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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 βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμ

μάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντή

ριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) η παρακολούθηση 

και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολό

γων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηρι

ότητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκπο

νεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυ

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

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών 

του ΚΗΠΕ, εκθέσεων που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής 

εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την 

εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που 

δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλού

νται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρε-

χουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, 

συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το ισοζύγιο πληρωμών εξακολουθεί να στέλνει ανησυχητι

κά μηνύματα στους υπευθύνους που σχεδιάζουν την οικονομική 

πολιτική της χώρας μας. Η σημαντική διόγκωση του εξωτερικού 

δημόσιου χρέους την τελευταία δεκαετία έχει περιορίσει σημα

ντικά τους βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση επεκτατικής οικο

νομικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί 

να απολαμβάνει σε μόνιμη βάση σημαντικές εισροές χρηματικών, 

εισοδηματικών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από το εξωτερικό. 

Η κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και των προστατευτικών 

πολιτικών από εισαγωγές, καθώς και η μελλοντική πλήρης απε

λευθέρωση/της κίνησης κεφαλαίων και η ένταξη της δραχμής στο 

Μηχανισμό των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) οξύνουν το πρόβλημα. 

Στην παρούσα Έκθεση αναλύονται: (α) οι εξελίξεις στο 

ισοζύγιο κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς και οι παράγοντες 

που τις προκάλεσαν, (β) τα διαρθρωτικά προβλήματα του ισοζυ

γίου και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία, (γ) οι 

μεταβολές στην οικονομική πολιτική, που απορρέουν από τη λήξη 

της μεταβατικής περιόδου από την ένταξη στην ΕΟΚ και την προ

ώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς 

της ΕΟΚ, (δ) οι ενδεδειγμένες μεταβολές στους στόχους της ελ

ληνικής οικονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα όσον αφορά το ισοζύ-
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yLO πληρωμών, (ε) οι αναμενόμενες επιπτώσεις των μεταβολών 

αυτών στο ισοζύγιο. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚίΙΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Νοέμβριος 1990 

10 

ι 



Η παρούσα Έκθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέ

της, που εκπονείται στο KETTE από τον Αύγουστο του 1987, με 

τίτλο
 M
0L επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την ενοποί

ηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ (πρόγραμμα 1992) και την 

ΟΝΕ". Η ευρύτερη μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α. Μελέτη με τίτλο "Προβλήματα και προοπτικές των ελ

ληνικών εξαγωγών: Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους μέσα 

στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή 'αγορά". Συγγραφέας Α. Μαρούλης. Η 

μελέτη αυτή έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Μελετών και το 

Διοικητικό συμβούλιο του KETTE και βρίσκεται στο στάδιο της 

δημοσίευσης. 

β. Μελέτη με τίτλο "Επαναστατικές εξελίξεις στο διε

θνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής 

αγοράς: Επιπτώσεις για την Ελλάδα". Συγγραφέας Α. Μαρούλης. 

Κατατέθηκε στην Επιτροπή Μελετών για έγκριση το Μάιο του 

1990. 

γ. Έκθεση με τίτλο "Επιπτώσεις στην ελληνική οικονο

μία από την απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στα 

πλαίσια της ΕΟΚ". Α. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης. 

δ. Μελέτη με τίτλο "Οικονομική και Νομισματική Ένωση 

στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδος". Α. Μαρούλης. 

ε. Έκθεση με τίτλο "Η Απελευθέρωση της κίνησης των 

εργαζομένων στα πλαίσια της ΕΟΚ, και οι συνέπειες της για την 

Ελλάδα". Συγγραφέας Γ. Αναστασιάδης. Η Έκθεση αυτή είναι ήδη 

στο στάδιο της δημοσίευσης. 

Η επεξεργασία των στοιχείων και η πρώτη δακτυλογράφηση 
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της Έκθεσης στον Η/Υ έγινε σπο την κα Β. Βασιλοπούλου. 

Η γλωσσική επιμέλεια έγινε από την κα Ηαριάνα Τζιαντζή 

και η τελική τεχνική επεξεργασία του κειμένου από την κα Λίζα 

Βακαλοπούλου. 

Όλους τους παραπάνω ευχαριστώ θερμά. 

Δ.Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 

Μάιος 1990 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών αποτελεί, ένα από τα 

πιο σημαντικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικο

νομίας. Οφείλεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει η 

χώρα στους τομείς προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και της δι

εθνούς ναυτιλίας, στην ύπαρξη τριών περίπου εκατομμυρίων Ελ

λήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και στέλνουν στην 

πατρίδα σημαντικά ποσά συναλλάγματος με τη μορφή είτε εισοδη

ματικών είτε κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, στη θέση της χώρας 

στην ΕΟΚ, από όπου εισπράττει τα τελευταία χρόνια σημαντικά 

ποσά σαν καθαρές εισοδηματικές και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, 

και στην επεκτατική μακροοικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε 

στην Ελλάδα σε ολόκληρη την περίοδο από το 1964 μέχρι σήμερα 

(1990), με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 

1985 μέχρι τα μέσα του 1988, κατά το οποίο εφαρμόστηκε με συ

νέπεια το σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Η επεκτατική μακροοικο

νομική πολιτική οδήγησε σε μια σημαντική αύξηση του δημόσιου 

εξωτερικού δανεισμού και σε αξιοσημείωτη διόγκωση του εξωτε

ρικού δημόσιου χρέους της χώρας. 

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά και η συγκεκριμένη μακροοι

κονομική πολιτική συμβάλλουν στην ύπαρξη σημαντικών πλεονα

σμάτων στο ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών και στο λογαριασμό 

κεφαλαίων, τα οποία, στο βαθμό που δεν αντικατοπτρίζονται σε 
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αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων, αποτελούν τους κυρίους 

προσδιοριστικούς παράγοντες των ελλειμμάτων του εμπορικού 

ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγώνΐ. 

Στην περίοδο 1980-1985, σημειώθηκε μια σημαντική μεί

ωση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών και 

της αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

Η προσπάθεια να αντικατασταθεί αυτή η μείωση με σημαντική αύ

ξηση του επίσημου δημόσιου δανεισμού από το εξωτερικό, ώστε 

να μη διαταραχθεί το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας, 

οδήγησε στη μεγάλη διόγκωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους 

και των δαπανών για την εξυπηρέτηση του. Η εξέλιξη αυτή οδή

γησε στη λήψη των σταθεροποιητικών μέτρων τον Οκτώβριο του 

1985. Τα μέτρα αυτά βελτίωσαν σημαντικά το ισοζύγιο και όχι 

μόνο ανέκοψαν την αύξηση του εξωτερικού δημόσιου χρέους στη 

διετία 1987-1988, αλλά είχαν ως συνέπεια την ουσιαστική μεί

ωση του, σε συνδυασμό με μια αξιόλογη αύξηση των συναλλαγμα

τικών αποθεμάτων της χώρας. 

Η έναρξη της πενταετίας 1988-1992 συνέπεσε με τη λήξη 

της μεταβατικής περιόδου από την πλήρη ένταξη της χώρας στην 

ΕΟΚ και με την ταχεία προώθηση των διαδικασιών για την πλήρη 

ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ. Τα γεγονότα αυτά εί

χαν ως συνέπεια ριζικές μεταβολές στην εξωτερική εμπορική πο

λιτική της χώρας και θα έπρεπε να συνεπάγονται επίσης την 

πλήρη αναθεώρηση της φιλοσοφίας της μακροοικονομικής πολιτι

κής, ιδιαίτερα στο βαθμό που η τελευταία επηρεάζει την αντα

γωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας που είναι εκτεθειμέ

νοι στο διεθνή ανταγωνισμό και ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη 

ι. Βλέπε D.K.Maroulis (1986) και Δ.Κ. Μαρούλης (1990). 
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του ισοζυγίου πληρωμών. Η αποδυνάμωση της εμπορικής πολιτικής 

(πολιτική προώθησης των εξαγωγών και υποκατάστασης των εισα

γωγών) συνεπάγεται την ανάγκη για γρήγορη εξισορρόπηση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών της οικονομίας και γενικά για 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η 

εξισορρόπηση των μακροοικονομικών ανισορροπιών (ειδικότερα η 

σημαντική μείωση των τεράστιων ελλειμμάτων του δημόσιου το

μέα), η μείωση του εξωτερικού χρέους και η βελτίωση της αντα

γωνιστικότητας, όπως αυτή μετράται με την πραγματική συναλ

λαγματική ισοτιμία της δραχμής με βάση το σχετικό κατά μονάδα 

κόστος εργασίας, αποτελούν επίσης απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων μέχρι το 

τέλος του 1992 ή μέχρι το τέλος του 19941. 

Συμφωνά με όλα τα δεδομένα, η πενταετία 1988-1992, θα 

έπρεπε να είχε εξελιχθεί σε μια πενταετία προσαρμογής της ελ

ληνικής οικονομίας στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από 

τη λειτουργία της μέσα στην ενοποιημένη, σε μεγάλο βαθμό, 

αγορά της ΕΟΚ. Στην τριετία 1986-1988 έγιναν πράγματι σημα

ντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και σημειώθηκαν ευνο

ϊκές εξελίξεις στους περισσότερους από τους πιο πάνω τομείς. 

Από τα μέσα όμως του 1988, και ιδιαίτερα από τις αρχές του 

1989, σημειώνεται μια ανησυχητική αντιστροφή της πορείας προς 

τη σταθεροποίηση και την εξυγίανση της οικονομίας η οποία αν 

δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλή

ματα για τη χώρα και σε κάθε περίπτωση θα τορπιλίσει την προ

σπάθεια της να παρακολουθήσει ως πλήρες μέλος τις εξελίξεις 

που σημειώνονται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η πιο επικίνδυνη 

ι. Βλέπε Λ.Κ. Μαρούλης (1989). 
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εξέλιξη ,είναι ασφαλώς η ραγδαία αύξηση, αντί για την αναμενό

μενη σημαντική μείωση, των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα. Η 

εξέλιξη αυτή ανέτρεψε σε μεγάλο βαθμό τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

προσδοκίες για την πορεία του πληθωρισμού και της συναλλαγμα

τικής ισοτιμίας της δραχμής, καθώς και για την πορεία της οι

κονομίας γενικότερα, οι οποίες είχαν διαμορφωθεί με την εφαρ

μογή του σταθεροποιητικού προγράμματος. Η ανατροπή των προσ

δοκιών ήταν ο κύριος παράγοντας για τη σημαντική χειροτέρευ

ση του ισοζυγίου στο δεύτερο εξάμηνο του 1989 και στο πρώτο 

οκτάμηνο του 1990. 

0 εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξης της μέσα στην ενοποιημένη 

ευρωπαϊκή αγορά. Για την ελληνική επιχείρηση, εγχώρια αγορά 

θα πρέπει στο εξής να θεωρείται ολόκληρη η ευρωπαϊκή αγορά 

των 320 εκατ. κατοίκων. Απαιτείται επομένως ουσιαστική αναδι

άρθρωση της οργανωτικής, παραγωγικής και διοικητικής δομής 

των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και αναπροσαρμογή των προ

γραμμάτων τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό που θα παρουσιαστεί 

και να βγουν δυναμικά στην ευρωπαϊκή και στις άλλες αγορές. 

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος και η 

ανάκαμψη των παραγωγικών επενδύσεων, σε συνδυασμό με το κύμα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων και τη σημαντική ανά

πτυξη του χρηματιστηρίου, που σημειώθηκαν τα τρία τελευταία 

χρόνια (1987-1989), αποτελούν εξαιρετικά ευνοϊκές εξελίξεις 

για την ελληνική οικονομία οι οποίες θα πρέπει να συνεχι

στούν. OL αντίστοιχες όμως εξελίξεις που σημειώθηκαν στο μα

κροοικονομικό τομέα κατά τη διάρκεια του 1989 και συνεχίζο-
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νται τους πρώτους μήνες του 199Q, με επίκεντρο την τεράστια 

δημοσιονομική κρίση, αντιστρατεύονται έντονα αυτή την ανάγκη. 

Οι εξελίξεις αυτές, εάν δεν αντιστραφούν άμεσα και αποφασι

στικά, απειλούν να ανατρέψουν το ισοζύγιο πληρωμών, να πλή

ξουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και να επιφέρουν 

ένα σημαντικό πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής πολιτικής 

για την απελευθέρωση και εξυγίανση της οικονομίας και για την 

προώθηση του εξαγωγικού της προσανατολισμού. Για τους λόγους 

αυτούς, στη σημερινή συγκυρία η εξάλειψη των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών αποτελεί το μόνο δρόμο για την επιβίωση και τη 

συνέχιση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Από την άλλη μεριά, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων 

θα πρέπει να επιδιωχθεί και με την ενίσχυση των προσπαθειών 

για εξυγίανση, αναβάθμιση και γρήγορη ανάπτυξη του θεσμικού 

και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των 

εξαγωγών. Αυτό το πλαίσιο παραμελήθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά 

τη διάρκεια ολόκληρης της μεταπολεμικής περιόδου και μέχρι 

πρόσφατα (1987). Μετά όμως την κατάργηση της προστασίας από 

εισαγωγές και των άμεσων εξαγωγικών επιδοτήσεων, η ανάγκη για 

εξάλειψη των αντικινήτρων κατά τη διενέργεια των εξαγωγών, 

για σωστή οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές και 

για αποτελεσματική προώθηση της εξαγωγικής προσπάθειας με τη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμικού και οργανωτικού 

πλαισίου, έγινε εξαιρετικά έντονη. Επιπλέον, η προώθηση των 

διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας μπορεί επίσης να απο

τελέσει ένα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των εξαγωγών και 

των γενικότερων οικονομικών συμφερόντων της στο εξωτερικό. 

Οι επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών από την απελευθέ-
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ρωση των εμπορικών ανταλλαγών και από την απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τη στα

διακή απελευθέρωση του εμπορίου των υπηρεσιών και ιδιαίτερα 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποτελούν Ισως τον πιο ανη

συχητικό παράγοντα για τις οικονομικές αρχές της χώρας, κατά 

τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για να προχωρήσουν στις 

δραματικές αυτές μεταβολές του πλαισίου λειτουργίας της ελ

ληνικής οικονομίας. 

Για να γίνει δυνατή κάποια αξιόπιστη εκτίμηση αυτών 

των επιπτώσεων, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί με ακρίβεια 

η σημερινή κατάσταση του · ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. Θα 

πρέπει να αναλυθεί η εξέλιξη των βασικών μεγεθών του εξωτερι

κού τομέα της οικονομίας κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και 

οι παράγοντες που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Θά πρέπει επί

σης να αναλυθούν τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

ισοζυγίου και των επιμέρους κονδυλίων του και να προσδιορι

στούν: 

α. 0 βαθμός στον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλονται σε 

γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, 

β. 0 βαθμός στον οποίο οφείλονται στα αναμφισβήτητα συγκρι

τικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, 

γ. 0 βαθμός στον οποίο οφείλονται στην εμπορική και στη γε

νικότερη οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στη μετα

πολεμική περίοδο, 

δ. 0 βαθμός στον οποίο οφείλονται σε εξωγενείς για την ελ

ληνική οικονομία παράγοντες. 

Θα πρέπει, τέλος, να συζητηθούν οι επιπτώσεις που εί-

vaL δυνατό να έχει για την ελληνική οικονομία η συγκεκριμένη 

χαρακτηριστική διάρθρωση του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρω-
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μών ι ης, οτο βαθμό που αυτή η διάρθρωση προσδιορίζεται, εκτός 

ιων άλλων, και από ιην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική*. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια 

οι συγκεκριμένες μεταβολές στην οικονομική πολιτική που επέρ

χονται με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου από την ένταξη 

ο ι ην ΕΟΚ και με ιην προώθηση των διαδικασιών για την πλήρη 

ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ. Είναι αναμφισβήτητο 

όιι οι περισσότερες από αυτές τις μεταβολές έχουν σχέση με το 

ισοζύγιο πληρωμών. 

Τέλος, θα πρέπει να αναλυθεί η νέα οικονομική πολιτική 

η οποία σχεδιάζεται ή πρέπει να εφαρμοστεί μέσα στην ενοποιη

μένη αγορά, προκειμένου η ελληνική οικονομία να προσαρμοστεί 

καταρχήν στις νέες συνθήκες με το ελάχιστο δυνατό κόστος 

προσαρμογής και στη συνέχεια να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυ

νατά οφέλη από τη συμμετοχή της στην ενοποιημένη αγορά. 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας Έκθεσης αναλύονται οι 

κυριότερες εξελίξεις στα βασικά μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών 

κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και τα διαρθρωτικά προ

βλήματα τόσο του ισοζυγίου πληρωμών γενικά όσο και των επι

μέρους κονδυλίων (Κεφάλαια 2 και 3). 

Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι βασικές μεταβολές στην 

πολιτική ισοζυγίου πληρωμών που προκύπτουν από την πλήρη 

ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ (λήξη της μεταβατικής περιόδου) και 

από την προώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτε

ρικής αγοράς της ΕΟΚ (Κεφάλαιο 4). 

Στο τρίτο μέρος αναλύονται τα κυριότερα μέσα πολιτικής 

που θα χρησιμοποιηθούν για τον επηρεασμό του ισοζυγίου πληρω-

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(1990). 
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μών και της οικονομίας γενικότερα, με την προοπτική της πλή

ρους συμμετοχής της χώρας στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά 

(Κεφάλαιο 5). 

Στο τέταρτο μέρος αναλύονται OL προοπτικές για την 

εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών και του εξωτερικού χρέους στην 

πενταετία 1988-1992, κάνοντας την υπόθεση ότι θα ακολουθηθούν 

οι κατάλληλες πολιτικές για τη σταθεροποίηση της οικονομίας 

και την προσαρμογή της στις απαιτήσεις του 1992. Αναλύονται 

επίσης οι αναμενόμενες επιπτώσεις του 1992 στα βασικά μεγέθη 

του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών (Κεφάλαιο 6). Τέλος, στο 

Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα κυριότερα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1983-1987 

2.1. Εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών 

Κύριο χαρακτηριστικό των εμπορικών ανταλλαγών της Ελ

λάδος με το εξωτερικό είναι η μεγάλη και μόνιμη ελλειμματικό

τητα τους. Αυτό το χαρακτηριστικό θα αναλυθεί εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 3, που αναφέρεται στα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηρι

στικά του ισοζυγίου. Σε σχέση με τις εξελίξεις στην πενταετία 

1980-1989, που είναι το αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου, 

θα πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, μετρούμενο σε 

SDKs, μειώθηκε σε απόλυτους αριθμούς στη διετία 1982-1983, 

ακολουθώντας τη σημαντική μείωση του πλεονάσματος του ισοζυ

γίου των αδήλων, αλλά αυξήθηκε σημαντικά την επόμενη διετία, 

με αποτέλεσμα τη σημαντική διόγκωση του εξωτερικού δημόσιου 

χρέους της χώρας. Με την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προ

γράμματος, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε το 1986 αλλά άρχισε 

να αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς από το 1987 αντικατοπτρίζο

ντας την πολύ μεγάλη αύξηση του πλεονάσματος των αδήλων μέχρι 

το 1988 και την εξαιρετικά επεκτατική μακροοικονομική πολιτι

κή το 1989. 

Κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών 

αποτελεί η σταθερή και σημαντική άνοδος των εισαγωγών αγαθών, 
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και. ιδιαίτερα των δαπανών yLa εισαγωγές χωρίς καύσιμα. Ελά

χιστα μόνο επηρεάστηκε αυτή η άνοδος από τα διάφορα προγράμ

ματα σταθεροποίησης. 

Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα, μετρούμενες σε SDKs, 

βρίσκονταν σε στασιμότητα σε ολόκληρη την περίοδο 1981-1986, 

παρά το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό οι εξαγωγικές επιδοτή

σεις όχι μόνο δεν καταργήθηκαν, όπως προέβλεπε η συμφωνία 

ένταξης στην ΕΟΚ, αλλά από το 1982 και μετά αυξήθηκαν για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για ορισμένους άλλους κλάδους. 

Αντίθετα, μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμμα

τος, σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών χωρίς καύσιμα, παρά τη 

σημαντική μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων η οποία άρχισε 

από την 1-1-1987. Η παρατήρηση αυτή δείχνει την αναμφισβήτητη 

επίδραση που ασκεί πάνω στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών η 

γενικότερη μακροοικονομική πολιτική*. 

Στη συνέχεια της παρούσας υποδιαίρεσης αναλύονται λε

πτομερειακά οι εξελίξεις στα βασικά μεγέθη των εμπορικών 

ανταλλαγών του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. 

α. Εξαγωγές αγαθών 

Η εξέλιξη των εξαγωγών αγαθών στην περίοδο 1980-1989 

φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Στην περίοδο 1983-1987, ο δείκτης όγκου του συνόλου 

των εξαγωγών αγαθών αυξανόταν κατά μέσο ετήσιο ποσοστό 10,5%. 

Το αντίστοιχο ποσοστό των εξαγωγών.χωρίς καύσιμα ήταν 10,0%. 

Αξιοσημείωτη μείωση σημείωσε ο δείκτης αυτός κατά το 1988 

(25%). 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Κεφάλαιο 4. 
Βλέπε επίσης Δ.Κ. Μαρούλης (1990). 
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Η αξία του συνόλου των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοι

χεία της ΕΣΥΕ, αυξήθηκε από 4.286,9 εκατ. δολ. (3.883,0 εκατ. 

SDRs) το 1982, σε 6.505,1 εκατ. δολ. (5.030,7 εκατ. SDRs) το 

1987 ή με μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης 8,7% (5,3%). Μειώθηκε 

Γο 1988 σε 5.473,2 εκατ. δολ. ( 4.072,6 εκατ. SDRs) ή κατά 

15,9% (19%)". Οι αντίστοιχες εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν 

από 3.825,6 εκατ. δολ. (3.465,2 εκατ. SDRs) το 1982, σε 

6.070,1 εκατ. δολ. (4.694,3 εκατ. SDRs) το 1987 ή κατά μέσο 

ετήσιο ποσοστό 9,7% (6,3%). Μειώθηκαν το 1988 σε 5.189,5 

εκατ. δολ. (3.861,5 εκατ. SDRs) ή κατά 14,5% (17,7%). 

Συμψωνα με τα στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής 

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

θηκε από 4.131,4 εκατ. δολ. (3.742,2 εκατ. SDRs) το 1982, σε 

5.613,4 εκατ. δολ. (4.341,3 εκατ. SDRs) το 1987 ή κατά μέσο 

ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,3% (3,0%). Το 1988 αυξήθηκε σε 5.929 

εκατ. δολ. (4.411,7 εκατ. SDRs) ή κατά 5,6% (1,6%). Χωρίς 

καύσιμα τα αντίστοιχα ποσά ήταν 3.582,9 εκατ. δολ. (3.245,4 

εκατ. SDRs) το 1982 και 5.069 εκατ. δολ. (3.920,3 εκατ. SDRs) 

ΓΟ 1987 ή μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 7,2% (3,8%). Το 1988 

οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν σε 5.441 εκατ. δολ. 

(4.048,6 εκατ. SÜRs) ή κατά 7,3% (3,3%). 

— Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι τα στοιχεία των εξαγω

γών σε δολάρια δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστο δείκτη 

των εξελίξεων αφού είναι επηρεασμένα σε σημαντικό βαθμό από 

τις μεγάλες διακυμάνσεις του δολαρίου. ΙΊ ' αυτό στην παρούσα 

Έκθεση τα βασικά μεγέθη του ισοζυγίου παρουσιάζονται τόσο σε 
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δολάρια όσο και σε SDRs*. 

Με βάση τα στοιχεία της συναλλαγματικής στατιστικής, 

το 1986 η αξία σε σταθερό νόμισμα των εξαγωγών αγαθών ήταν 

μικρότερη από ό,τι το 1981, ενώ η αξία των εξαγωγών χωρίς 

καύσιμα ήταν περίπου στα Ιδια επίπεδα. Η ανάκαμψη των εξαγω

γών μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος κατα

γράφηκε στα στοιχεία της ΕΣΥΕ από το 1986 και στα στοιχεία 

της Τραπέζης της Ελλάδος από το 1987. 

Η αύξηση των εξαγωγών το 1987 ήταν σημαντική. Ιδιαίτε

ρα η αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές χωρίς καύσιμα (26,7% 

σε δολάρια ή 15% σε SDKs) σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο 

όγκος των εξαγωγών μειώθηκε (-2,1%) και η αξία των εξαγωγών, 

με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, αυξήθηκε μόνο κατά 4,2%. Οι 

εξελίξεις αυτές θα πρέπει να συνδέονται και με κάποια ουσια

στική μείωση των υποτιμολογήσεων των εξαγωγών, καθώς και των 

καθυστερήσεων στην εισαγωγή του συναλλάγματος εξαιτίας της 

σημαντικής μείωσης της αναμενόμενης διολίσθησης της δραχμής 

και της πολιτικής των υψηλών επιτοκίων^. Αρνητικός παράγο-

ι. Η μετατροπή των στοιχείων σε ECU έχει ακριβώς το 
ίδιο πρόβλημα με τις μετρήσεις σε δολάρια. Η μόνη διαφορά 
είναι ότι όταν ανεβαίνει το δολάριο, πέφτει το ECU και αντι
στρόφως. Στο SDK συμπεριλαμβάνονται όλα τα ισχυρότερα νομί
σματα και επομένως οι διακυμάνσεις του είναι μικρότερες και 
απαλλαγμένες από την επίδραση συγκυριακών παραγόντων. 

2. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν συγκε
κριμένα στοιχεία για την πραγματική μείωση των υποτιμολογήσε
ων των εξαγωγών και για τη μείωση της καθυστέρησης στην εισα
γωγή του συναλλάγματος από τους εξαγωγείς. Είναι όμως φυσικό, 
σε περιόδους κατά τις οποίες αναμένεται μεγάλη διολίσθηση της 
δραχμής και τα εγχώρια επιτόκια είναι σχετικά χαμηλά, οι εξα
γωγείς να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να καθυ
στερήσουν την εισαγωγή και την παράδοση του συναλλάγματος 
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ντας προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όμως η μεγάλη μείωση των 

επιδοτήσεων από 1-1-1987. Σε κάθε περίπτωση οι ευνοϊκές επι

πτώσεις από την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος 

από τον Οκτώβριο του 1985, σε συνδυασμό με τη σχετικά ευνοϊκή 

διεθνή συγκυρία, φαίνεται ότι υπερκάλυψαν τις δυσμενείς επι

πτώσεις από τη σημαντική μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων 

από 1-1-1987. 

Η μέση ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών σε SDKs είναι 

χαμηλότερη από τη μέση ποσοστιαία αύξηση σε δολάρια. Αυτό 

συμβαίνει ιδιαίτερα στη διετία 1986-1987, κατά την οποία το 

δολάριο σημείωσε σημαντική πτώση στις διεθνείς χρηματαγορές. 

Η μείωση των εξαγωγών κατά το 1988, όπως παρουσιάζεται 

από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, δεν φαίνεται να είναι πραγματική. 

Αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σύγχυση που προκλήθηκε από 

τις αλλαγές στην ονοματολογία των εμπορευμάτων και στον ετε

ροχρονισμό που σημειώθηκε στην καταχώρηση των στοιχείων από 

τα τελωνεία. 

Η πιο πάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται από το γεγονός 

ότι το πρώτο εξάμηνο του 1989, οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ, παρουσιάζουν σημαντική ανάκαμψη που υπερ-

στις τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο, δραχμοποιούν το συνάλλαγμα 
τους σε υψηλότερη ισοτιμία αργότερα, χωρίς ταυτόχρονα να χά
νουν πολλά από διαφυγόντες τόκους. Όταν όμως η αναμενόμενη 
διολίσθηση της δραχμής είναι χαμηλή (εξαιτίας π.χ. ευνοϊκών 
προσδοκιών για την πορεία της εγχώριας οικονομίας και το.υ εγ
χώριου πληθωρισμού) και τα εγχώρια επιτόκια είναι σχετικά 
υψηλά, όπως συνέβαινε στη διετία 1987-1988, τότε δεν συμς^ρει 
τους εξαγωγείς (αγαθών ή υπηρεσιών) να καθυστερήσουν τη δραχ
μοποίηση των εισπράξεων τους σε συνάλλαγμα. Για τους ίδιους 
λόγους, δεν συμφέρει και η υποτιμολόγηση των εξαγωγών. Τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 είναι σύμφωνα με 
αυτή την ανάλυση. 
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καλύπτει τη μείωση του 1988. Ειδικότερα, ο δείκτης όγκου του 

συνόλου των εξάγωνων αγαθών ήιαν αυξημένος κατά 34%, ενώ ο 

δείκτης των εξαγωγών χωρίς καύσιμα ήταν αυξημένος κατά 41,6%, 

σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 19881. 

Διαφορετική, ιδιαίτερα ως προς το έτος 1988, είναι η 

εικόνα που παρουσιάζεται από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελ

λάδος: Η αξία του συνόλου των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 5,6% σε 

δολάρια, ή κατά 1,6% σε SDKs, ενώ η αξία των εξαγωγών χωρίς 

καύσιμα αυξήθηκε κατά 7,3% σε δολάρια και κατά 3,3% σε SDKs. 

Η αύξηση των εξαγωγών συνεχίστηκε και στο διάστημα Ιανουάρι-

ος-Οκτώβριος 1989, όπου το σύνολο αυξήθηκε σε δολάρια κατά 

5,4% και οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα κατά 8%, παρά την ουσι

αστική ανατίμηση του δολαρίου. 

Η συγκριτική παρουσίαση των εξελίξεων στην πενταετία 

1983-1987, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες πενταετίες, δί

νεται στον Πίνακα 2. Η πορεία των εξαγωγών στην περίοδο 

1983-1987 ήταν λιγότερο καλή από εκείνη της περιόδου 1978-

1982, ιδιαίτερα με βάση την αξία των εξαγωγών σε SDRs. Αλλά 

και στις δύο αυτές περιόδους η πορεία των εξαγωγών ήταν κατά 

πολύ υποδεέστερη από εκείνη της περιόδου 1973-1977. 

β. Εισαγωγές αγαθών 

Η εξέλιξη των εισαγωγών αγαθών στην περίοδο 1980-1989 

φαίνεται στον Πίνακα 3. 

Ειδικότερα στην περίοδο 1983-1987, ο δείκτης όγκου του 

συνόλου των εισαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά μέσο ετήσιο πόσο

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε ΕΣΥΕ: Μηνιαίο 
Ενημερωτικό Δελτίο Στατιστικής Εξωτερικού Εμπορίου, Ιούνιος 

1989. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών κατά πι-ρίοδη 

Λείκτης Αξία σε $ Α.Μ.Α. Αξία σε SDKs 
Περίοδος όγκου ΕΣΥΕ 

ΕΣΥΕ ΕΣΥΕ Τράπεζα 1982= ΕΣΥΕ Τράπεζα 
1982=100 Ελλάδος 100 Ελλάδος 

Σύνολο 

1973-1977 11,3 25,7 24,7 17,8 23,9 22,9 
1978-1982 2,6 9,5 10,Α 19,1 10,7 11,6 
1983-1987 10,5 8,7 6,3 13,2 5,3 3,0 

Χωρίς καύσιμα 

1973-1977 24,8 24,2 - 23,0 22,4 
1978-1982 8,1 8,2 - 9,3 9,4 
1983-1987 10,0 9,7 7,2 14,7 6,3 3,9 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 

στο 7,3%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των εισαγωγών χωρίς καύ

σιμα αυξήθηκε κατά μέσο ετήσιο ποσοστό της τάξεως του 8,2%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η αξία του συνόλου 

των εισαγωγών αυξήθηκε από 9.471,8 εκατ. δολ. (8.579,5 εκατ. 

SDRs) το 1982, σε 12.428,2 εκατ. δολ. (9.611,4 εκατ. SDRs) το 

1987. Μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης 5,6% (2,3%). Από την άλλη 

μεριά, η αξία των εισαγωγών χωρίς καύσιμα αυξήθηκε από 

6.646,6 εκατ. δολ. (6.020,4 εκατ. SDRs) το 1982, σε 10.634,9 

εκατ. δολ. (8.224,5 εκατ. SDRs) το 1987. Μέση ετήσια ποσο

στιαία αύξηση 9,9% (6,4%). 
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To 1988 τα στοιχεία της ΕΣΥΕ παρουσιάζουν μείωση του 

συνόλου των εισαγωγών σε όγκο (-18,3%), σε δολάρια (-0,3%) 

και σε SDRs (-4,1%). Αντίθετα, οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα πα

ρουσίασαν μικρή μείωση σε όγκο (-0,7%), και αύξηση σε δολά

ρια και σε SDRs κατά 10,7% και 6,5% αντίστοιχα. 

Συμφωνά με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι 

εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν από 10.068,2 εκατ. δολ. (9.119,7 

εκατ. SDRs) το 1982, σε 12.556,1 εκατ. δολ. (9.710,3 εκατ. 

SDRs) το 1987. Μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση 4,5% (1,3%). 

Οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν από 7.311,4 εκατ. δολ. 

(6.622,6 εκατ. SDRs) το 1982, σε 10.195,9 εκατ. δολ. (7.885,0 

εκατ. SDRs) το 1987. Μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση 6,9% 

(3,6%). 

Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού 

ισοζυγίου πληρωμών είναι οι εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί αύξησης 

των πληρωμών για εισαγωγές χωρίς καύσιμα σε ολόκληρη την πε

ρίοδο 1974-1988 (μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση 8,4%) και ιδι

αίτερα στην περίοδο 1974-1979 (15,7%), παρά τις δύο πετρελαϊ

κές κρίσεις που σημειώθηκαν μέσα στην περίοδο αυτή και παρά 

το γεγονός ότι από το 1978 KOL μετά, η οικονομία παρουσίαζε 

μεγάλη ανάγκη γιά λήψη σοβαρών σταθεροποιητικών μέτρων. Το 

στοιχείο αυτό αποδυναμώνει ουσιαστικά τον ισχυρισμό ότι η 

κρίση στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών ήταν απλώς η αντανάκλαση 

των δύο πετρελαϊκών κρίσεων. Στην πραγματικότητα η κρίση 

οφείλεται στην αύξηση όλων των εισαγωγών αγαθών με πολύ υψη

λούς ρυθμούς για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, από το 1972 

και μέχρι σήμερα (1990)ι. 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 
(Οκτώβριος-Νοέμβριος 1988). 
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Η συγκριτική ανάλυση των εξελίξεων στην πενταετία 

1983-1987, σε σχέση με τις εξελίξεις στι.ς δύο προηγούμενες 

πενταετίες, δίνεται στον Πίνακα 4. Η μέση ετήσια ποσοστιαία 

αύξηση των εισαγωγών στην περίοδο 1983-1987 ήταν χαμηλότερη 

από την αντίστοιχη αύξηση της περιόδου 1978-1982. Αλλά η δρα

ματική αύξηση των εισαγωγών αγαθών της Ελλάδος έλαβε χώρα 

στην περίοδο 1973-1977 και στηρίχτηκε στην εντυπωσιακή αύξηση 

τόσο των εξαγωγών, την οποία υπογραμμίσαμε προηγουμένως, όσο 

και του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών και 

του λογαριασμού κεφαλαίων που αναλύονται πιο κάτω. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Μέση ετήσια ποσοστιαία αύξηση των εισαγωγών κατά περίοδο 

Δείκτης Αξία Αξία σε $ Αξία Αξία σε SDKs 

όγκου σε $ (Τράπεζα σε SDRs (Τράπεζα της 

Περίοδος ΕΣΥΕ (ΕΣΥΕ) της (ΕΣΥΕ) Ελλάδος) 

1982=100 Ελλάδος) 

Σύνολο 

1973-1977 
1978-1982 
1983-1987 

1973-1977 

1978-1982 

1983-1987 

5,1 
3,2 
7,3 

8,2 

23,7 

6,9 

5,6 

Χωρίς 

17,9 

8,9 

9,9 

21,6 

9,5 

Α,5 

καύσιμα 

19,3 

6,4 

6,9 

21,9 

8,1 

2,3 

16,2 

10,1 

6,4 

19,9 

10,7 

1,3 

17,5 

7,6 

3,6 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 
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y. Εμπορικό ισοζύγιο 

Η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδος κατά την 

περίοδο 1980-1988 παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα αυτού του ισο

ζυγίου, μετρούμενο σε SDKs, ήταν το 1987 στα ίδια επίπεδα με 

το 1982 ενώ ήταν μικρότερο από το έλλειμμα του 1981. Βέβαια 

μετρούμενο σε δολάρια το έλλειμμα παρουσιάζει αύξηση κατά 

1.000 εκατ. δολ. περίπου έναντι του 1982, γεγονός που αντικα

τοπτρίζει απλώς και μόνο την υποτίμηση του δολαρίου έναντι 

των κυριότερων διεθνών νομισμάτων στην εν λόγω περίοδο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Εμπορικό ισοζύγιο και όροι εμπορίου 

Εμπορικό ισοζύγιο Όροι εμπορίου 

Έτος ΕΣΥΕ Τράπεζα της Ελλάδος Σύνολο Χωρίς 

(σε $) (σε $) (σε SDRs) καύσιμα 

1980 

1981 

1982 

1983 

198 Α 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

3.676,8 

3.991,4 

5.183,1 

4.647,9 

4.080,8 

5.110,7 

5.077,7 

5.923,1 

6.919,2 

6.809,5 

6.696,6 

5.926,9 

5.385,9 

5.350,8 

6.267,9 

5.685,9 

6.943,5 

7.618,0 

5.231,9 

5.679,1 

5.368,5 

5.038,3 

5.220,2 

6.173,2 

4.846,5 

5.369,0 

5.668,5 

0,971 

1,039 

1,000 

1,038 

0,949 

0,939 

0,908 

0,994 

0,978 

-

-

1,000 

0,967 

0,904 

0,964 

0,868 

0,905 

0,990 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 
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Η μόνιμη και σημαντική ελλειμματικότητα του εμπορικού 

ισοζυγίου αποτελεί ένα από τα πιό σημαντικά διαρθρωτικά χαρα

κτηριστικά του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. Το ποσοστό κάλυ

ψης των εισαγωγών με εξαγωγές αγαθών παρέμεινε παραδοσιακά σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα (1975: 40%, 1984: 45,1%, 1985: 40,7%, 

1987: 44,7%, 1988: 43,7% ), ενώ το εμπορικό έλλειμμα ως ποσο

στό του ΑΕΠ διακυμάνθηκε σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο 

σε επίπεδα υψηλότερα του 13%. Ιδιαίτερα στην περίοδο 1975-

1989, το ποσοστό αυτό ήταν: 14,2% το 1975, 18,9% το 1985, 

14,7% το 1986, 15,2% το 1987, 14,9% το 1988 και 17,6 το 1989 

(βλέπε Πίνακα 6). 

Η ελλειμματικότητα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας 

οφείλεται στην ύπαρξη σημαντικών πλεονασμάτων στο ισοζύγιο 

των άδηλων συναλλαγών και στό λογαριασμό κεφαλαίων, τα οποία, 

στο βαθμό που δεν αντικατοπτρίζονται σε αύξηση των συναλλαγ

ματικών διαθεσίμων, αποτελούν τους κύριους προσδιοριστικούς 

παράγοντες του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου*. 

ι. Η βασική ταυτότητα του ισοζυγίου πληρωμών είναι η 
ακόλουθη: 

Ε + F + Κ = ft (1) 

Όπου Ε είναι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, F 
το πλεόνασμα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών, Κ το πλεό
νασμα του λογαριασμού κεφαλαίων και ft είναι η μεταβολή στα 
συναλλαγματικά αποθέματα. Επίσης: 

Ε + F = G (2) 

Όπου G το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντικαθιστώ
ντας τη (2) μέσα στην (1) έχουμε: 

G + Κ « ft (3) 

Εάν η μεταβολή στα συναλλαγματικά αποθέματα είναι μη
δέν, δηλαδή εάν ft s ο, τότε: 
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δ. Εξέλιξη των όρων του εμπορίου 

Η εξέλιξη των όρων του εμπορίου της χώρας φαίνεται 

οτον Πίνακα 5, τόσο για το σύνολο των εμπορικών ανταλλαγών 

όσο και για τις συναλλαγές χωρίς καύσιμα. Η εξέλιξη αυτή 

G ss Κ και (4) 

Ε = F + Κ (5) 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ισούται 
με το πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίων, και το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου ισούται με το άθροισμα των πλεονασμά
των των ισοζυγίων των άδηλων συναλλαγών και του λογαριασμού 
κεφαλαίων. 

Οι πιο πάνω ταυτότητες μπορεί να μετατραπούν σε καθαρή 
θεωρία του ισοζυγίου πληρωμών, εάν είναι δυνατό να προσδιορι
στεί η κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης, η οποία τελικά κατα
λήγει στην αποκατάσταση κάθε φορά της ισορροπίας την οποία 
υποδηλώνουν. 

Η κατεύθυνση αυτής της αιτιώδους σχέσης μπορεί να μην 
είναι η ίδια από χώρα σε χώρα. 

Ειδικότερα στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, το 
ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το ακόλουθο: Μπορεί κα
νένας να ισχυριστεί ότι το μεγάλο έλλειμμα του εμπορικού ισο
ζυγίου προσδιορίζει τα μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο των 
αδήλων και στο ισοζύγιο της αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφα
λαίων; Η απάντηση είναι αναμφισβήτητα αρνητική, αφού τα πλεο
νάσματα αυτά οφείλονται σε συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηρι
στικά της ελληνικής οικονομίας τα οποία αναλύονται πιο κάτω. 

Εάν αυτό είναι σωστό, τότε η κατεύθυνση της αιτιώδους 
σχέσης είναι αναμφισβήτητα από τα πλεονάσματα προς το εμπο
ρικό ισοζύγιο. Και τούτο είναι σε μεγάλο βαθμό αυτονόητο. Η 
σημαντική αγοραστική δύναμη που εισέρχεται στην ελληνική 
οικονομία με τη μορφή αυτών των πλεονασμάτων, επιτρέπει τη 
διατήρηση της εγχώριας συνολικής δαπάνης της οικονομίας σε 
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το συνολικό εισόδημα που πα
ράγεται στην εγχώρια οικονομία. Με άλλα λόγια, επιτρέπει τη 
διατήρηση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από 
το εξωτερικό, σε σχεδόν διπλάσιο ύφος από τις εξαγωγές εγχώ
ριων προϊόντων στο εξωτερικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
βλέπε D.R. Maroulis (1986) και Α.Κ. Μαρούλης (1990), Κεφάλαιο 
2. Βλέπε επίσης Μ. Κωσταντοπούλου (1976). 
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υπήρξε γενικά αρνητική σε ολόκληρη την περίοδο από το 1983 

μέχρι το 1986. Ιδιαίτερη έξαρση παρουσίασε η χειροτέρευση το 

1986, πρώτο χρόνο μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προ

γράμματος. Η επιδείνωση όμως αυτή ήταν πρόσκαιρη, αφού το 

1987 σημειώθηκε σημαντική βελτίωση η οποία αντιστάθμισε το 

μεγαλύτερο μέρος της χειροτέρευσης που είχε σημειωθεί από το 

1983 και μετά. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι διακυμάνσεις των 

όρων του εμπορίου της χώρας επηρεάζονται κυρίως από εξωγενείς 

παράγοντες, αφού το ποσοστό συμμετοχής της Ελλάδος στις αγο

ρές των εισαγώγιμων και των εξαγώγιμων προϊόντων της είναι 

μηδαμινό. Η οικονομική πολιτική της Ελλάδος δεν μπορεί να 

επηρεάσει τους όρους του εμπορίου της*. 

2.2. Εξέλιξη των άδηλων συναλλαγών 

Στο ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών καταγράφονται οι 

εισπράξεις και οι πληρωμές από εξαγωγές και εισαγωγές υπηρε

σιών και από τις διθνείς μεταβιβάσεις εισοδημάτων. Για την 

Ελλάδα το ισοζύγιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Το πλεόνασμα 

του αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της διάρθρωσης 

του συνολικού ισοζυγίου πληρωμών αλλά και της διάρθρωσης της 

οικονομίας. Η ύπαρξη και η εξέλιξη του προσδιορίζονται από τα 

βασικά οικονομικά χαρακτηριστκά της ελληνικής οικονομίας τα 

οποία είναι τα ακόλουθα: 

α. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει η χώρα στον 

τομέα προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών. Η ύπαρξη του πλεονε-

1. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1990), Κεφάλαιο 2. 
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κτήματος αυτού δεν αμφισβητείται. Συνέβαλλε στη ραγδαία ανά

πτυξη των συναλλαγματικών εισπράξεων από τον τουρισμό, με μέ

σο ετήσιο ρυθμό 27,4% στην περίοδο 1969-1979, ή 23,5% στην 

περίοδο 1969-1981. Η γρήγορη αυτή ανάπτυξη του τομέα του του

ρισμού οφείλεται τόσο σε παράγοντες που έχουν σχέση με την 

εξωτερική ζήτηση τουριστικών υπηρεσιών όσο και στίς συνθήκες 

τΓ
ί? εγχώριας προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών. Ειδικότερα για τις 

συνθήκες προσφοράς, θα πρέπει να υποστηριχθεί ότι από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 και μέχρι πρόσφατα, σημειώθηκε μια ση

μαντική ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής και των επιχειρή

σεων προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, με μεγάλη συμμετοχή 

στην όλη προσπάθεια του ίδιου του κράτους αλλά και των κρατι

κών πόρων. Η ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να υποστηρι

χθεί ότι υποβοηθήθηκε ή παρακινήθηκε από το χαμηλό επίπεδο 

ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας και της γεωργίας. Αντίθε

τα, η ανάπτυξη αυτού του τομέα έχει επηρεάσει μάλλον αρνητικά 

τους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Η 

επίδραση αυτή είναι και άμεση (απορρόφηση σημαντικών παραγω

γικών συντελεστών) και έμμεση (υπερτίμηση της πραγματικής συ

ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής ή της σχετικής τιμής ανά

μεσα στα διεθνώς εμπορεύσιμα και ' στα μη εμπορεύσιμα προϊό

ντα) . 

β. Η ύπαρξη περίπου τριών εκατομμυρίων Ελλήνων που 

ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι, διατηρώντας 

στενούς δεσμούς με την πατρίδα, έστελναν και στέλνουν κάθε 

χρόνο μεγάλα ποσά συναλλάγματος τα οποία καταγράφονται στις 

εισπράξεις από άδηλους πόρους ως "μεταναστευτικά εμβάσματα". 

Η τεράστια μετανάστευση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα 

στην περίοδο 1955-1973 ενίσχυσε σημαντικά τα συναλλαγματικά 
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έσοδα της χώρας από αυτή την πηγή. Αντίθετα, η ανπστροφή του 

ρεύματος από μετανάστευση σε παλιννόστηση, που σημειώθηκε από 

το 1973 και μετά, μαζί με τα οικονομικά προβλήματα που δημι

ούργησαν στις χώρες υποδοχής των Ελλήνων μεταναστών οι δυο 

ενεργειακές κρίσεις, αποδυνάμωσαν τα τελευταία χρόνια το κον

δύλι "μεταναστευτικά εμβάσματα" στο ισοζύγιο των άδηλων 

συναλλαγών!. 

Σημαντική συμβολή στην ικανοποιητική εξέλιξη των "με

ταναστευτικών εμβασμάτων", από τη δεκαετία του 1970 και μέχρι 

σήμερα, είχε η θέσπιση ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την 

προσέλκυση καταθέσεων σε συνάλλαγμα από Έλληνες μετανάστες 

και ναυτικούς. Τα κίνητρα που δόθηκαν ήταν σε πολλές περιό

δους ιδιαίτερα στ̂ ιαντικά (πολύ υψηλότερα επιτόκια από τα 

ισχύοντα στη διεθνή αγορά, φορολογικές απαλλαγές και διευκο

λύνσεις για αγορά κατοικίας στο εσωτερικό της χώρας κ.λιι.)
2
» 

και γι* αυτό οι καταθέσεις αυτές αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντι

κό τμήμα της αυτόνομης καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων 

την οποία θα αναλύσουμε πιο κάτω. Όμως το πιο σημαντικό εί

ναι το γεγονός ότι η σταθερά υψηλή δραχμοποίηση αυτών των 

καταθέσεων εξασφαλίζει πρόσθετη και ουσιαστική δυναμικότητα 

σε βασικές πηγές άδηλων πόρων, όπως είναι τα ναυτιλιακά και 

τα μεταναστευτικά εμβάσματα. 

Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η μεγάλη μετανάστευ-

1. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες, Μ. Κωνστα-

ντοπούλου (1986). 

2. Βλέπε την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 107/Β'/ 
15-2-1989) με την οποία καθορίστηκαν τα μέσα απόδειξης της 
συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων κατά το ποσοστό που η αξία του αγοραζόμενου ακινήτου 
καλύπτεται με εισαγωγή κεφαλαίων από την αλλοδαπή. 
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ση από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε θετικά απο

τελέσματα που μπορεί να επέφερε, έχει επιδράσει αρνητικά στην 

ανάπτυξη των τομέων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊό

ντα. Αυτό έχει γίνει και άμεσα (μεταφορά στο εξωτερικό ενός 

μεγάλου και δυναμικού μέρους του ελληνικού εργατικού δυναμι

κού) και έμμεσα (μέσω της υπερτίμησης της πραγματικής συναλ

λαγματικής ισοτιμίας υπέρ των κλάδων που παράγουν προϊόντα μη 

εμπορεύσιμα διεθνώς και σε βάρος των κλάδων που παράγουν διε

θνώς εμπορεύσιμα προϊόντα)!. 

γ. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει η χώρα στην 

προσφορά ναυτιλιακών υπηρεσιών στην παγκόσμια οικονομία. Η 

ελληνική παράδοση στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, και 

ιδιαίτερα η ύπαρξη μιας εργατικής δύναμης εξαιρετικά εξειδι

κευμένης και μέχρι πρόσφατα σχετικά φτηνής ως προς τα διεθνή 

πρότυπα, οδήγησαν στη γρήγορη ανάπτυξη της ελληνικής υπερπό

ντιας εμπορικής ναυτιλίας, σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτή να κα

ταστεί σε κάποιες περιόδους η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον 

κόσμο2. 

Τα τελευταία όμως χρόνια, μετά τη βαθιά κρίση που 

αντιμετώπισε η ναυτιλία στις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

τις σημαντικές μεταβολές που σημειώθηκαν ως προς τις συνθήκες 

κόστους στην ελληνική οικονομία και τη σημαντική ανάπτυξη της 

εμπορικής ναυτιλίας πολλών αναπτυσσόμενων οικονομιών και των 

σοσιαλιστικών χωρών, το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής 

οικονομίας στη ναυτιλία χάνει βαθμιαία τη δυναμική του και τη 

ι. Βλέπε D.K. Maroulis (1986). 

2. Βλέπε Η. Serafetinidis and Others (1981) και D.K. 
Maroulis (1986). 
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σπουδαιότητα του, με αναπόφευκτες αρνητικές συνέπειες στις 

εισπράξεις ναυτιλιακοί) συναλλάγματος. 

Σε κάθε περίπτωση η εμπορική ναυτιλία συνέβαλε και 

συμβάλλει στα μεγάλα πλεονάσματα του ισοζυγίου των άδηλων συ

ναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων. Θα πρέπει όμως και 

εδώ να σημειωθεί η αρνητική επίδραση της ανάπτυξης της ναυ

τιλίας πάνω στην ανάπτυξη των τομέων της οικονομίας που πα

ράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα (γεωργία, βιομηχανία). Η 

αρνητική αυτή επίδραση είναι, όπως στις προηγούμενες περιπτώ

σεις, τόσο άμεση (προσέλκυση σημαντικών συντελεστών παραγω

γής) όσο και έμμεση (υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματι

κής ισοτιμίας της δραχμής)*. Από την άλλη μεριά όμως, έχει 

επίσης υποστηριχθεί η άποψη ότι η ανάπτυξη της ελληνικής βιο

μηχανίας έχει σε σημαντικό βαθμό τις ρίζες της στην ανάπτυξη 

του εφοπλιστικού κεφαλαίου και στην επένδυση ενός μέρους του 

στην εγχώρια οικονομία2. 

Η εξέλιξη των άδηλων πόρων φαίνεται στον Πίνακα 7. Κύ

ρια χαρακτηριστικά αυτής της εξέλιξης είναι η σημαντική αύξη

ση τους στην επταετία 1974-1981 (μέση ετήσια αύξηση 15^) και 

η αξιοσημείωτη μείωση της εισροής αυτών των πόρων στην τετρα

ετία 1981-1985 (από 6.482,0 εκατ. δολ. το 1981, σε 5.260,5 

εκατ. δολ. το 1985). Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί επίσης η 

αξιόλογη ανάκαμψη των άδηλων πόρων στην τριετία 1986-1988 

(από 5.260,5 εκατ. δολ. το 1985, σε 10.032,6 εκατ. δολ. το 

1988), μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος. Η 

ι. Βλέπε D.K. Maroulis (1986) KOL Δ.Κ. Μαρούλης 
(1990), Κεφάλαιο 2. 

2. Βλέπε Μ. Serafetinidis and Others (1981). 
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μείωση της εισροής των συνολικών άδηλων πόρων στην τετραετία 

1981-1985 συνέβη παρά την έναρξη από το 1981 ίων οημανιικών 

συναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας αιιό (ην ΕΟΚ οι οποίες 

είχαν φτάσει το 1985 τα 869,1 εκατ. δολ. Το 1988 οι εισπρά

ξεις αυτές έφτασαν τα 1.935,0 εκατ. δολ. και αποτελούν ΓΟ 

δεύτερο μεγαλύτερο κονδύλι των άδηλων πόρων μετά τον τουρι

σμό. 

Οι πιο πάνω εξελίξεις στους εκτός ΕΟΚ άδηλους πόρους 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μία από τις πιο σημαντικές επι

πτώσεις του σταθεροποιητικού προγράμματος ήταν ακριβώς η ση

μαντική ανάκαμψη αυτών των πόρων. Η αρνητική τους πορεία την 

περίοδο 1981-1985 προσδιοριζόταν σε σημαντικό βαθμό από τις 

μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες της εγχώριας οικονο

μίας, από την υπερτίμηση της πραγματικής ισοτιμίας της δραχ

μής και από τις υπάρχουσες προσδοκίες για υποτίμηση και αύξο

ντα πληθωρισμό. Η προσπάθεια για παράνομη εξαγωγή συναλλάγμα

τος σε εκείνη την περίοδο μείωνε τα κονδύλια των άδηλων πό

ρων, αφού αυτοί που κέρδιζαν το συνάλλαγμα απέφευγαν να το 

παραδώσουν με τις επίσημες διαδικασίες στις τράπεζες και να 

το δραχμοποιήσουν. Η κατάθεση του συναλλάγματος σε δραχμές 

απέδιδε πολύ λιγότερα κέρδη από ό,τι εάν το συνάλλαγμα εξήγε-

το στο εξωτερικό ή πουλιόταν στην εγχώρια μαύρη αγορά ή ακόμα 

και εάν παρέμενε στην κατοχή αυτού που το κέρδιζε. Η κατάστα

ση αυτή αντιστράφηκε με την εφαρμογή του σταθεροποιητικού 

προγράμματος και μέχρι τα μέσα του 1988, αλλά ξαναεμφανίστηκε 

τους τελευταίους δώδεκα μήνες ως αποτέλεσμα της επανεμφάνισης 

των πληθωριστικών συνθηκών και της ανατροπής των ευνοϊκών 

προσδοκιών για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της 

δραχμής λόγω της τεράστιας αύξησης του ελλείμματος του δημό-
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σιου τομέα και της αποφυγής λήψης* αποφασιστικών μέτρων για 

την αντιμετώπιση του. 

Όσον αφορά τα επιμέρους κονδύλια των άδηλων πόρων, η 

εξέλιξη τους είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Το πιο αξιοσημείωτο γεγονός τα τελευταία χρόνια είναι 

η ραγδαία αύξηση των καθαρών συναλλαγματικών εισπράξεων της 

χώρας από την ΕΟΚ. Οι εισπράξεις από αυτή την πηγή αποτελούν 

σήμερα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, το δεύτερο μεγαλύτερο 

κονδύλι των άδηλων πόρων μετά τον τουρισμό. 

Αξιοσημείωτα στοιχεία αποτελούν επίσης η σημαντική αύ

ξηση, στην περίοδο 1986-1988, των συναλλαγματικών εισπράξεων 

της χώρας από τον τουρισμό και τα μεταναστευτικά εμβάσματα. 

Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, μετρούμενο σε SDKs, απλώς έφτασε το 

1988 στα επίπεδα του 1985 αλλά είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα 

που είχε φτάσει το 1981 (βλέπε Πίνακα 8). 

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για το κον

δύλι "Αναλήψεις από μετατρέψιμες καταθέσεις σε δραχμές" το 

οποίο συναγωνίζεται τα τελευταία χρόνια τις εισπράξεις από το 

ναυτιλιακό συνάλλαγμα. Αυτό περιλαμβάνει πληρωμές ξένων επι

χειρήσεων για εξόφληση υποχρεώσεων τους σε δραχμές στην Ελλά

δα, οι οποίες προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και την 

εξαγωγή αγαθών που τιμολογούνται σε δραχμές. Οι συναλλαγματι

κές εισπράξεις από αυτή την πηγή αυξάνονται ταχύτατα από το 

1984 μέχρι σήμερα (μέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης σε SDRs: 

27,5%). 

Η εξέλιξη των άδηλων πληρωμών δίνεται στον Πίνακα 9. 

Εντυπωσιακή εδώ είναι η αύξηση των πληρωμών τόκων για εξυπη

ρέτηση του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους, η οποία συνέ

βαλλε* στη σημαντική αύξηση των άδηλων πληρωμών, ιδιαίτερα τα 
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τελευταία χρόνια. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αύξηση των πληρωμών για 

ταξιδιωτικό συνάλλαγμα, ιδιαίτερα κατά το 1988, μετά τη σχε

τική απελευθέρωση που σημειώθηκε στην περίοδο αυτή (βλέπε 

υποδιαίρεση 4.5 πιο κάτω). 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών δί

δεται στον Πίνακα 10. Η εξέλιξη αυτού του πλεονάσματος ήταν 

εξαιρετικά αρνητική στην περίοδο 1980-1985, ενώ στα τελευταία 

δύο χρόνια σημειώνει αξιόλογες αυξήσεις. Ας ποσοστό του ΑΕΠ, 

εμφάνισε σημαντικά αυξητική τάση από το 1970 (6,91) έως το 

1981 (11,6%). Το 1985 μειώθηκε στο 9%, αλλά το 1987 έφτασε 

το 12,11, και το 1988 το 20,51. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών απο

τελεί, όπως τονίστηκε προηγουμένως, βασικό προσδιοριστικό πα

ράγοντα της διάρθρωσης του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών και 

της διάρθρωσης της εγχώριας οικονομίας. Συμβάλλει στη διατή

ρηση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας σε εξαιρετικά υψηλά 

επίπεδα σε μόνιμη βάση και της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής σε σχετικά υπερτιμημένα επίπεδα, τουλάχιστον όσον 

αφορά τους τομείς της οικονομίας οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι 

στο διεθνή ανταγωνισμοί. 

2.3. Εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

Η εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών φαίνεται 

στον Πίνακα 10. Κύρια χαρακτηριστικά είναι η δραματική χει

ροτέρευση του ισοζυγίου το 1984 και το 1985, που υπήρξε ο κύ-

ι. Βλέπε D.K. Maroulis (1986). 
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ριος παράγοντας για τη λήψη των σταθεροποιητικών μέτρων, και 

η εντυπωσιακή βελτίωση του στη διετία 1986-1988. Ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έπε

σε το 1987, για πρώτη φορά τα τελευταία είκοσι χρόνια, κάτω 

του 3% και το 1988 έπεσε κάτω από το 2% (βλέπε Πίνακα 6). Το 

1989 όμως το ποσοστό αυτό ξεπέρασε και πάλι το 5%. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ισοζύγιο τρεχου

σών συναλλαγών της Ελλάδος είναι μόνιμα και σημαντικά ελλειμ

ματικό σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο. Παρέμεινε δε ελ

λειμματικό ακόμα και σε περιόδους κατά τις οποίες τόσο οι 

εξαγωγές αγαθών όσο και το πλεόνασμα των άδηλων συναλλαγών 

αυξάνονταν με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς (πάνω από 20% ετησί

ως)!. Οι τεράστιες εισροές εισοδηματικών πόρων από το εξωτε

ρικό ποτέ δεν θεωρήθηκαν αρκετές για να ισορροπήσουν ή να δη

μιουργήσουν κάποιο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα

γών της Ελλάδος. Πάντοτε προβαλλόταν η ανάγκη για όσο το δυ

νατό μεγαλύτερη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό 

και η ανάγκη για πρόσθετο επίσημο δημόσιο δανεισμό. Πάντοτε, 

και ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στα βασικά μεγέθη του ισοζυ

γίου, η ύπαρξη ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

εθεωρείτο φυσιολογικό φαινόμενο για μια αναπτυσσόμενη χώρα 

σαν την Ελλάδα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο τελευταία χρόνια 

(1987-1988) στόχος πολιτικής ήταν, το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών να μην ξεπεράσει την αυτόνομη καθαρή 

εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε το εξωτερικό δημόσιο χρέος 

της χώρας να σταθεροποιηθεί γύρω στα 20 δισ. δολ. Οι εξελί-

1. Βλέπε D.K. Maroulis (1986). Βλέπε επίσης Δ.Κ. 
Μαρούλης (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1988). 
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ξεις όμως ξεπέρασαν τις προβλέψεις, και στην πράξη το έλλειμ

μα διαμορφώθηκε σε κατώτερα επίπεδα από την αυτόνομη εισροή 

κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη μείωση του εξωτε

ρικού δημόσιου χρέους. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε παρά το 

γεγονός ότι το 1988 η διολίσθηση της σταθμισμένης συναλλαγμα

τικής ισοτιμίας της δραχμής ήταν κατά πολύ κατώτερη από τις 

διαφορές στα ποσοστά πληθωρισμού ή στα ποσοστά αύξησης του 

κόστους εργασίας στη βιομηχανία, ανάμεσα στην Ελλάδα και 

στους κυριότερους εμπορικούς της εταίρουςΐ. Αυτό σημαίνει 

ότι η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της 

δραχμής υπερτιμήθηκε σημαντικά το 1988, όπως θα αναλυθεί πιο 

κάτω. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η μείωση του ελλείμ

ματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 1988 επιτεύχθηκε 

παρά τη σημαντική μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της 

προστασίας από εισαγωγές (μείωση του ρυθμιστικού φόρου, κα

τάργηση των περιορισμών σε διάφορα προϊόντα κ.λπ.) KOL παρά 

τη σημαντική απελευθέρωση του τουριστικού συναλλάγματος. 

Εάν ο στόχος της πολιτικής το 1988 ήταν η διατήρηση 

της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονομίας που παράγουν 

διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι η εξισορρόπηση του ισο

ζυγίου πληρωμών, τότε δεν αποκλείεται το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών να έκλεινε με πλεόνασμα. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι, οι σημαντικές αυ

ξήσεις στα πλεονάσματα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών 

και του λογαριασμού κεφαλαίων οδηγούν σε υπερτίμηση της πραγ

ματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. 

ι Βλέπε την υποδιαίρεση 5.2. πιο κάτω. 
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2.4. Κίνηση κεφαλαίων 

Η ύπαρξη τριών περίπου εκατομμυρίων Ελλήνων που ζουν 

και ερνάζονται στο εξωτερικό, η αναπτυγμένη εμπορική ναυτιλία 

της χώρας, καθώς και η διασύνδεση της με τις Ευρωπαϊκές Κοι

νότητες, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν σε ση

μαντικό βαθμό, όχι μόνο το πλεόνασμα του ισοζυγίου των άδηλων 

συναλλαγών, αλλά και την καθαρή εισροή "αυτόνομων" ιδιωτικών 

κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

Η εξέλιξη της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων κατά 

κατηγορία, καθώς και ο καθαρός δημόσιος δανεισμός φαίνονται 

στον Πίνακα 11. 

Η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων αυξανόταν στη δε

καετία του 1970 κατά ένα μέσο ετήσιο ποσοστό της τάξεως του 

15,5%. Τη σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση αυτή είχαν η κα

θαρή εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων, η καθαρή εισροή κεφα

λαίων γιά αγορά ακινήτων και., τέλος, οι καταθέσεις σε συνάλ

λαγμα στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες. Οι εμπορικές πιστώ

σεις ήταν σημαντικές σε ορισμένα έτη, π.χ. το 1979 και το 

1980, αλλά σε άλλα έτη ήταν ελάχιστες ή και αρνητικές. Ένα 

σημαντικό μέρος της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων δραχμοποιεί

ται και ξοδεύεται στην εγχώρια οικονομία (μετατρέπεται σε 

άδηλους πόρους) και δεν συνεπάγεται ανάγκες για μελλοντική 

εκροή κεφαλαίων. 

Στη δεκαετία του 1980 και μέχρι το 1985, παρατηρήθηκε 

μια σημαντική μείωση της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων 

η οποία ήταν συνέπεια της μείωσης της καθαρής εισροής επιχει

ρηματικών κεφαλαίων για αγορά ακινήτων και των εμπορικών πι

στώσεων. Η εισροή κεφαλαίων υπό μορφή καταθέσεων σε συνάλλαγ-
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IMAM 11 

Ανάίυση της καθαρής εισροής κε<ιαλαΙ»ν 

(Σε εκατ. δολάρια) 

Καθαρή κίνηση κεφαλαίων Επιχειρηματικά Νη Δάνεια Καταθέσεις Εμπορικές 

κεφάλαια επιχειρηματικά πιστώσεις σε πιστώσεις 

Έτος Σύνολο Ιδιωτικός Δημόσιος κεφάλαια εμπορικών συνάλλαγμα 

τομέας τομέας τραπεζών 

1965 

1966 
1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

1975 

1976 
1977 

1978 

1979 
1980 

1981 
1982 
1983 
1984 

1985 

1986 
1987 

1988 

221,3 

260,1 
173,8 

263,3 

313,2 
373,3 

478,1 

840,5 

1.034,5 
924,3 

1.015,3 

929,3 

1.329,2 
1.347,1 

1.542,1 
2.270,6 

1.901,0 
1.808,8 
2.303,4 

2.477,2 

3.146,6 
2.025,9 

1.802,1 
2.017,0 

364,8 
417,4 

626,6 

689,8 
578,4 

821,5 

973,9 

1.143,2 
1.084,6 

1.279,6 
1.546,7 

1.208,6 
675,5 
918,7 

869,3 

808,7 

838,6 

1.530,1 
1.812,0 

8,5 
60,7 

213,9 

344,7 
345,9 

193,8 
-44,6 

186,0 

262,5 

262,5 
723,8 
692,4 

1.133,3 
1.384,7 

1.607,9 

2.339,9 

1.257,3 
272,0 
205,0 

84,3 
69,1 
53,7 

53,9 

82,5 
156,4 

99,1 
90,2 

145,1 
189,3 

198,6 

221,2 
273,4 

325,3 

354,2 
502,4 

409,9 
304,4 

313,4 

246,2 
289,7 

300,6 

391,5 
597,0 

58,0 
65,3 
54,4 

71,9 

80,1 

95,6 

138,2 
190,2 

270,6 
249,9 

321,9 

360,5 

439,1 
466,4 

643,8 
615,4 

512,0 
421,3 
468,2 
499,4 

398,7 

438,9 

652,3 
948,0 

2,0 
1,0 
14,0 

12,5 

11,7 
5,6 
13,9 
25,9 

33,9 

11,3 
18,4 

123,0 

125,1 
39,7 

125,9 
77,7 

136,2 
64,4 

64,6 
-46,4 

186,3 
-47,4 

-63,2 
83,0 

3,2 
13,1 
8,2 
20,9 

28,7 

58,9 

121,9 

178,1 

177,7 
84,7 

155,0 
329,8 
390,4 

386,3 

45,5 
115,7 

258,3 
122,7 

263,2 
338,2 

76,8 
286,4 

440,0 
114,0 

36,5 

43,0 
21,1 
65,1 

51,0 

82,9 

86,8 
198,2 

161,4 
125,4 

229,5 

3,8 
8,2 

-70,7 

174,9 
311,0 

-6,0 
127,4 

-14,6 
10,4 

6,6 
-35,8 

206,3 
195,0 

Πηγή: 'Τράπεζα της Ελλάδος. 
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μα διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα μέχρι το 1984, έπεσε 

σημαντικά το 1985 και άρχισε και πάλι να αυξάνει με υψηλούς 

ρυθμούς από το 1986 και μέχρι τέλους του 1988. 

Στην εξαετία 1976-1981, ουσιαστική συμβολή στην εισροή 

κεφαλαίων υπό μορφή δανεισμού από το εξωτερικό είχαν οι εμπο

ρικές τράπεζες. Μετά το 1982, το κονδύλι "Δάνεια και πιστώ

σεις εμπορικών τραπεζών" κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά ή και αρνη

τικά επίπεδα (καθαρή εκροή κεφαλαίων). Ιδιαίτερα στη διετία 

1986-1987, σημειώθηκε εκροή κεφαλαίων μέσω των εμπορικών τρα

πεζών, ύφους 47,Α και 63,2 εκατ. δολ. αντίστοιχα. Η μικρή 

σχετικά εισροή κεφαλαίων μέσω του λογαριασμού αυτού υποδηλώ

νει περιορισμένο ενδιαφέρον των τραπεζών για προσφυγή σε εξω

τερικό δανεισμό προς συμπλήρωση των διαθεσίμων τους. Από την 

άλλη μεριά, αυξημένη εκροή κεφαλαίων συνδέεται με παρεμβά

σεις, μέσω των εμπορικών τραπεζών, για την προσφορά μετατρέ

ψιμων δραχμών σε τράπεζες του εξωτερικού για την κάλυψη ανοι

κτών πιστωτικών θέσεων τους σε ΕΝΜ1. Ήδη το 1988 πραγματο

ποιήθηκε καθαρή εισροή κεφαλαίων μέσω των εμπορικών τραπεζών 

ύψους 83,0 εκατ. δολ. Η μεταστροφή αυτή, η οποία ενισχήθηκε 

τους επόμενους μήνες, είναι αποτέλεσμα των υψηλών επιτοκίων 

δανεισμού σε δραχμές που επικρατούν αυτή την περίοδο στη χώ

ρα, σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού σε συνάλλαγμα, ακόμα 

και εάν λάβουμε υπόψη την αναμενόμενη υποτίμηση της δραχμής. 

0 καθαρός εξωτερικός δανεισμός του δημόσιου τομέα ση

μείωσε μεγάλη αύξηση στην περίοδο 1977-1985, φτάνοντας το 

1985 το επίπεδο ρεκόρ των 2.339,9 εκατ. δολ. Η μεγάλη αύξηση 

του καθαρού δημόσιου δανεισμού των περιόδων 1972-1974 και 

1. Βλέπε Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος 

για το 1988. 
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1980-1981 σχετίζεται με τις δυο πετρελαϊκές κρίσεις και την 

αποφυγή εκ μέρους των τότε κυβερνήσεων της εφαρμογής μέτρων 

προσαρμογής της οικονομίας στη νέα κατάσταση. Η τεράστια αύ

ξηση του καθαρού δημόσιου δανεισμού στην περίοδο 1982-1985 

σχετίζεται με τη δραματική μείωση στην ίδια περίοδο του πλεο

νάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών και της καθαρής 

εισροής αυτόνομων ιδιωτικών κεφαλαίων. Και πάλι, αντί της 

εφαρμογής μέτρων σταθεροποίησης, προτιμήθηκε η χρηματοδότηση 

των ελλειμμάτων με αντισταθμιστικό δανεισμό. Τέλος, η μεγάλη 

μείωση του καθαρού δημόσιου δανεισμού στην περίοδο 1986-1988 

οφείλεται στην εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος και 

στη συνεπαγόμενη αύξηση της καθαρής εισροής αυτόνομων ιδιωτι

κών κεφαλαίων. Είναι αξιοσημείωτο ÓTL το 1988 έχουμε αρνητικό 

καθαρό δημόσιο δανεισμό (μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέ

ους), αφού η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων ξεπέρασε κατά 

πολύ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Η συμβολή της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων στη 

χρηματοδότηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών φαίνεται 

στον Πίνακα 6. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εξέλιξης είναι 

ότι στην τριετία 1976-1978 η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαί

ων υπερέβαινε τις ανάγκες για χρηματοδότηση του ελλείμματος 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τα επόμενα χρόνια όμως η 

κατάσταση αντιστράφηκε για να φτάσουμε στο 1985 όπου η εισροή 

ιδιωτικών κεφαλαίων χρηματοδότησε μόνο το 28% του ελλείμμα

τος. Το 1986 παρουσιάστηκε μια σημαντική καλυτέρευση ενώ το 

1987 και το 1988 το ποσοστό κάλυψης του ελλείμματος των τρε

χουσών συναλλαγών από την εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων έφτασε 

το 126,7% και το 203,5% αντίστοιχα. Το 1989 η μειωμένη εισροή 

ιδιωτικών κεφαλαίων δεν επαρκεί για την κάλυψη του σημαντικά 
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αυξημένου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η 

κατάσταση δε αναμένεται να χειροτερεύσει επικίνδυνα το 1990, 

εκτός και εαν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση 

ευνοϊκών προσδοκιών, για τη μείωση της εγχώριας ζήτησης και 

για τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Η μείωση της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων μετά 

το 1978 δεν αντισταθμίστηκε, όπως προαναφέραμε, από αντίστοι

χη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών αλλά από αύξη

ση του επίσημου δημόσιου δανεισμού της χώρας από το εξωτερι-

Χκό, με αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του εξωτερικού δημόσιου 

χρέους της χώρας. Το τελευταίο έφτασε σε επικίνδυνα για τη 

χώρα επίπεδα το 1985 και υπήρξε ένας από τους κύριους παράγο

ντες που επέβαλαν τη λήφη των μέτρων σταθεροποίησης τον Οκτώ

βριο του 1985. Σήμερα επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, η 

οποία οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις του εξωτερικού δημόσιου 

χρέους, αλλά με ορισμένες παραλλαγές. Κύρια διαφορά στη σημε

ρινή κατάσταση είναι το γεγονός ότι το κράτος δανείζεται από 

το εξωτερικό (με όχι ευνοϊκούς όρους) για να καλυφει τα σημα

ντικά ταμειακά ελλείμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αντί 

να μειωθούν, τα τεράστια καταναλωτικά ελλείμματα αυτού του 

τομέα χρηματοδοτούνται και μάλιστα με δανεισμό από το εξωτε

ρικό. Στην περίπτωση αυτή, η χειροτέρευση του ισοζυγίου τρε

χουσών συναλλαγών γίνεται άμεσο παράγωγο των ταμειακών ελ

λειμμάτων του δημόσιου τομέα. Τα ελλείμματα οδηγούν άμεσα σε 

υπερτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας μέσω της προκαλούμε

νης εισροής σημαντικών χρηματικών πόρων από το εξωτερικό. Η 

κατάσταση αυτή, όχι μόνο δεν είναι διατηρήσιμη, αλλά επιπλέον 

εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την πρόκληση ανεπανόρθω

της ζημιάς στην ελληνική οικονομία. 
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2.5. Εξωτερικό χρέος και δαπάνες εξυπηρέτησης 

Κυρία επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής μέχρι το 1985 

ήταν η διατήρηση της εθνικής δαπάνης της οικονομίας σε όσο το 

δυνατό υψηλότερα επίπεδα, μέσω της μεγιστοποίησης της καθα

ρής αυτόνομης εισροής κεφαλαίων και του επίσημου δημόσιου δα

νεισμού της χώρας από το εξωτερικό. Ένα από τα πιό δραματικά 

αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν η ραγδαία αύξηση του 

εξωτερικού δημόσιου χρέους, το οποίο από 4.489,4 εκατ. δολ. 

το 1978, έφτασε τα 7.876,3 εκατ. δολ. το 1981 και τα 20.706,7 

εκατ. δολ. το 1987 (βλέπε Πίνακα 12). Σαν αποτέλεσμα της διό

γκωσης του χρέους, αυξήθηκαν κατακόρυφα και οι δαπάνες εξυπη

ρέτησης (τόκοι και χρεολύσια) οι οποίες από 350,9 εκατ. δολ. 

το 1974 και 596 εκατ. δολ. το 1978, έφτασαν τα 3.610,6 εκατ. 

δολ. το 1987 (25,6% των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, βλέπε 

Πίνακα 13). Υπολογίζεται ότι με τα σημερινά δεδομένα, στην 

τριετία 1990-1992 απαιτούνται συνολικά 12,5 δισ. δολ. περίπου 

για εξυπηρέτηση του εξωτερικού δημόσιου χρέους, μη λαμβάνο

ντας υπόψη τις ανάγκες για εξυπηρέτηση του χρέους των Ενόπλων 

Δυνάμεων!. Τα ποσά αυτά είναι πολύ υψηλά για μια χώρα σαν 

την Ελλάδα, αν και το ύψος του εξωτερικού χρέους ως ποσοστό 

του ΑΕΠ δεν έχει ακόμα φτάσει στα επίπεδα άλλων υπερχρεωμένων 

χωρών. 

Το δημόσιο εξωτερικό χρέος μειώθηκε ως ποσοστό του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε αγοραίες τιμές - από 471 το 

ι. Βλέπε Πίνακα 29. 
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1985, σε 44,30% το 1987, ενώ το 1988 η σχέση αυτή κυμάνθηκε 

γύρω στο 38%. 

Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύ

ξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας, τα οποία μαζί 

με το χρυσό πλησίασαν στο τέλος του 1988 τα 5 δισ. δολάρια 

περίπου, ισχυροποίησαν ουσιαστικά την εξωτερική οικονομική 

θέση της χώρας, βελτίωσαν την πιστοληπτική της ικανότητα και 

αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη στην ελληνι

κή οικονομία. 

Ήταν όμως μεγάλο σφάλμα το ότι αυτές οι εξελίξεις 

οδήγησαν σε εφησυχασμό και σε δραματική αλλαγή, από τα μέσα 

του 1988, της πολιτικής που οδήγησε στη βελτίωση του ισοζυ

γίου. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επέδρασαν ευνοϊκά στη 

βελτίωση του ισοζυγίου στην τριετία 1986-1988, άρχισαν να 

αντιστρέφονται από τα μέσα του 1988. Η απότομη αύξηση (αντί 

για την αναμενόμενη μείωση) των ελλειμμάτων του δημόσιου το

μέα και ο συνεπαγόμενος υψηλός ρυθμός αύξησης των νομισματι

κών μεγεθών, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ρυθμού αύξη

σης του κόστους εργασίας, την ανάσχεση της πτωτικής τάσης του 

πληθωρισμού και τη συγκρατημένη συναλλαγματική πολιτική, οδή

γησαν το 1989 στη σημαντική χειροτέρευση του ισοζυγίου τρε-

χουσών συναλλαγών και στον περιορισμό της καθαρής εισροής 

ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Αυτό σημαίνει αντιστρο

φή των ευνοϊκών εξελίξεων όσον αφορά την πορεία του εξωτερι

κού δημόσιου χρέους και οπωσδήποτε συνεπάγεται σημαντικούς 

κινδύνους για την οικονομία, εάν δεν ληφθούν έγκαιρα τα ανα

γκαία διορθωτικά μέτρα. 
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2.6. Οι εξελίξεις στο ισοζύγιο κατά την περίοδο 1988-1989 

Η εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών κατά το 1988 υπήρξε 

εξαιρετικά ευνοϊκή, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

σημειώθηκε σε ένα έτος κατά το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώθηκε 

η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών της χώρας με το εξω

τερικό. Το ύφος των εξαγωγικών επιδοτήσεων που ήταν ακόμα σε 

ισχύ κατά τη διάρκεια του 1988 ήταν χαμηλότερο από το ένα 

τρίτο του ύψους των επιδοτήσεων που ήταν σε ισχύ στο τέλος 

του 1986. 0 ρυθμιστικός φόρος στ.ς εισαγωγές μειώθηκε σημα

ντικά στη διετία 1987-1988. Τέλος, καταργήθηκαν όλοι οι ποσο

τικοί περιορισμοί που μέχρι το 1987 εφαρμόζονταν σε διάφορα 

προϊόντα. 

Αντί της χειροτέρευσης του ισοζυγίου πληρωμών που ανα

μενόταν μετά την κατάργηση των πιο πάνω περιορισμών, η εξέλι

ξη του ισοζυγίου κατά το 1988 ήταν η ευνοϊκότερη που έχει ση

μειωθεί κατά την τελευταία εικοσαετία. 

Κύριος προσδιοριστικός παράγοντας αυτής της εξέλιξης 

ήταν το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε με 

αξιοσημείωτη συνέπεια κατά τη διετία 1986-1987, και με λιγό

τερη έμφαση κατά το 1988. Το πρόγραμμα αυτό αντιστάθμισε τις 

απώλειες ανταγωνιστικότητας που είχαν οι προηγουμένως προστα

τευμένοι κλάδοι, και απέτρεψε κάποια σημαντική μείωση των 

εξαγωγών εξαιτίας της κατάργησης των εξαγωγικών επιδοτήσεων ή 

κάποια οδυνηρή αύξηση των εισαγωγών εξαιτίας της κατάργησης 

του ρυθμιστικού φόρου και άλλων περιορισμών. 

Επιπλέον, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα λειτούργησε ως 

αποφασιστικός παράγοντας αποκατάστασης, της εμπιστοσύνης στην 

ελληνική οικονομία και στο εθνικό νόμισμα, με αποτέλεσμα τη 
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σημαντική αύξηση των άδηλων πόρων και της αυτόνομης εισροής 

ιδιωτικών κεφαλαίων. Επέτρεπε τη μετάβαση από το καθεστώς της 

προστασίας στο καθεστώς των ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών 

χωρίς σοβαρούς κλυδωνισμούς στο εμπορικό ισοζύγιο και ταυτό

χρονα επανέφερε το δυναμισμό στο ισοζύγιο των άδηλων συναλλα

γών και της αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων. Όλα αυτά 

είχαν πολύ ευνοϊκές επιπτώσεις στην εξέλιξη του εξωτερικού 

χρέους της χώρας. 

Στην τριετία 1986-1988, αποδείχθηκε ÓTL το ισοζύγιο 

πληρωμών λανθασμένα χαρακτηρίζεται ως ο βασικός περιοριστικός 

παράγοντας της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Το σωστό 

είναι ότι αυτό αποτελεί σοβαρό περιοριστικό παράγοντα στην 

άσκηση ανεξέλεγκτης επεκτατικής πολιτικής και ως τέτοιος πα

ράγοντας λειτουργεί εποικοδομητικά για την ομαλή αναπτυξιακή 

πορεία της χώρας. 

Στο τέλος του 1988, όλα έδειχναν ότι η Ελλάδα είχε ξε

φύγει οριστικά από τον κίνδυνο ανατροπής του ισοζυγίου των 

εξωτερικών της συναλλαγών και της υπερχρέωσης. Προϋπόθεση για 

τη διασφάλιση σε μόνιμη βάση αυτής της αξιοπρεπούς θέσης της 

χώρας στις διεθνείς συναλλαγές, ήταν η συνέχιση της προσπά

θειας για σταδιακή μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα 

και για διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο της ανταγωνιστικό

τητας των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύ

σιμα προϊόντα. Αυτή η προϋπόθεση όμως δεν εξασφαλίστηκε, με 

αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος να ανατραπούν όλα τα ευνοϊκά δε

δομένα που με πολλή προσπάθεια και θυσίες είχαν επιτευχθεί. 

'Οπως τονίστηκε προηγουμένως, ήδη απο τις αρχές τον 

1988 άρχισε να χαλαρώνει βαθμιαία η πολιτική της σταθεροποίη

σης και να παραχωρεί τη θέση της σε μια πιο επεκτατική πολι-
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τική. Βασική αιτία ήταν η προσπάθεια για ικανοποίηση των αι

τημάτων των εργαζομένων και άλλων μονάδων του πληθυσμού, για 

μεγάλες αυξήσεις των εισοδημάτων και άλλων κατηγοριών δημό

σιων δαπανών. Ουσιαστικό ρόλο έπαιξε επίσης η χαλάρωση της 

προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής και για αύξηση της 

φορολογικής βάσης, με αποτέλεσμα τη σημαντική εξασθένιση του 

ρυθμού αύξησης των φορολογικών εσόδων. Πιο συγκεκριμένα: 

α. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟ, το σύνολο των 

αμοιβών των εργαζομένων αυξήθηκε το 1988 κατά 18,5%, ενώ οι 

συνολικές δαπάνες για μισθούς (χωρίς συντάξεις) στο Δημόσιο 

αυξήθηκαν κατά 20,9% (έναντι πρόβλεψης του προϋπολογισμού 

17,3%). Στη μεταποίηση (σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΣΥΕ) οι 

ονομαστικές ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 17,8% (1987: 

9,6%), ενώ οι εβδομαδιαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 25,2% 

(1987: 9,8%), λόγω αύξησης του μέσου χρόνου εργασίας. Οι μη

νιαίες αποδοχές των υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά 28,2% (1987: 

8,3%). Δεδομένου ότι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η παρα

γωγή ανά ώρα στη μεταποίηση μειώθηκε κατά 2% περίπου, το 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 20% πε

ρίπου (1987: 10,5%). 

Η αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

υπερείχε το 1988 κατά 18,8 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοι

χης μέσης αύξησης του κόστους εργασίας στις ανταγωνίστριες 

χώρες. Η διαφορά αυτή δεν καλύφθηκε παρά ελάχιστα από τη διο

λίσθηση της μέσης σταθμικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής, η οποία δεν ξεπέρασε το 7%. Για το λόγο αυτό, η 

πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής, 

με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχα

νία, ανατιμήθηκε το 1988 κατά 12% περίπου, επηρεάζοντας αρνη-

72 



τικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας*. 

β. Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, σε 

ταμειακή βάση, σημείωσαν σημαντική αύξηση το 1988 και έφτα

σαν, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 16,3%, από 13,2% το 1987. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι αυτό συνέβη σε ένα έτος κατά το οποίο αναμε

νόταν περαιτέρω πρόοδος στην προσπάθεια για μείωση της ελ

λειμματικότητας του δημόσιου τομέα. 

Η διεύρυνση του ελλείμματος το 1988, οφείλεται: (i) 

Στη στασιμότητα των εισπράξεων από το ΦΠΑ, έναντι της σημα

ντικής αύξησης που αναμενόταν· (ii) στη μη ικανοποιητική αύ

ξηση των εσόδων από την άμεση φορολογία· (iii) στην τεράστια 

αύξηση των δαπανών για επιχορηγήσεις (ΙΚΑ, συγκοινωνιακοί φο

ρείς, ΟΓΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.)· (iv) στη μεγάλη αύξη

ση των δαπανών για εξυπηρέτηση του χρέους και (ν) στη μεγαλύ

τερη από ό,τι είχε προϋπολογιστεί αύξηση των δαπανών προσωπι

κού και των "λοιπών δαπανών". 

Η πιο πάνω χαλάρωση των προσπαθειών για σταθεροποίηση, 

είχε ως αντιστάθμισμα την πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία της 

ελληνικής οικονομίας και τις σημαντικά ευνοϊκές προσδοκίες 

που είχαν δημιουργηθεί εξαιτίας του σταθεροποιητικού προγράμ

ματος και των προσπαθειών της κυβέρνησης για φιλελευθεροποίη

ση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για κατάργηση των αγορα

νομικών ελέγχων στην αγορά προϊόντων και γενικά για προσαρμο

γή της οικονομίας στις νέες συνθήκες που δημιουργούνταν με 

την προώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς της ΕΟΚ. Οι προσδοκίες ήταν εξαιρετικά ευνοϊκές τόσο 

για την πορεία της οικονομίας γενικά, όσο και για την πορεία 

1. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελ

λάδος για το έτος 1988. 
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του πληθωρισμού και της διολίσθησης της δραχμής. Η συγκυρία 

αυτή, σε συνδυασμό με την περιοριστική πολιτική υψηλών επιτο

κίων την οποία ακολουθούσε με συνέπεια η Τράπεζα της Ελλάδος, 

συνέβαλε αποτελεσματικά στην απορρόφηση της υπερβάλλουσας 

ρευστότητας που είχε δημιουργηθεί στην οικονομία με τη σχε

τικά επεκτατική πολιτική που αναφέρθηκε πιο πάνω, και απέτρε

ψε δυσμενείς επιδράσεις στο ισοζύγιο πληρωμών και στον πληθω

ρισμό. Στη διετία 1987-1988 είχε καταργηθεί στην ουσία η μαύ

ρη αγορά συναλλάγματος, και στο τέλος του 1988 είχαν δημιουρ

γηθεί οι συνθήκες για κατάργηση της μαύρης αγοράς χρήματος. 

Η πιο πάνω κατάσταση δεν άλλαξε σημαντικά τους πρώτους 

μήνες του 1989, παρά το γεγονός ότι, λόγω της προεκλογικής 

περιόδου, η χαλάρωση τόσο στη δημοσιονομική όσο και στην ει

σοδηματική πολιτική εντάθηκε ακόμα περισσότερο και οι αποκλί

σεις από τους (επεκτατικούς) στόχους που είχαν τεθεί για τον 

προϋπολογισμό και για τα νομισματικά μεγέθη, καθώς και για το 

κόστος εργασίας γίνονταν μεγαλύτερες μήνα με το μήνα. 

Η σταθερή πορεία της οικονομίας και του ισοζυγίου πλη

ρωμών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 1989, θα πρέπει να αποδοθεί 

στη διατήρηση των ευνοϊκών προσδοκιών για την πορεία της οι

κονομίας και. των πληθωριστικών πιέσεων στο άμεσο μέλλον. Οι 

ευνοϊκές αυτές προσδοκίες στηρίζονταν σε σημαντικό βαθμό στις 

πολύ ευνοϊκές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί για κερδοφόρα 

λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και για άσκηση επιχει

ρηματικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία, μετά τη ση

μαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί στους τομείς της σταθερο

ποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών χρήματος, κεφαλαίων 

και προϊόντων. Τα σημαντικά κέρδη των επιχειρήσεων που είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατά το πρώτο εξάμηνο του 1989, 
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επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός. "Πάνω στη βάση αυτή στηρίχτηκε 

και η σημαντική εισροή επιχειρηματικού κεφαλαίου από το εξω

τερικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 1989. Τέλος, στην Ιδια βάση 

στηρίχτηκε και η ραγδαία ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστη

ρίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1989. και το πρώτο οκτάμηνο 

του 1990. -

Εκτός από τα πιο πάνω, οι ευνοϊκές προσδοκίες βασίστη

καν επίσης στην πεποίθηση ότι η κυβέρνηση, που θα προέκυπτε 

από τις εκλογές του Ιουνίου 1989, θα ασκούσε κάποια αποτελε

σματική παρέμβαση στην οικονομία για να διορθώσει έγκαιρα τα 

κακώς κείμενα της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου που 

είχε διανυθεί. 

Όπως τονίστηκε προηγουμένως, το κύριο πρόβλημα που 

αντιμετώπιζε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 1989 ήταν η τεράστια 

αύξηση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και η απειλή για 

μια πιο γρήγορη, από ό,τι ήταν επιτρεπτό, αύξηση του κόστους 

εργασίας τόσο για τη βιομηχανία όσο και για το δημόσιο τομέα, 

με αποτέλεσμα τη σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότη

τας. Η νέα κυβέρνηση είχε με το μέρος της δύο πολύ σημαντι

κούς παράγοντες: (i) το γεγονός ότι οι προσδοκίες εξακολου

θούσαν να είναΓ ευνοϊκές (και μάλιστα έγιναν ευνοϊκότερες με 

το σχηματισμό της κυβέρνησης), και (ii) το γεγονός ότι όλα τα 

κόμματα, καθώς και η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού 

λαού, υποστήριζαν την ανάγκη για σημαντική μείωση των ελλειμ

μάτων του δημόσιου τομέα. Ήταν ευνόητο, επομένως, να περιμέ

νουν όλοι από τη νέα " κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα για να 

βελτιωθεί, ή τουλάχιστον να μη χειροτερεύσει, η κατάσταση 

στους δύο πιο, πάνω κρίσιμους τομείς, δηλαδή στο δημόσιο τομέα 

και στην ανταγωνιστικότητα. 

* 
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Τα πράγματα όμως σε καμιά περίπτωση δεν δικαίωσαν τις 

προσδοκίες των οικονομικών παραγόντων της ελληνικής οικονο

μίας. Η νέα κυβέρνηση αυτοπεριόρισε δραστικά το αντικείμενο 

της και απέφυγε να πάρει οποιοδήποτε μέτρο που θα καθιστούσε 

λιγότερο πιεστικά τα Προβλήματα των ελλειμμάτων και της αντα

γωνιστικότητας. Το χειρότερο όμως είναι ότι αντίθετα έλαβε 

πολλά μέτρα και δημιούργησε συνθήκες οι οποίες χειροτέρεψαν 

σε σημαντικό βαθμό αυτά τα προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα: 

- Δεν αναπροσάρμοσε τις τιμές των υπηρεσιών των δημόσιων 

επιχειρήσεων και οργανισμών ούτε και κατά το ποσοστό του 

πληθωρισμού. Αυτό είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένα 

πρόσθετο αναίτιο έλλειμμα στους οργανισμούς αυτούς και 

στις επιχειρήσεις το οποίο ξεπερνά τα 60 δισ. δραχμές. 

- Προσδιόρισε την ΑΤΑ του τελευταίου τετραμήνου στο επίπεδο 

του 9,2% (0,7% διορθωτικό για τα προηγούμενα τετράμηνα του 

1989, και 8,5% πρόβλεψη .για το ποσοστό πληθωρισμού του τε

λευταίου τετραμήνου). Με βάση αυτή την πολιτική, το σύνολο 

των αμοιβών των εργαζομένων αυξήθηκε το 1989 κατά 20,2%. 

Σε πραγματικούς όρους η αύξηση ήταν 5,3% το 1989 έναντι 

αύξησης 6,4% το 19881. 

- Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, με βάση τα δεδομένα 

της οικονομίας κατά το Σεπτέμβριο του 1989, η ΑΤΑ του τε

λευταίου τετραμήνου δεν θα έπρεπε να ξεπεράσει το 5% (δε

δομένου ÓTL είχε επίσης ήδη αποφασιστεί και η μη αύξηση 

των τιμών των υπηρεσιών των ΔΕΚΟ), μπορεί κάποιος να ισχυ

ριστεί ότι η πιο πάνω πολιτική συνέβαλε στην ενίσχυση του 

ελλείμματος του δημόσιου τομέα και στη σημαντική χειροτέ-

ι. Βλέπε Τράπεζα της Ελλάδος: Έκθεση του Διοικητή για 
το έτος 1989, σελ. 83. 
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ρεύση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

- Η εφαρμοσθείσα πολιτική στους κρίσιμους τομείς των ΛΕΚΟ 

και της εισοδηματικής πολιτικής, σε συνδυασμό με επίσίΐμες 

προβλέψεις και τοποθετήσεις, συμφωνά με τις οποίες η ελλη

νική οικονομία παρουσίαζε εικόνα διάλυσης και η εκτίμηση 

ήταν ότι ο πληθωρισμός θα κυμαινόταν το 1989 μεταξύ 16% 

και 19% (παρά την απόφαση για μη αναπροσαρμογή των τιμών 

των υπηρεσιών των ΔΕΚΟ), αποτέλεσαν τον καταλύτη ο οποίος 

συνέβαλε στην αντιστροφή των μέχρι τότε ευνοϊκών προσδοκι

ών των οικονομικών παραγόντων σχετικά με την πορεία της 

ελληνικής οικονομίας, του εγχώριου πληθωρισμού και της συ

ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. 'Οσο η πιο πάνω πολι

τική γινόταν περισσότερο φανερή, τόσο οι προσδοκίες για 

υψηλότερο πληθωρισμό και για υποτίμηση της δραχμής, ή του

λάχιστον για μεγαλύτερη διολίσθηση, κέρδιζαν έδαφος, με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί ουσιαστική αδυναμία πώλησης 

των εντόκων γραμματίων σταθερού επιτοκίου του δημόσιου το

μέα, δημιουργώντας έτσι μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης 

των τεράστιων ελλειμμάτων του. Η σημαντική αύξηση του ανα

μενόμενου πληθωρισμού είχε σαν συνέπεια την αύξηση των 

επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, της τάξεως 

των δύο ποσοστιαίων μονάδων, και την προσφυγή σε αλλεπάλ

ληλες εκδόσεις ομολογιακών δανείων με ρήτρα ECU, με όρους 

που για τα επόμενα έτη ήταν επόμενο να αποδειχθούν εξαιρε

τικά δυσμενείς. Οι εξελίξεις αυτές, συνέβαλαν στην εκρη

κτική αύξηση των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους για τα 

έτη 1990 και 1991 και δημιούργησαν οξύτατα προβλήματα όσον 

αφορά την προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων από κάποια 

μελλοντική κυβέρνηση. 
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Κάτω από τις πιο πάνω συνθήκες, ήταν επόμενο ότι η 

χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών θα επακολουθούσε πολύ 

γρήγορα. Και αυτό πράγματι συνέβη. Ήδη από τον Ιούνιο του 

1989 φάνηκαν τα πρώτα σημάδια μη ευνοϊκών εξελίξεων τα οποία 

έγιναν περισσότερο αισθητά τους επόμενους μήνες. 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζεται η κατάσταση του ισοζυγίου 

κατά τα έτη 1988 και 1989, και η εξέλιξη του στα χρονικά δι

αστήματα Ιανουαρίου-Μαίου και Ιανουαρίου-Λεκεμβρίου 1989. Η 

σημαντική χειροτέρευση του ισοζυγίου κατά το επτάμηνο Ιου-

νίου-Δεκεμβρίου είναι προφανής. Η χειροτέρευση αυτή εντοπίζε

ται περισσότερο στη σημαντική μείωση του τουριστικού, του 

ναυτιλιακού και του μεταναστευτικού συναλλάγματος, δηλαδή των 

εισπράξεων εκείνων οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τις 

προσδοκίες των οικονομικών παραγόντων για την εξέλιξη της οι

κονομίας, του εγχώριου πληθωρισμού και, το σπουδαιότερο, της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. Οι προσδοκίες αυτές 

χειροτέρευσαν δραματικά, όπως προαναφέρθηκε, στο υπό συζήτηση 

τετράμηνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

3.1. Συνολικό ισοζύγιο 

Η διάρθρωση του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών φαίνεται 

στον Πίνακα 15. Κυρία χαρακτηριστικά αυτής της διάρθρωσης εί

ναι : 

α. OL εξαγωγές αγαθών καλύπτουν παραδοσιακά ένα πολύ 

μικρό μέρος των εισαγωγών αγαθών KOL υπηρεσιών (34% περίπου). 

Το υπόλοιπο καλύπτεται από τους άδηλους πόρους (48,4%) και 

από την καθαρή εισροή κεφαλαίων (17,7%). Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν την περίοδο 1957-1986. Στη διετία 1987-1988, τα πιο 

πάνω ποσοστά μεταβλήθηκαν ως εξής: Εξαγωγές αγαθών (35,7%), 

άδηλοι πόροι (57,4%) και καθαρή εισροή κεφαλαίων (11,8%). Σαν 

αποτέλεσμα αυτής της διάρθρωσης, το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου διατηρείται σε μόνιμη βάση σε πολύ υψηλά επίπεδα 

(πάνω από 14% του ΑΕΠ). Επίσης οι εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό 

του ΑΕΠ βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενες με 

άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, ακόμα και με εκείνες που βρίσκονται σε 

ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης με την Ελλάδα (βλέπε Πίνακα 16). 

β. Παρά την τεράστια εισροή εισοδηματικών μεταβιβάσεων 

(άδηλοι πόροι μείον τουρισμός) και ιδιωτικών κεφαλαίων από το 

εξωτερικό, ένα αξιόλογο ποσοστό (12,6% στην περίοδο 1982-

1986, ή 7,2% στην περίοδο 1957-1986) των εισαγωγών αγαθών και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ (GDP) 

Έτος Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία Αυστρία Ισραήλ 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

6,5 

6,0 

7,0 

8,9 

10,6 

10,9 

11,4 

10,5 

10,7 

10,1 

13,1 

11,6 

11,1 

12,8 

14,3 

13,6 

14,3 

13,8 

6,5 

7,1 

7,2 

7,3 

8,3 

7,6 

8,1 

8,4 

8,9 

9,3 

9,9 

11,0 

11,5 

12,8 

15,0 

14,7 

11,8 

11,7 

14,2 

14,8 

15,7 

15,8 

20,0 

20,2 

19,9 

21,0 

21,4 

22,2 

19,7 

21,4 

18,2 

17,5 

17,7 

18,4 

16,1 

14,7 

15,4 

15,3 

15,3 

16,2 

17,1 

13,2 

11,7 

12,4 

13,6 

17,1 

19,3 

17,0 

17,9 

22,3 

27,1 

27,5 

24,5 

25,3 

20,0 

19,1 

19,1 

19,1 

21,7 

20,0 

21,0 

20,3 

20,9 

22,3 

22,7 

23,9 

23,5 

23,1 

24,6 

26,1 

23,9 

23,0 

14,4 

15,2 

16,0 

15,8 

15,3 

16,0 

18,7 

21,6 

28,6 

25,4 

26,5 

25,8 

21,3 

18,7 

22,4 

26,3 

24,3 

24,4 

Πηγή: Ι.Μ.F.: International Financial Statistics. 
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υπηρεσιών χρηματοδοτείται στην Ελλάδα ατιό επίσημο δημόσιο δα

νεισμό από το εξωτερικό. Το πιο πάνω ποσοστό μειώθηκε δραμα-

ιικά το 1987 (1,8%) και έγινε αρνητικό (υπήρξε αρνητικός κα

θαρός δημόσιος δανεισμός arto το εξωτερικό, δηλαδή η πληρωμή 

χρεολυσίων-ήταν υψηλότερη από το νέο δανεισμό), το 1988. Οι 

εξελίξεις στη διετία 1987-1988 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό, 

όπως προαναφέραμε, σιην εφαρμογή του σταθεροποιητικού προ

γράμματος ή ο ι ην ουσιαστική εξάντληση ίων δυνατοτήτων της 

χώρας να διατηρεί ι ο ειιίπεδο διαβίωσης σι ην εγχώρια οικονομία 

σε υψηλότερα επίπεδα από ό,ιι της επιιρέπει η εγχώρια παραγω

γική δυναμικότητα της οικονομίας KOL οι μεταβιβάσεις εισοδη

μάτων και ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Αυτή η διαφο

ρά, που μέχρι σήμερα καλυπτόταν με καθαρό δημόσιο εξωτερικό 

δανεισμό, δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αφού εξαντλή

θηκαν και τα περιθώρια του Δημοσίου να χρηματοδοτεί αυτή τη 

διαφορά με περαιτέρω αυξήσεις του εξωτερικού δημόσιου χρέους. 

Δυστυχώς, οι εξελίξεις κατά το 1989, οι οποίες αναλύ

θηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, τείνουν να ανατρέψουν την ευ

νοϊκή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ισοζύγιο στο τέλος 

του 1988. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δημιουργία μεγά

λων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η εκ 

νέου προσφυγή σε καθαρό εξωτερικό δημόσιο δανεισμό, με τα 

σημερινά δεδομένα της οικονομίας, δεν είναι διατηρήσιμη. Επο

μένως, θα πρέπει να ληφθούν το ταχύτερο δυνατόν τα αναγκαία 

μέτρα για την επαναφορά της οικονομίας και του ισοζυγίου πλη

ρωμών στην τροχιά στην οποία είχε μπεί κατά τη διετία 1987-

19881. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε υποδιαίρεση 
6.1. πιο κάτω. 
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Τα TTLÓ πάνω σημαντικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του 

ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών οφείλονται αναμφισβήτητα στα 

κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 

(συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσφορά υπηρεσιών τουρισμού και 

ναυτιλίας, ύπαρξη τριών περίπου εκατ. Ελλήνων που ζουν και 

εργάζονται στο εξωτερικό, θέση της χώρας στην ΕΟΚ από όπου 

εξασφαλίζονται σημαντικά ποσά καθαρών συναλλαγματικών εισπρά

ξεων κ.λπ.) και στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται τα 

τελευταία είκοσι ή και περισσότερα χρόνια. 

Στο βαθμό που η βασική επιδίωξη της πολιτικής στην πε

ρίοδο 1988-1992 είναι η προώθηση της ανάπτυξης του βιομηχανι

κού και του γεωργικού τομέα της οικονομίας, δηλαδή των τομέων 

εκείνων οι . οποίοι, είναι κατεξοχήν εκτεθειμένοι στο διεθνή 

ανταγωνισμό, η πιο πάνω διάρθρωση του ελληνικού ισοζυγίου 

πληρωμών θα πρέπει να θεωρείται προβληματική για τους ακόλου

θους λόγους*: 

α. Η εισροή σε μόνιμη βάση εισοδηματικών και κεφαλαια

κών μεταβιβάσεων χρηματικών πόρων από το εξωτερικό συμβάλλει 

στη διατήρηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής σε υπερτιμημένα επίπεδα και μειώνει ουσιαστικά την 

ανταγωνιστικότητα των πιο πάνω κλάδων. 

β. Τα τεράστια και συνεχή πλεονάσματα του ισοζυγίου 

των αδήλων και του λογαριασμού κεφαλαίων αυξάνουν τη ροπή 

προς κατανάλωση στην εγχώρια οικονομία, ευνοούν το εμπόριο 

και τις εισαγωγές σε βάρος της εγχώριας παραγωγής, ευνοούν 

1. Η θεωρητική ανάλυση αυτών των παρατηρήσεων παρου

σιάζεται στις μελέτες Α.Κ. Ναρούλης (1989) και D.K. Maroulis 

(1986). Βλέπε επίσης τη διεθνή βιβλιογραφία επί του θέματος η 

οποία αναλύεται στις μελέτες αυτές. 
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γενικά την παραγωγή μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε βάρος της 

παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων (εξαγώγιμων και υπο

κατάστατων εισαγομένων), ευνοούν, τέλος, την προσπάθεια εκ 

μέρους των οικονομούνιων ατόμων για ανάληψη επενδύσεων και 

για απασχόληση σιους προστατευόμενους από το διεθνή ανταγωνι

σμό τομείς της οικονομίας, π.χ. στο Δημόσιο, στα προσωπικά 

επαγγέλματα, στο εμπόριο, σε βιομηχανικούς και γεωργικούς 

κλάδους με εξαιρετικά υψηλή προστασία κ.λπ.ΐ. 

Βέβαια τα πλεονάσματα αυτά συμβάλλουν, όσο διαρκούν, 

στη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών σε 

υψηλότερα επίπεδα από εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να επιτευ

χθούν χωρίς την ύπαρξη τους και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε 

μια επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, στο βαθμό 

που ένα σημαντικό μέρος τους χρησιμοποιείται για να χρηματο

δοτηθούν επενδύσεις οι οποίες άλλως δεν θα ήταν δυνατό να 

αναληφθούν. Θα πρέπει όμως πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη ότι, 

στο βαθμό που οι εισροές πόρων από το εξωτερικό οδηγούν σε 

υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, οποιεσ

δήποτε επιτεύξεις όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης και τις 

επενδύσεις συνοδεύονται, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια περίοδο, 

από σοβαρή επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας. 

Η εμπειρία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία δεκα

πέντε χρόνια δείχνει ότι το ποσοστό των εξωτερικών πόρων το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε για επενδυτικούς σκοπούς ήταν πραγματι

κά μηδαμινό. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους πόρους χρη

σιμοποιήθηκε για την κάλυψη των τεράστιων καταναλωτικών ελ

λειμμάτων του δημόσιου τομέα, καθώς και για την κάλυψη των 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 
(1989). 
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αυξημένων καταναλωτικών απαιτήσεων*του ιδιωτικού τομέα. Η αύ

ξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας η οποία 

επιτεύχθηκε ήταν μηδαμινή σε σχέση με το μέγεθος των πόρων 

που εισέρευσαν από το εξωτερικό είτε με τη μορφή της εισροής 

εισοδημάτων είτε με τη μορφή της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων 

είτε, τέλος, με τη μορφή του επίσημου δημόσιου δανεισμού. Σαν 

αποτέλεσμα, το επίπεδο διαβίωσης ήταν υψηλό και αυξανόταν 

ακόμα περισσότερο όταν τα υπό συζήτηση πλεονάσματα αυξάνονταν 

με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αντίθετα, όταν τα πλεονάσματα αυ

τά άρχισαν να μειώνονται, για τους λόγους που προαναφέραμε, 

το επίπεδο διαβίωσης άρχισε να πέφτει χωρίς αυτό να γίνεται 

εύκολα αποδεκτό και κατανοητό από το λαό. Εκείνο που δεν απο

φεύχθηκε ήταν η εμφάνιση φαινομένων "αποβιομηχάνισης", τουλά

χιστον μέχρι την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο απορρέει από τη διάρ

θρωση του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών, όπως αυτή διαμορφώθη

κε σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο, είναι το γεγονός ότι 

η χώρα έχασε κάθε ευκαιρία άσκησης αντικυκλικής πολιτικής μέ

σω του προσδιορισμού του (άριστου) σε κάθε περίοδο ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών!. Πράγματι η χώρα δεν χρησιμοποίησε, σε 

περιόδους ραγδαίας αύξησης των συναλλαγματικών της εισπράξεων 

(από εξαγωγές αγαθών, από άδηλους πόρους και από εισροές 

ιδιωτικών κεφαλαίων), ένα μέρος από αυτή την αύξηση για να 

χτίσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα και να ανεβάσει σε πιο 

αποδεκτά επίπεδα ή για να προωθήσει τη διεθνοποίηση των επι-

ι. Για μια θεωρητική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 
θα πρέπει να προσδιορίζεται το "άριστο" μέγεθος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών στην περίπτωση μιας μικρής αναπτυσσόμε
νης οικονομίας, όπως είναι η Ελλάδα, βλέπε D.K. Maroulis 
(1986), Chapter 8. 

87 

t 



χειρηματικών της μονάδων, επιτρέποντας τους την ανάληψη άμε

σων επενδύσεων στο εξωτερικοί. Αντίθετα, οδηγήθηκε στην πε

ρίοδο της κρίσης (σημαντική μείωση του πλεονάσματος των άδη

λων συναλλαγών και της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων) 

με τα συναλλαγματικά της αποθέματα εξαντλημένα και με το εξω

τερικό της χρέος σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η εξάντληση των 

περιθωρίων του επίσημου δημόσιου εξωτερικού δανεισμού από 

εκεί και πέρα ήταν αναπόφευκτη, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το 

γεγονός ότι η προσπάθεια προσαρμογής της οικονομίας στα νέα 

δεδομένα άργησε να τεθεί σε εφαρμογή. 

Από την πιο πάνω ανάλυση προκύπτει ότι: 

α. Η χρηματοδότηση των εγχώριων επενδύσεων με ξένο δα

νεισμό θα πρέπει να γίνεται μόνο αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα 

περιθώρια κινητοποίησης των εγχώριων αποταμιεύσεων και παρ' 

όλα αυτά παραμένει κάποιο "αποταμιευτικό έλλειμμα". 

β. Το άριοτο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα

γών δεν ισούται πάντοτε με το μέγιστο δυνατό πλεόνασμα του 

λογαριασμού κεφαλαίων. Υπάρχουν χώρες με απεριόριστες δυνατό

τητες δανεισμού από το εξωτερικό ή προσέλκυσης ξένων ιδιωτι

κών κεφαλαίων, οι οποίες ωστόσο επιμένουν να διατηρούν τα 

ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους πλεονασματικά. Στη χώρα 

μας το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να αποτελεί 

στόχο πολιτικής KOL να προσδιορίζεται σε κάθε περίοδο λαμβά

νοντας υπόψη τις εξελίξεις σε όλα τα βασικά μεγέθη του ισοζυ

γίου πληρωμών, και τις ανάγκες για διατήρηση ή και για βελτί

ωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονομίας που πα

ράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 

ι. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1989), υποδιαίρεση 1.3.1. 
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3.2. Διαρθρωτικά προβλήματα των επιμέρους κονδυλίων του ισο

ζυγίου 

3.2.1. Διάρθρωση TUV εξαγωγών κατά ομάδες προϊόντων 

Η διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί ένα σημα

ντικό παράδειγμα των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας. 

Τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά αυτού του κονδυλίου είναι 

τα ακόλουθα: 

α. 'Ενας πολύ μικρός αριθμός παραγωγικών τομέων πραγ

ματοποιεί τον κύριο όγκο των εξαγωγών. Αυτό υποδηλώνει μια 

βιομηχανική διάρθρωση η οποία δεν είναι ικανοποιητικά ανα

πτυγμένη ή διαφοροποιημένη. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 17, 13 από τους 63 παρα

γωγικούς τομείς, που προσδιορίζονται συμφωνά με την ταξινόμη

ση ΤΤΑΕ κατά διψήφιο κωδικό, πραγματοποιούν το 81% περίπου 

των ελληνικών εξαγωγών το 1987 ενώ το 1981 πραγματοποιούσαν 

το 75%ι. 

Οι 13 αυτοί κύριοι εξαγωγικοί κλάδοι παράγουν και εξά

γουν σχεδόν στο σύνολο τους σχετικά απλούς τύπους προϊόντων 

όπως τρόφιμα, μη επεξεργασμένες πρώτες ύλες, βασικά προϊόντα 

(δηλαδή προϊόντα που διέρχονται το πρώτο στάδιο της κατεργα

σίας τους), κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, υποδήματα και έτοιμα 

ενδύματα. 

β. Τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδος αντιμετωπί

ζουν γενικά ασθενείς συνθήκες ζήτησης στη διεθνή αγορά. 'Οπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 18, η χώρα μας παράγει και εξάγει 

ελάχιστα προϊόντα με δυναμική ζήτηση διεθνώς. Αυτή η διάρθρω-

ι. Βλέπε την Έκθεση της Μεικτής Ομάδας Εργασίας Ελλά-

δος-ΕΟΚ (Δεκέμβριος 1986). 
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ση της ελληνικής παραγωγής και των εξαγωγών δεν επιτρέπει 

στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες πωλήσεων 

και κεοδών που επικρατούν στις σημερινές δυναμικές διεθνείς 

αγορές. Η χώρα παράγει και εξάγει προϊόντα για τα οποία η αύ

ξηση της ζήτησης διεθνώς είναι μηδαμινή ή αρνητική. Αυτό δη

μιουργεί προβλήματα στην προσπάθεια να εξαχθεί η πλεονάζουσα 

εγχώρια παραγωγή ορισμένων προϊόντων και πολλές φορές τούτο 

επιτυγχάνεται μόνο μέσω των διακρατικών συμφωνιών και του 

αντισταθμιστικού εμπορίου, σε όρους επιζήμιους για την εθνική 

οικονομία. 

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για αναδιάρθρωση της εγχώ

ριας παραγωγής, είτε στον αγροτικό είτε στο βιομηχανικό το

μέα, κρίνονται ανεπαρκείς και κάθε άλλο παρά επιτυχι^ιένεςΐ. 

Αντίθεια μάλιστα, οι συντελεστές εξειδίκευσης της χώρας σε 

προϊόντα με ασθενείς συνθήκες ζήτησης φαίνεται να αυξάνουν 

αντί να μειώνονται. 

γ. Αυξήθηκε αντί να μειωθεί η συμμετοχή των αγροτικών 

προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών, ιδίως μετά την ένταξη της 

χώρας στην ΕΟΚ. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 19, η συμμετοχή 

αυτή αυξήθηκε από 26% περίπου τη διετία 1980-1981, σε 30% πε

ρίπου τη διετία 1986-1987. Η αύξηση της συμμετοχής των βιομη

χανικών εξαγωγών απλώς αντιστάθμισε τη μείωση της συμμετοχής 

των εξαγωγών καυσίμων. 

δ. Μειώθηκε σημαντικά η συμμετοχή στο σύνολο των εξα

γωγών ορισμένων κατεξοχήν παραδοσιακών προϊόντων όπως είναι ο 

καπνός, το βαμβάκι, οι σταφίδες, και το σιδηρονικέλιο. Από 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το πρώτο Σχέ
διο Τελικού Κειμένου του Πενταετούς Προγράμματος 1988-1992, 
ΚΕΠΕ, Δεκέμβριος 1988. 
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MAUZ 17 

Κύριες εϋίηνικές εξαγ»γές (1981-1987) 

8ς ιοσοστό (Ι) στο rivolo Ποσοσιό (Χ) ίο« ιηγαΐνει 

ι«ν εξαγκγάν στις χάρες της Μ 

ΠΑΕ ΤΟΗΒΙΖ 

1981 1985 1986 1987 1988 1981 1985 1987 1988 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ UII0Z 

05 «ραυτα και Ισχανικά 14,9 15,2 14,3 13,3 11,3 60,5 65,6 73,1 75,4 

04 Αημιμριακά και καρασκευάσμοτα βημητριακύν 3,2 3,8 5,2 4,7 3,4 15,1 64,3 90,3 95,0 

12 -Ιαινάς ακατέργαστος και κατεργασμένος 4,1 3,4 3,9 4,4 4,5 27,2 27,9 51,7 58,4 

42 'Βίαια και ΙΙιη σταίερά αστικής ιροέίευσης 0,7 2,1 3,6 3,2 1,4 48,9 58,0 83,1 77,5 

Ο Ρ Μ Ή TASZ 

33 Ιετρέίαιο και ιροΐόνια ιετρείαΐου 9,3 11,0 6,5 6,5 5,0 23,0 47,9 55,6 40,1 

28 ΚεταΗεΰματα και αιορίμματα μετα!1ευμάτ«ν 3,1 2,2 1,4 1,7 1,6 58,6 53,0 46,3 60,2 

27 λισάσματα ακατέργαστα και ορνκτά 

ακατέργαστα 2,1 2,0 1,9 1,6 2,0 58,2 53,0 46,3 59,8 

EUIAKEZA ΠΡ0Ι0ΙΤΑ 
67 Σίδηρος και ιάΙυΒας 5,4 6,4 5,5 4,1 5,1 22,4 27,0 61,7 45,7 
66 Είδη αιό μη μεταΗικά ορυκτά 6,8 5,0 4,3 3,4 4,2 4,3 4,6 15,5 31,5 
68 An aiSupoöia μεια22α 4,4 3,8 3,2 4,0 5,4 57,6 52,4 69,6 72,2 

ΚΑ&ΖΠΙΤΦλΙΤΟΤΡΓΙΙλ-ΕΙΑΤΗΑΤΑ 
26 Υφαντικές Ινες και αιορρίμματα αυτήν 0,8 1,8 0,9 2,0 1,6 38,6 49,1 55,2 28,6 
65 Υφαντικά νήματα, «φάσματα έτοιμα και 

συναφή ιρο'ιόντα 11,3 9,1 7,9 9,6 8,7 74,5 84,2 83,9 81,8 
84 Ενδύματα και αξεσουάρ 9,1 13,8 19,2 22,1 22,7 91,1 81,7 81,0 79,2 

Ζυνοίο 13 τομέκν 

Zvvolo mV 50 uiéioiiHV τομένν 

ΠΙΟΑΟ ΕΞΑΓβΠ» 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,3 53,3 66,9 52,6 

Ιηγή: ΕΠΙ, ΈκΙεση Κεικτής Ομάδας Εργασίας ΕΗάδος-ΕΟΙ για την 'Ανταγωνιστικότητα της Ε)]ηνικής 
Οικονομίας1, ΤΒΕΘΟ, 1987. 

75,4 

24,6 

80,4 

19,6 

77,8 

22,2 

80,6 

19,4 

76,9 

23,1 

49,0 

25,9 

57,3 

37,0 

70,2 

52,5 

68,5 

47,4 
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ι ην άλλη μεριά, διαπιστώνεται η εντυπωσιακή αύξηση της συμμε

τοχής (ων εξαγωγών τσιμέντου, έτοιμων ενδυμάτων, κλωστοϋφα

ντουργικών, ελαιολάδου κ.λπ. Αυτό που θα μπορούσε να θεωρη

θεί uiç; βελτίωση στη διάρθρωση των εξαγωγών της Ελλάδος από τη 

δεκαετία ίου 1960 μέχρι σήμερα είναι το γεγονός ότι το ποσο

στό των 22 βασικότερων εξαγώγιμων προϊόντων στο σύνολο των 

εξαγωγών έπεσε από 81,6% το 1960, σε 71,1% το 1970, σε 64,4% 

ιο 1980 και σε 57,1% το 1986. Παρ' όλα αυτά όμως, το ποσοστό 

θεωρείται ακόμα και τώρα υψηλό, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι 

ιο μεγαλύτερο μέρος του πακέτου των 22 βασικών προϊόντων απο

τελείται από πρώτες ύλες και παραδοσιακά προϊόντα τα οποία, 

όπως τονίσαμε πιο πάνω, χαρακτηρίζονται από δυσμενείς συνθή

κες ζήιησης στην παγκόσμια αγορά. 

ε. 0 βαθμός εξαγωγιμότητας της ελληνικής παραγωγής αυ

ξήθηκε στην περίοδο 1970-1983 στους περισσότερους κλάδους. Η 

εξέλιξη του βαθμού εξαγωγιμότητας (εξαγωγές/ακαθάριστη αξία 

παραγωγής %) των κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας φαίνεται 

στον Πίνακα 20, ενώ στον Πίνακα 21 φαίνεται ο βαθμός διείσδυ

σης εισαγωγών. Οι πιό χαρακτηριστικές εξελίξεις είναι οι ακό

λουθες: 

0 βαθμός εξαγωγιμότητας αυξήθηκε: 

Στον κλάδο των τροφίμων (20) από 6,5% το 1970, σε 

21,1% το 1983. 

Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας από 7,9% το 1970, σε 

19,3% το 1983. 

Στον κλάδο των υποδημάτων από 5,2% το 1970, σε 37,5% 

το 1983. 

Στον κλάδο του δέρματος από 23,6% το 1970, σε 40,3% το 

1983. 
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Diurni 20 

Βαθμός εξαμγιμίιιης = εξβργές/ιαραγνγΐ1 

ΚΙάδος 

Τρόφιμα (20) 
Ιοτά (21) 
ίαινός (22) 
KiwToftpavToipyua (23) 
Τιοδφατα (24) 
•Οία ιοι Φ€ΐ10ς (25) 
Έιιιΐβ (26) 
Χαρτί (27) 
Κιδοαεις και 5ΐ|ΐοβιείθΕΐς (20) 

itm (») 
ImiimiK Μ Ι ιΐαστικά ιιοΜντα (30) 
tyiio (31) 
ΗροΙάντα νετρείαΐον (32) 
Ηη μεταΐΐιιά »ρνκτά (33) 
Βασικές μειαίΐονρμκές (34) 
ΙεταΗικά κροΐόντα (35) 
^αγήματα και μηιανοΐογιιές 
εφαρμογές (36) 
ΙΙεκτρικές αναιενές (37) 
Μεταφορικά μέσα (38) 
Αιαφορα (39) 

1960 1970 1975 

2,2 6, 
1,2 11, 
0.1 0, 
1,4 7, 
0,5 5, 
0,8 0, 
0,2 0, 
0,4 2, 
1,6 1, 
9,4 23, 
0,3 4, 

10,3 24, 
0,01 9, 
1,5 4, 
5,3 41, 
0,5 2, 

4,5 1, 
0,1 2, 
0,8 1, 

6,1 13, 

5 10,1 
9 9,1 
1 0,1 
9 9,7 
2 29,3 
6 3,8 
4 1,5 
3 3,8 
5 1,5 
6 36,0 
5 4,6 
4 17,2 * 
4 28,1 
3 18,7 
2 28,8 
2 12,0 

2 9,4 
5 7,2 
4 7,3 
5 65,9 

1900 

14,7 
6,7 
0,02 

16,1 
24,1 
3,4 
0,7 
7,5 
1,6 

25,5 
3,9 

19,3 
25,4 
20,6 
27,9 
12,0 

7,1 
8,9 
3,6 

22,2 

1901 

13,0 
4,8 
0,2 

19,1 
24,5 
2,8 
0,8 
6,2 
3,3 

15,0 
4,2 

10,4 
7,8 

21,0 
26,3 
12,9 

10,7 
10,6 
5,3 

28,6 

1982 

14,4 
4,7 
0,2 

18,1 
30,1 
3,3 
0,8 
5,5 
3,2 

24,3 
4,0 

11,9 
11,3 
20,9 
26,1 
10,0 

15,9 
10,0 

7,1 
25,5 

1903 

21,1 
5,3 
0,4 

19,3 
37,5 
3,9 
0,7 
3,4 
2,8 

40,3 
4,9 

11,4 
9,0 

23,5 

26Λ 
12,1 

12,0 
8,5 
7,2 

38,6 

2-3 2,0 8,6 14,4 15,6 12,7 13,8 15,8 

llrf: Ulli (Αεκέμβριος 1988). 
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UMAX 21 

ΒαΙμός SiElrîiW($ ε ι «Tif i» = εισαννγές/εσντερικ^ ζό,τφηι 1 

Πάδος 1960 1970 1975 1980 1981 1982 1983 

Τρόφιμα (20) 

Boi« (21) 

Κοινός (22) 

KluoioüfavToipyiκά (23) 
Υιοδήμαια (24) 

ΞύΙο και ιεΐΐός (25) 

•Κιιιία (26) 

Ιαρτί (27) 

Εκδόσεις και δημοσιεύσεις (28) 
Αερμα (29) 

Καονισοόκ και ιΐαστιιά ιροΐόντο (30) 

Χημικά (31) 
Προϊόντα ιετρείαΐον (32) 

Hit μεταΧΙικά ορυκτά (33) 

Βασικές μεταΗονρμκές (34) 
ΒειαΠιιά βροϊόνια (35) 

HqiavryiaTa και μ^ανοϋογικές 

εααρμονες (36) 

ϋεκιρικές σνσκευές (37) 

Κεταιορικά μέσα (38) 

Αιάφορα 

7,1 
0,6 
0,04 

14,3 

1,4 
32,0 

0,6 
33,8 

2,4 
10,3 

25,5 

29,5 

23,0 

9,0 
69,6 

16,0 

67,9 

39,3 

42,9 

53,8 

12,2 

1.1 
0,2 
14,6 

2,0 
28,9 

2,7 
36,7 

3,8 
30,9 

18,6 

43,9 

37,9 

14,7 

40,3 

22,4 

77,1 

36,8 

41,9 

61,7 

8,3 
1,5 
0,2 
11,8 

1,8 
14,7 

1,6 
43,3 

3,8 
29,4 

12,4 

41,8 

12,8 

11,0 

35,3 

13,3 

73,8 

35,1 

42,3 

78,4 

10,9 

2,5 
0,6 
8,6 
2,1 
17,9 

2,6 
29,5 

6,6 
21,1 
10,3 

32,2 

2,9 
11,4 
38,4 

14,0 

71,9 

32,6 

30,6 

59,1 

15,4 

2,3 
1,1 
14,4 

4,3 
17,1 
4,2 
29,3 

5,9 
47,2 
9,4 
38,1 

1,3 
10,8 

35,0 

14,6 

68,5 

29,2 

32,6 

59,7 

13,8 

4,2 
1,8 
13,3 

5,7 
21,5 

7,5 
34,1 

5,7 
54,7 

10,9 

36,5 

1,3 
10,6 

39,3 

14,4 

71,0 

32,6 
44,7 

59,0 

15,5 

4,3 
1,4 
13,7 

7,7 
23,8 

5,0 
36,6 
5,4 
65,4 

11,4 
38,3 

2,0 
10,7 

43,0 
14,8 

71,3 

30,4 

42,8 

63,1 

2-3 21,7 27,1 23,7 20,6 20,1 21,7 23,4 

Iqvl): ΠΒΈ (Αεκέμβριος 1988). 
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Στον κλάδο των μη μεταλλικών ορυκτών από 4,3% το 1970, 

σε 23,5% το 1983. 

Στον κλάδο των μεταλλικών προϊόντων από 2,2% το 1970, 

σε 12% το 1975 και σε 12,1% το 1983. 

Στον κλάδο των μηχανημάτων και των μηχανολογικών εφαρ

μογών από 1,2% το 1970, σε 9,4% το 1975 και σε 12% το 1983. 

Στον κλάδο των ηλεκτρικών συοκευών (37) από 2,5% το 

1970, σε 8,9% co 1980 KOL σε 8,5 το 1983. 

Στον κλάδο των μεταφορικών μέσων (38) από 1,4% το 

1970, σε 7,2% το 1983. 

Στον κλάδο των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (39) 

από 13,5 το 1970, σε 38,6% το 1983. 

Στο σύνολο της βιομηχανίας (2-3) από 8,6% το 1970, σε 

15,6% το 1980 και σε 15,8 το 1983. 

0 βαθμός εξαγωγιμότητας μειώθηκε: 

Στον κλάδο των ποτών (21) από 11,9% το 1970, σε 5,3% 

το 1983. 

Στον κλάδο των προϊόντων πετρελαίου (32) από 28,1% το 

1975, σε 9,0% το 1983. 

Στον κλάδο των βασικών μεταλλουργικών από 41,2% το 

1970, σε 26,8 το 1983. 

Η αύξηση της εξωστρέφειας της βιομηχανικής παραγωγής 

της Ελλάδος στην περίοδο 1970-1983, είναι σαφής από τα πιο 

πάνω στοιχεία. Υπήρξε το καθαρό αποτέλεσμα του σταδιακού 

ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας στο διεθνή ανταγωνισμό, 

της μείωσης της μεροληψίας της εμπορικής πολιτικής σε βάρος 

των εξαγωγών με τη θέσπιση των σημαντικών εξαγωγικών επιδοτή

σεων στη δεκαετία του 1970 και, τέλος, της βιομηχανικής ανά

πτυξης που σημειώθηκε στην περίοδο αυτή η οποία δεν μπορούσε 
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να περιοριστεί μόνο στην ικανοποίηση των αναγκών της εγχώριας 

αγοράς. 

θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αύξηση της εξωστρέ

φειας της βιομηχανικής παραγωγής της Ελλάδος στην υπό συζήτη

ση περίοδο υπήρξε κατά πολύ κατώτερη από την αντίστοιχη αύξη

ση της εξωστρέφειας της βιομηχανικής παραγωγής των περισσοτέ

ρων νεοβιομηχανικών χωρών, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογα

λία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση το ποσο

στό της ελληνικής παραγωγής που εξάγεται στο εξωτερικό πρέπει 

να θεωρηθεί εξαιρετικά μικρό, λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους 

της ελληνικής οικονομίας. 

Οι πιο πάνω διαρθρωτικές αδυναμίες των ελληνικών εξα

γωγών οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγική διάρθρωση 

/ της οικονομίας η οποία με τη σειρά της προσδιορίστηκε ουσια

στικά από την πολιτική προστατευτισμού που εφαρμόστηκε τα τε

λευταία πενήντα χρόνια. Η πολιτική αυτή, όπως θα αναλύσουμε 

πιο κάτω, ευνοούσε σημαντικά τους κατεξοχήν παραδοσιακούς 

κλάδους της οικονομίας ενώ είχε δυσμενή αποτελέσματα (αρνητι

κή προστασία) για τους κλάδους που παράγουν ενδιάμεσα και κε

φαλαιουχικά προϊόντα. Γενικότερα, μέχρι τις αρχές της δεκαε

τίας του 1980 η προστατευτική πολιτική στην Ελλάδα ευνοούσε 

περισσότερο την υποκατάσταση των εισαγωγών, παρά την προώθηση 

των εξαγωγών. 

3.2.2. Διάρθρωση των εισαγωγών κατά ομάδες προϊόντων 

Οι εισαγωγές καλύπτουν μια πολύ πιο εκτεταμένη σειρά 

προϊόντων από ό,τι οι εξαγωγές. 

Δεκαεπτά κατηγορίες προϊόντων της ΤΤΔΕ κατά διψήφιο 
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κωδικό αποτελούν τα 3/4 των εισαγωγών. Αυιές μπορεί να ομαδο

ποιηθούν οε τρεις κυρίες κατηγορίες όπως ι ο πετρέλαιο, τα 

αγαθά εξοπλισμού και ενδιάμεσα προϊόντα, και τα παραδοσιακά 

προϊόντα όπως κλωστοϋφαντουργικά, είδη διατροφής κ.λπ. (βλέπε 

Πίνακα 22). 

Η κυριότερη μεταβολή σιη διάρθρωση των εισαγωγών είναι 

η πτώση του ποσοστού συμμετοχής των εισαγωγών πετρελαίου στο 

σύνολο των εισαγωγών, από 21,8% το 1981, σε 13,9% το 1987 και 

4,7% το 1988. 

Στον Πίνακα 23 φαίνονται οι διαφορές όσον αφορά τη δι

άρθρωση των εισαγωγών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ. 

Η ΕΟΚ, για να αντισταθμίσει κάποια σχετική καθυστέρηση 

της στον τομέα της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 

εισάγει σημαντικές ποσότητες τέτοιων προϊόντων από τις άλλες 

αναπτυγμένες οικονομίες, με συνέπεια ίο μερίδιο αυτών των ει

σαγωγών στο σύνολο να είναι συγκριτικά υψηλό. Επίσης υψηλό 

είναι στην ΕΟΚ το μερίδιο των εισαγωγών προϊόντων που αντιμε

τωπίζουν δυσμενείς συνθήκες ζήτησης σιη διεθνή αγορά και τα 

οποία οι χώρες της Κοινότητας αγοράζουν συνήθως από χώρες χα

μηλού κόστους. Αντίθετα, είναι γεγονός ότι η ΕΟΚ ως σύνολο 

είναι πι,ο ανταγωνιστική σε μια ευρεία σειρά προϊόντων τα 

οποία αντιμετωπίζουν "μεσαίες" συνθήκες ζήτησης διεθνώς (ούτε 

πολύ δυσμενείς ούτε όμως και πολύ ευνοϊκές). Τά προϊόντα αυτά 

είναι γεωργικά KOL βιομηχανικά μηχανήματα, αυτοκίνητα, ελα

στικά, πλαστικά κ.λπ. Η εξάρτηση επομένως της Κοινότητας για 

την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από τον υπόλοιπο κόσμο είναι 

σχετικά μικρή. 

Η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα όσον αφορά τη διάρ

θρωση των εισαγωγών της, είναι σχεδόν η αντίστροφη από εκείνη 
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MIAIAZ 22 

Κύριες εϋηνικές εισαγωγές (1981-1988) 

ίς ιοοοοτύ (Ι) στο σύνοΐο ΪΙοοοστό (1) wov έρχεται 
ΤΤλΚ TORSIΖ mv Eioayuywv are τις χήρες της BOI 

1981 1985 1986 1987 1988 1981 1985 1987 1988 

ΓΡΜΙΙΙΑ 

01 Κρέατα και ααρασκενάσματα affò κρέας 3,0 4,3 5,2 6,3 4,9 84,1 89,1 93,3 90,9 

02 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανγά 2,4 2,4 3,4 3,3 3,3 95,1 98,4 97,7 96,8 

IMITEZ ΪΑΕΖ 

33 ϋετρέϋαιο και νροϊόντα »ετρείαίο« 21,8 28,5 17,1 13,9 4,7 5,7 2,6 6,4 6,7 

»ΑΙλΗΚΖλ BWI0ITA 

67 Σίδηρος και ιάΐνβας 4,2 4,2 4,9 4,1 4,8 74,6 74,3 77,3 75,6 

61 ΒροϊόΥΐα ατό δέρμα 3,5 2,3 3,3 3,6 2,7 84,4 80,1 81,3 78,5 

58 «αστικές «1ες 2,6 2,1 2,7 2,9 0,8 87,5 85,4 84,9 86,8 

64 ΙαρτΙ και είδη avé χαρτί 1,9 1,7 1,8 2,3 2,6 46,0 50,8 48,7 47,9 

51 Οργανικά χημικά 1,9 1,6 2,1 2,3 2,4 80,3 78,0 77,8 75,8 

UlBTOÏMIlWIIi 

26 Τφατιικές Ινες 2,3 1,7 1,7 1,3 1,7 29,7 30,8 44,8 37,0 

65 Τραντικά νήματα, «φάσματα έτοιμα 

και σννα|Ι| ιροϊόντα 4,0 3,6 5,3 5,9 5,7 74,7 81,2 12,1 78,5 
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HIAIA2 22 ( ν η έ μ ι β ) 

Βς ιοοοστό (Χ) στο ertoti· IMOOTÒ (1) ίο» έριπαι 
ΤΤΑΚ TORSI! τκν ειοαρννν n é τις ιάρες τ^ς D I 

1911 1985 1916 1917 1988 1911 1985 1917 1911 

ΗΙΧΑΙΙΚΑΤΑ ΜΙ ΥΑΙΕΟ ΚΒΤΑΙΟΜΙ 

72 Αοιιό μεταφορικό νίικό 7,5 6,1 5,9 4,7 6,0 33,4 19,5 24,1 46,7 

78 'Αμαξες για δρόμους 6,2 5,7 6,5 6,5 6,9 54,9 27,1 67,1 63,1 

72 Ειδικά μηανήμαια γιο ορισμένες 

ΒιομιιιανΙες 4,8 3,9 4,0 3,9 4,9 75,3 72,6 77,0 66,4 

77 Μεπιχά μιιαν*μαια 2,5 2,4 3,1 2,9 3,4 71,3 76,2 75,3 72,8 

74 Γενικός βιομιιανικος εξοιιιομός 3,3 2,3 3,0 3,2 4,3 72,1 81,1 81,2 73,5 

76 Ζνοκενές και «Ιικό τηίειικοινννιαν 1,7 1,5 2,1 1,7 2,3 56,9 61,6 58,0 57,2 

ΑΑΑΑ ΒΙΟΚΠΑΙΙΚΑ AITIKKIREIA 

69 Είδη αιό μέιαίΐο 2,1 1,4 1,6 1,8 2,1 77,6 79,7 79,2 74,0 

ΖΠ0Α0 17 TOREAI 75,6 75,6 68,4 66,1 58,3 47,9 43,1 62,8 66,9 

ΖΠ0Α0 16 TOREM ΒΪΤΟΣ IET7EAAÎ0Ï 
(«ς κοοοστό ειΐ τον σννόΙον 
τον ειοανανβν, χορίς ιετρέίαιο) 68,8 65,9 62,2 60,5 56,1 65,5 67,6 77,8 72,5 

ΙΤΜΑΟ ΕΙΖΑΓβΠΑΜ mil ΙΕΤΡΕΑΑΙΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 62,8 64,2 71,9 70,7 

Πηγές: ί. ΈιΙεαη Κεικτ^ς Ομάδας ΕρταοΙας ΕΙΙάδβς-ΕΟΙ (Αεκέμβριος 1986). 
ϋ . SITS, I r n i t i Χτατιοτικό Αείτίβ. 
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UIHAIAZ 23 

Εξειδίκευση* εισαγνγΝν το 1985 και μετα^οΐή** α ι ό ι ο 1972 

ΕΑΑΑΑΑ ΕΟΜΟ 
Οάδος 

KIIRF.SO 

1985 

3.93 

2.07 

1.30 

1.23 

1.07 

Θ.96 

0.95 

0.92 

0.09 

0.87 

0.61 

0.61 

0.57 

0.37 

0.37 

0.80 

1.26 

0.87 

ΗεταΒοϊή 

1985/1972 

- 0 . 0 7 

• 1.12 

+ 0.59 

- 0 . 0 7 

- 0 . 6 2 

+ 0.15 

+ 0.28 

- 0.51 

+ 0.17 

+ 0.10 

- 0 . 3 7 

- 0.03 

- 0 . 1 0 

+ 0.28 

- 0 . 0 5 

- 0 . 2 3 

- 0 . 0 2 

+ 0.21 

Μιιεδο 

1985 

1.54 
1.01 

1.12 

0.93 

0.90 

1.53 

1.14 

0.79 

0.90 

0.71 

1.09 

0.43 

1.31 

1.03 

1.39 

1.09 

0.85 

1.10 

ΗεταΒοΙή 

1985/1972 

+0.43 

- 0 . 4 4 

+ 0.16 

+ 0.08 

+ 0.14 

- 0 . 2 9 

- 0 . 1 1 

+ 0.14 

+ 0.02 

+ 0.11 

+ 0.23 

+ 0.22 

- 0 . 4 4 

+ 0.17 

+ 0.28 

+ 0.19 

- 0 . 0 6 

- 0 . 0 7 

1. Κουνήματα και υ ί ι κ ό μειαφορύν (HZ) 
2 . Τρόφιμα (HZ) 
3. Ηιιστονφαντσυργικά, ενδύματα (Αϊ) 

4. Ιημικά, Βιομηχανικά μηχανήματα (ΑΖ) 

5. Βιομηχανικά και αγροτικά μηχανήματα (HZ) 

6. ϋροϊόντα χάρτου και επυιίοειιν (HZ) 

7. ΗεταΠικά ορυκτά (ΑΖ) 

8. Αντικείμενα αιό μεταΐΐο (ΑΖ) 

9. Χη μεταΐίικά ορυκτά (ΑΖ) 

10. Καουτοονκ και ιΐαοιιιά (HZ) 

11. Ιϊεκτρικές συσκευές και ηΐεκτρονικά (ΑΖ) 

12. Μηχανήματα μεταφορών (HZ) 

13. ΞνίεΙα και ξύίινα έιιιία (ΑΖ) 

14. Αέρματα και υιοδήματα (ΑΖ) 

15. Ηηχανές γραφείου και αυτομάτου 

ειεξεργαοΐας στοιχεί« (ΑΖ) 

Αυναιή ζήτηση (ΑΖ) 

ΗεοαΙα ζήιηαη (HZ) 

Αδύνατη ζήτηοη (ΑΖ) 

Ιηγή: 'ΚκΙεοη Ηεικτής Ομάδας Εργασίας Ε Η ά δ ο ς - Μ (Αεκέμβριος 1986). 

ΖημεΙναη: Τα είδη τκν ιροΐόντ«ν ορίζονται με δυνατή, μεσαία, και αδύνατη ζήτηση, σνμφννα με ίο ιοσοστό 

αύξησης αυτήν τκν ιροϊόνι«ν (σε όγκο) για τις κύρια Βιομηχανοιοιημένες χήρες (Βΐέιε Biropen 

KcoMiy, Io. 25, ΣειτέμΒριος 1985). 

* Εξειδίκευση εισαγνγάν: ΚερΙδιο εισαγνγάν ενός κΐάδου «ς ιοσοστό του συνόΐου ι«ν εισαγνγάν 

της χαράς / το μερίδιο τνν εισαγνγάν του κΙάδου «ς ιοσοστό του σννόΐου τνν εισαγνγάν τνν 

χνρνν του ΟΟΙΑ. 

Μ
 ΗεταΒοΙή μεταξύ THY δεικτών εξειδίκευσης το 1985 και 1972. 
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της ΚΟΚ. Δεδομένου του σχετικά χαμηλού επιπέδου βιομηχανικής 

ανάπτυξης, οι ανάγκες της για εισαγωγές προϊόντων υψηλής τε

χνολογίας είναι σχετικά χαμηλές. Επίσης οι ανάγκες της Ελλά

δος για τα παραδοσιακά προϊόντα στα οποία έχει εξειδικευτεί η 

βιομηχανία της είναι ακόμα μικρότερες. Αντίθετα, ο συντελε

στής της εισαγωγικής εξειδίκευσης της σε προϊόντα που αντιμε

τωπίζουν "μεσαίες" συνθήκες ζήτησης διεθνώς είναι υψηλός και 

ικανοποιεί ανάγκες τόσο της ιδιωτικής κατανάλωσης (βιομηχανο

ποιημένα γεωργικά προϊόντα, αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές 

κ.λπ.) όσο και βιομηχανικών εφαρμογών (κλωστοϋφαντουργικές 

ίνες, χημικά, γεωργικά και βιομηχανικά μηχανήματα). 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διάρθρωσης των ελλη

νικών εισαγωγών είναι η σημαντική αύξηση του μεριδίου ορισμέ

νων καιαναλωτικών βιομηχανικών προϊόντων εξαιτίας κυρίως της 

επεκτατικής μακροοικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα 

τελευταία χρόνια, και η αντίστοιχη ουσιαστική μείωση του με

ριδίου των εισαγωγών επενδυτικού εξοπλισμού, ως αποτέλεσμα 

κυρίως της χειροτέρευσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

των επιχειρήσεων που παρατηρήθηκε μέχρι το 1985. 

Η αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά κατηγορία προϊό

ντων φαίνεται στον Πίνακα 24. 

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις είναι η μεγάλη αύξηση των 

εισαγωγών καταναλωτικών προϊόντων στην περίοδο 1979-1981, η 

μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων στην περίοδο 

1981-1985 και η αρνητική αύξηση των εισαγωγών βιομηχανικού 

εξοπλισμού στην περίοδο 1979-1985. 

Η εξέλιξη του βαθμού της εισαγωγικής διείσδυσης κατά 

κλάδο ίης βιομηχανίας φαίνεται στον Πίνακα 21. Βέβαια, η έλ

λειψη πιο πρόσφατων στοιχείων για την ακαθάριστη αξία παραγω-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Αύξηση εισαγωγών σε όγκο 

[Ποσοστά {%) μέσης ετήσιας αύξησης] 

1979/ 1985/ 1985/ 
1972 1979 1981 

Σύνολο Προϊόντων μεταποίησης 
Ενδιάμεσα προϊόντα 
Βιομηχανικός εξοπλισμός 

(μηχανήματα βιομηχανίας) 
Προϊόντα τρέχουσας κατανάλωσης 
Αγροτικά προϊόντα 

11,8 
4,4 

16,9 
2,7 
5,2 

10,2 

-0,2 
4 ,1 

-5,4 
-1,7 
11,1 

2,8 

1,4 
5,9 

-3,1 
2,3 
5,2 

13,3 

Πηγή! Έκθεση Μεικτής Ομάδας Εργασίας Ελλάδος-ΕΟΚ (Δεκέμβριος 
1986). 

γής της βιομηχανίας δεν μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε τις 

τελευταίες εξελίξεις σχετικά με· αυτό το θέμα, οι οποίες ανα

μένεται να είναι εντυπωσιακότερες από αυτές που παρουσιάζει ο 

πίνακας. Η κατάργηση του συστήματος προστασίας από εισαγωγές 

υπήρξε σημαντική μετά το 1983, οπότε καταργήθηκαν πλήρως οι 

δασμοί, οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές και, το σπου

δαιότερο, ο ρυθμιστικός φόρος. Η εισαγωγική διείσδυση έχει 

πράγματι δημιουργήσει σήμερα σημαντικά προβλήματα στους κατε

ξοχήν παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Τα 

προβλήματα αυτά δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν από τον Πίνα

κα 21, αφού οι κυριότερες εξελίξεις έλαβαν χώρα μετά το 1983. 

Από τον Πίνακα 21 βλέπουμε μόνο ότι ο βαθμός της εισαγωγικής 

διείσδυσης για το σύνολο της βιομηχανίας παρέμεινε σχεδόν 

σταθερός από το 1960 μέχρι το 1983. Σημαντικές αυξήσεις ση-
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μειώθηκαν μόνο στον κ*αδο του δέρματος. 

3.2.3. Εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος κατά γεωγραφικές περιο

χές, 1983-1987 

Η διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος κατά 

γεωγραφικές περιοχές στην περίοδο 1983-1987 φαίνεται στους 

Πίνακες 25 και 26. 

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει εν προκειμένω την περίοδο 

1983-1987, είναι η "στροφή" που σημειώθηκε στη γεωγραφική δι

άρθρωση του εξωτερικού μας εμπορίου, προς όφελος της ΕΟΚ και 

των χωρών του ΟΟΣΑ γενικότερα, και σε βάρος των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής-Βόρειας Αφρικής (αραβι

κές). Πιο συγκεκριμένα: 

Το ποσοστό των εξαγωγών που απορροφήθηκε από τις χώρες 

του ΟΟΣΑ και τις χώρες-μέλη της ΕΟΚ αυξήθηκε από 59,9% και 

49,0% αντίστοιχα το 1979, σε 83,2% και 66,8% αντίστοιχα το 

1987. Αντίθετα, τα ποσοστά των χωρών-μελών της ΚΟΜΕΚΟΝ και 

των χωρών της Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκαν από 9,6% 

και 19,1% αντίστοιχα το 1979, σε 4,3% και 8,0% αντίστοιχα το 

1987. Σημαντική μείωση σημείωσε επίσης το ποσοστό των εξαγω

γών που απορροφήθηκε από τις "λοιπές χώρες". 

Ανάλογη εξέλιξη παρουσίασε και η διάρθρωση των ελληνι

κών εισαγωγών κατά χώρα καταγωγής. Οι εισαγωγές από τις χώρες 

του ΟΟΣΑ και τις χώρες-μέλη της ΕΟΚ αυξήθηκαν από 61,2% και 

46,5% αντίστοιχα το 1979, σε 77,1% και 62,8% αντίστοιχα το 

1987. Χωρίς καύσιμα, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 79,2% και 

59,7% το 1979 και 88,4% και 72,2% το 1987. 'Οσον αφορά τις 

εισαγωγές από τις χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ και της Μέσης Ανατολής 
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e» ŵ  

u^ e-· 

>4D un 

un ~ -

un er» 

S 

s 

S e e» ·"* -er «^ 

g S- S. 5 
ο =i s së ^ ^ 

g 

107 



ΠΙΙΑΙΑΖ 26 

Εξιπερικό εμιόριο 

1979 

(lari 

1980 

ιης ΕΙΙάδος κατά ιεριθ]ές 
το« σννόΐον) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Zvvolo Eioaynrvv 

Γενικό (rivolo 

1. OOZA 
ο. EOI 
Β. λοιιές OOZA 

2. ΙΟΜΚΟΙ 
3. itoti Avaioiif 

Atout, 
4. λοιιές 

100,0 

61,2 
46,5 
14,7 
6,3 

21,7 
10,8 

100,0 

57,8 
42,0 
15,8 
5,7 

26,2 
10,2 

100,0 

65,6 
51,2 
14,4 
6,5 

20,3 
7,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

63,6 64,5 64,0 62,7 
46,9 48,9 49,7 48,5 
16,7 15,6 14,3 14,2 

5,3 5,5 8,8 7,9 

26,4 25,9 22,3 25,0 
4,7 4,3 4,9 4,3 

100,0 

74,4 
60,2 
14,2 
5,4 

14,9 
5,3 

100,0 

77,1 
62,8 
14,3 
5,4 

11,7 
5,8 

100,0 

82,4 
65,5 
17,0 

5,1 

4,6 
7,9 

Ειοανννές ι,νβΐς καύσιμα 

Γενικό οίνοlo 

1. OOZA 
ο. ΙΟΙ 
Β. Αοιιες OOZA 

2. KOffBKOI 

3. Reati ΑνοτοΜ 
A f f i M 

4. λοιιές 

100,0 

79,2 
59,7 
19,5 
6,3 

1,1 
13,4 

100,0 

78,1 
56,8 
21,3 

6,5 

1.2 
14,2 

100,0 

84,4 
65,8 
18,6 

4,7 

1,2 
9,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 

88,2 88,7 87,2 88,6 
65,0 67,2 68,1 69,8 
23,2 21,4 19,0 19,3 

5,2 7,2 4,9 3,0 

0,3 1,0 1,5 1,4 
6,3 3,1 6,4 6,1 

100,0 

89,1 
72,6 
16,5 

4,0 

1,2 
5,7 

100,0 

88,4 
72,3 
16,2 
3,8 

1,2 
6,5 

100,0 

86,5 
68,7 
11,9 
4,0 

1,4 
8,1 

ίΐηνή: ΙΣΤΕ. 
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και της Αφρικής, αυτές σημείωσαν σημαντική μείωση στην πιο 

πάνω περίοδο, από 6,3% και 21,7% αντίστοιχα το 1979, σε 5,4% 

και 11,7% αντίστοιχα το 1987. Δεδομένου όμως ότι το κυριότερο 

προϊόν που εισάγεται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της 

Αφρικής είναι το πετρέλαιο, η εξέλιξη των εισαγωγών χωρίς 

καύσιμα από τις χώρες αυτές δεν σημείωσε σημαντική μεταβολή. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στις παραπάνω 

μεταβολές είναι: (i) η πλήρης ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και η 

συνεπαγόμενη εκτροπή (trade diversion) του εμπορίου της με 

συγκεκριμένες χώρες εκτός ΕΟΚ, όπως π.χ. με τη Γιουγκοσλαβία-

(ii) η συναλλαγματική στενότητα που δημιουργήθηκε σε βασικούς 

πελάτες της Ελλάδος στην Ανατολική Ευρώπη και στον αραβικό 

κόσμο εξαιτίας της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, και (iii) 

η προσπάθεια για υποκατάσταση εισαγωγών σε ορισμένα είδη τα 

οποία μέχρι πρότινος αγόραζαν από την Ελλάδα συγκεκριμένες 

αραβικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος κ.ά. 

Όσον αφορά τις αναμενόμενες σχετικές εξελίξεις στη 

γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού μας εμπορίου κατά την πε

νταετία 1988-1992, προβλέπεται να συνεχιστεί η συγκέντρωση 

προς τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετοί πα

ράγοντες που συνηγορούν σε αυτό, οι κυριότεροι από τους 

οποίους είναι οι σημαντικές εξελίξεις στις χώρες της Ανατολι

κής Ευρώπης και η προώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση 

της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ. 

Ένα τελευταίο σημείο που θα πρέπει να τονιστεί, είναι 

ÓTL η γεωγραφική συγκέντρωση των εξαγωγών της Ελλάδος εντάθη

κε ακόμα περισσότερο στην περίοδο 1980-1987, αφού το ποσοστό 

των εξαγωγών που απορροφούν οι 10 πρώτοι πελάτες της αυξήθηκε 

από 63,7% το 1980, σε 74,9% το 1986. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

4.1. Εισαγωγή 

Η προώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσω

τερικής αγοράς της ΕΟΚ συμπίπτει στην περίπτωση της Ελλάδος 

με την ουσιαστική λήξη της μεταβατικής περιόδου από την πλήρη 

ένταξη της στην ΕΟΚ. Αυτό συνεπάγεται την πλήρη απελευθέρωση 

των εμπορικών της ανταλλαγών, μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρο

νικό διάστημα, και την ουσιαστική αποδυνάμωση της εμπορικής 

της πολιτικής (πολιτικής προώθησης των εξαγωγών ή υποκατά

στασης εισαγωγών). 

Η λήξη της μεταβατικής περιόδου από την ένταξη στην 

Κοινότητα συνεπάγεται εξάλειψη κάθε είδους προστασίας από ει

σαγωγές και των εξαγωγικών επιδοτήσεων, καθώς και την εφαρμο-

νή του ΦΠΑ. 

Εκτός από τα πιο πάνω και εξαιτίας της λήξης της μετα

βατικής περιόδου από την ένταξη, καθώς και της λήξης μιας πε

ριόδου προσαρμογής κατά την onoLa η χώρα έκανε χρήση της ρή

τρας διασφάλισης του άρθρου 108 της Συνθήκης ΕΟΚ, η Ελλάδα 

είναι υποχρεωμένη τα αμέσως επόμενα χρόνια να καταργήσει μια 

σειρά συναλλαγματικούς περιορισμούς και να απελευθερώσει ου

σιαστικά την κίνηση κεφαλαίων. Αυτό δημιουργεί συνθήκες που 

επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμοιίς στην άσκηση της μακροοι-
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κονομικής πολιτικής. 

Η προώθηση των διαδικασιών για την πλήρη ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ αφαιρεί από τη χώρα ακόμα περισσό

τερους βαθμούς ελευθερίας κατά την άσκηση της οικονομικής της 

πολιτικής: 

α. Η υποχρέωση για πλήρη απελευθέρωση των κρατικών 

προμηθειών τής αφαιρεί τη δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτών των 

προμηθειών για την προώθηση της οικονομικής της ανάπτυξης, με 

την προτίμηση των εγχώριων προϊόντων και την υποκατάσταση ει

σαγωγών και τη χρησιμοποίηση του αντισταθμιστικού εμπορίου 

και των διακρατικών συμφωνιών για την προώθηση των εξαγωγών 

και την προσέλκυση ξένων παραγωγικών επενδύσεων. 

β. Η προώθηση της προσπάθειας για άρση των τεχνικών 

εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΟΚ και η 

ανάγκη που θα δημιουργηθεί για εναρμόνιση και για αμοιβαία 

αναγνώριση των ποιοτικών προδιαγραφών των προϊόντων θα εξα

λείψει από τις χώρες της ΕΟΚ κάθε δυνατότητα προστασίας μέσω 

της θέσπισης ιδιαίτερων για κάθε χώρα ποιοτικών προδιαγραφών. 

Βέβαια η Ελλάδα σπάνια χρησιμοποίησε αυτού του είδους τα προ

στατευτικά μέσα στο παρελθόν, σε αντίθεση με τις άλλες ευρω

παϊκές χώρες. Με τις νέες ρυθμίσεις, αυτή η πολιτική δεν θα 

είναι διαθέσιμη ούτε στο μέλλον. 

y. Τέλος, η προώθηση της ενοποίησης και η δημιουργία 

ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου στο εσωτερικό της Κοινό

τητας θα σημάνει για την Ελλάδα την πλήρη απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων και θα επιβάλει την ανάγκη για ένταξη της 

δραχμής στο Μηχανισμό των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ). Από εκείνη την πε

ρίοδο θα έχει πραγματικά χαθεί για την Ελλάδα όχι μόνο κάθε 
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δυνατότητα άσκησης αυτόνομης μακροοικονομικής πολιτικής, αλλό 

θα έχει ουσιαστικά χαθεί και η δυνατότητα άσκησης συναλλαγμα

τικής πολιτικής*. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι κυρίες μεταβολές 

στην οικονομική πολιτική οι οποίες είτε έχουν ήδη συντελεστεί 

εξαιτίας της λήξης της μεταβατικής περιόδου από την ένταξη 

στην ΕΟΚ είτε πρόκειται να συντελεστούν τα επόμενα χρόνια στα 

πλαίσια των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς της ΕΟΚ. Καταβάλλεται επίσης μια πρώτη προσπάθεια να 

εκτιμηθούν οι επιπτώσεις αυτών των σημαντικών μεταβολών της 

πολιτικής πάνω στο ισοζύγιο πληρωμών και στην οικονομία γενι

κότερα. 

4.2. Σταδιακή μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και του ρυθ

μιστικού φόρου και επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΦΠΑ 

Στον τομέα των εισαγωγών, από 1-1-1986 καταργήθηκε 

πλήρως η δασμολογική προστασία έναντι των εισαγωγών από 

κράτη-μέλη της Κοινότητας και εφαρμόζεται και από τη χώρα μας 

το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο έναντι τρίτων χωρών. Επίσης κα

ταργήθηκαν οι ποσοτικοί περιορισμοί οι οποίοι από 1-1-1981 

επιβάλλονταν σε ορισμένα μόνο προϊόντα. Τέλος, καταργήθηκαν 

οι άδειες εισαγωγής, η υποχρέωση καταβολής του τιμήματος τοις 

μετρητοίς, και οι χρηματικές προκαταβολές στις εισαγωγές. 

Αυτές οι τελευταίες επανήλθαν σε χρήση τον Οκτώβριο του 1985, 

καταργήθηκαν όμως και πάλι, οριστικά, τον Απρίλιο του 1987. 

Εκείνο που παρέμεινε σε ισχύ μέχρι την 1-1-1989 ήταν ο ρυθμι-

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Ναρούλης 
(Μάιος 1990). 
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στικός φόρος επί των εισαγωγών, ο οποίος είχε τεθεί σε εφαρ

μογή τον Ιούλιο του 1984 σε αντικατάσταση της αυξημένης έμμε

σης φορολογίας επί των εισαγωγών που ίσχυε μέχρι εκείνη την 

περίοδο. 0 ρυθμιστικός φόρος μειωνόταν σταδιακά από την έναρ

ξη εφαρμογής του μέχρι την 1-1-1989. Το σχετικό χρονοδιάγραμ

μα ήταν το εξής: 

Τη 2α Ιουλίου 1984 μειώθηκε κατά 10% 

Την 1η Ιουλίου 1985 μειώθηκε κατά 101 

Την 1η Ιουλίου 1986 μειώθηκε κατά 15% 

Την 1η Μαρτίου 1987 μειώθηκε κατά 201 

Την 1η Ιανουαρίου 1988 μειώθηκε κατά 25% 

Την 1η Ιανουαρίου 1989 μειώθηκε κατά 25%. 

Οι παραπάνω « διαδοχικές μειώσεις στα οριζόμενα ποσοστά 

κατά στάδιο υπολογίζονταν στους αρχικούς συντελεστές του ρυθ

μιστικού φόρου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 

του νόμου 1477/ΦΕΚ 144/Α'/26-9-1984. 

0 μέσος συντελεστής του ρυθμιστικού φόρου, για τα κυ

ριότερα από τα προϊόντα επί των οποίων επιβάλλετο (που απο

τελούσαν περίπου το 66% των συνολικών εισαγωγών εκτός πετρε

λαίου), τον Ιούλιο του 1984 ήταν περίπου 17,8%. Με βάση το 

χρονοδιάγραμμα μείωσης του φόρου, ο. μέσος συντελεστής που 

ίσχυε από το Μάρτιο του 1987 μέχρι και την 1-1-1988 ήταν 

8,0%. Από 1-1-1988 και μέχρι το τέλος του έτους ο συντελεστής 

ήταν 4,45%. Από 1-1-1989, όπως τονίστηκε προηγουμένως, ο συ

ντελεστής αυτός μηδενίστηκε*. 

0 ρυθμιστικός φόρος ήταν πολύ υψηλός για ορισμένα κα

ι . Το ποσοστό αυτό έχει υπολογιστεί από το Τμήμα Ισο
ζυγίου Πληρωμών του ΚΕΠΈ. Σαν στάθμιση χρησιμοποιήθηκαν οι 
εισαγωγές της κάθε κατηγορίας προϊόντων για το έτος 1984. 
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ταναλωτικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται όχι πρώτης ανάγκης 

(οινοπνευματώδη ποτά, στερεοφωνικά, τηλεοράσεις, αρώματα 

κ.λπ.)· Σκοπός εδώ ήταν κυρίως η προστασία του ισοζυγίου πλη

ρωμών από αλόγιστες εισαγωγές. Επίσης ο φόρος ήταν σχετικά 

υψηλός KOL για τις εισαγωγές ορισμένων παραδοσιακών προϊόντων 

τα οποία παράγονται και στην Ελλάδα (έτοιμα ενδύματα, πλεκτά, 

υποδήματα, τρόφιμα κ.λπ.)· Σκοπός στην περίπτωση αυτή ήταν η 

προστασία της εγχώριας παραγωγής. 

Εκτός από τη σημαντική μείωση του ρυθμιστικού φόρου, 

τον Απρίλιο του 1987 συντελέστηκε, όπως προαναφέραμε, και η 

πλήρης κατάργηση των χρηματικών προκαταβολών που είχαν θεσπι

στεί τον Οκτώβριο του 1985. Τα δύο γεγονότα υπήρξαν από τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στη διατήρηση των 

εισαγωγών το 1987 και το 1988 σε υψηλά επίπεδα. 

Στον τομέα των εξαγωγών, μετά από αλλεπάλληλες αναβο

λές, συμφωνήθηκε ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση KOL στην 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ένα σαφές χρονοδιάγραμμα 

για την πλήρη κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων μέχρι την 

1-1-1990 όσον αφορά εξαγωγές στις χώρες-μέλη της ΕΟΚ και μέ

χρι την 1-1-1992 όσον αφορά εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο, 

α
ΡΧής γενομένης από 1-1-1987. TU ο συγκεκριμένα: 

i. Για τα εξαγόμενα προϊόντα σε χώρες της ΕΟΚ, τα 

ισχύοντα την 31-12-1986 ποσοστά ενισχύσεων (σύμφωνα με τις 

1574/70, 350/82 KOL 358/82 αποφάσεις της Ν.Ε.) αποφασίστηκε 

να υποχωρήσουν στο 45% την 1-1-1987 (δηλαδή θα μειωθούν κατά 

55*), στο 30% την 1-1-1988, στο 15% την 1-1-1989 και στο μη

δέν την 1-1-1990. 

ii. Για τα εξαγόμενα προϊόντα σε τρίτες χώρες εκτός 

ΕΟΚ, τα ισχύοντα την 31-12-1986 ποσοστά εξαγωγικών ενισχύσεων 
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αποφασίστηκε να μειωθούν στο 60% την 1-1-1987, στο 48% την 1-

1-1988, στο 36% την 1-1-1989, στο 24% την 1-1-1990, στο 12% 

την 1-1-1991 και στο μηδέν την 1-1-1992. 

Εκτός από τα πιο πάνω, είναι γνωστό ότι από το 1983 

μέχρι την 31-12-1987 το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ενισχυ-

ετο κατά τη δραχμοποίηση του συναλλάγματος με ένα ποσοστό επί 

της αξίας του δραχμοποιούμενου συναλλάγματος το οποίο ήταν: 

6% μέχρι την 31-12-1985, 5% μέχρι την 31-3-1987, και 3% μέχρι 

την 31-12-1987. Από 1-1-1988 η σημαντική αυτή ενίσχυση των 

εξαγωγών καταργήθηκε πλήρως. Η επιδότηση αυτή θεσπίστηκε το 

1983 σε αντικατάσταση του μέτρου της επιδότησης των επιτοκίων 

χρηματοδότησης των εξαγωγών, που ίσχυε μέχρι το 1983. Σήμερα 

δεν έχουμε πια τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στο καθεστώς 

επιδότησης των επιτοκίων χρηματοδότησης των εξαγωγώνΐ. 

Η μέση επιδότηση των εξαγωγών κατά κλάδο (με βάση τις 

1574/70, 350/82 αποφάσεις της Ν.Ε.) πριν την 31-12-1986 φαί

νεται στη στήλη (1) του Πίνακα 27. Η συνολική επιδότηση (συ

μπεριλαμβανομένου του 6% που δινόταν κατά τη δραχμοποίηση του 

συναλλάγματος με βάση την 212/83 απόφαση της Ν.Ε.) φαίνεται 

στη στήλη (2) του ίδιου πίνακα. Η συνολική μείωση της επιδό

τησης των εξαγωγών (των 1574/70, 350/82, και 358/82 αποφάσε

ων) από 1-1-1987 φαίνεται στη στήλη (5) του πιο κάτω πίνακα, 

ϋτα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη (5) θα πρέπει να προ

σθέσουμε 2 μονάδες από 1-3-1987 λόγω της μείωσης της επιδότη

σης της 212/83 απόφασης. Αντί αυτού, προσθέτουμε 1.5 ποσοστι-

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόστηκε η επιδότηση της χρηματοδότησης των 
εξαγωγών, μέχρι το 1983, βλέπε Voloudakis, S.V. and P. Fy-
laktos (1982). 
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αίες μονάδες από 1-1-1987. Με βάση αυτή την προσέγγιση, η 

εναπομένουσα επιδότηση την 1-1-1987 φαίνεται στη στήλη (7) 

του Ιδιου πίνακα. Τέλος, για να βρεθεί η εναπομένουσα επιδό

τηση από 1-1-1988, θα πρέπει να αφαιρεθούν, εκτός από τη μεί

ωση της 1574/70 και 3 ακόμα ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της 

ολικής κατάργησης της 212/83 ANE. 

Ταυτόχρονα με τη μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων 

εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ο ΦΠΑ, που αντικατέστησε μια σειρά 

έμμεσους φόρους (κυρίως το χαρτόσημο και το ΦΚΕ) οι οποίοι σε 

σημαντικό βαθμό επιβάρυναν αναίτια τις εξαγωγές. Το ποσοστό 

της μέσης επιβάρυνσης των εξαγωγών από έμμεσους φόρους κατά 

κλάδο φαίνεται στη στήλη (3) του Πίνακα 27. Η αναμενόμενη μέ

ση μείωση των επιβαρύνσεων από έμμεσους φόρους μέσω της εφαρ

μογής του ΦΠΑ φαίνεται στη στήλη (4) αυτού του πίνακα. Υπολο

γίζεται δηλαδή ότι το 50% περίπου των επιβαρύνσεων από έμμε

σους φόρους εξαλείφεται με την εφαρμογή του ΦΠΑ*. 

Λαμβάνοντας υπόψη και αυτή την καθαρή ωφέλεια των εξα

γωγών από την εφαρμογή του ΦΠΑ, η συνολική καθαρή μείωση της 

επιδότησης των εξαγωγών την 1-1-1987 φαίνεται στη στήλη (6) 

του Πίνακα 27. Από 1-3-1987 θα πρέπει να προσθέσουμε στη στή

λη αυτή 2 ποσοστιαίες μονάδες και από 1-1-1988 θα πρέπει να 

προσθέσουμε 5 ποσοστιαίες μονάδες. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κα

θαρή μείωση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών από 1-1-1988, 

λόγω της μείωσης της επιδότησης, γίνεται αρκετά σημαντική. Η 

συνολική καθαρή μείωση της επιδότησης από 1-1-1990 είναι ακό-

ι. Για μια λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 

υπολογίστηκε το ποσοστό μείωσης της επιβάρυνσης των εξαγω

γών με την εφαρμογή του ΦΠΑ, βλέπε Δ.Κ. Ναρούλης (1990), Κε

φάλαιο 4. 
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μα σημαντικότερη και. φαίνεται στη στήλη (10) ιου Πίνακα 271. 

Η μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προστασίας 

από εισαγωγές η οποία έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, παρά το 

γεγονός ÓTL ήταν εξαιρετικά σημαντική, δεν είχε μεγάλη επί

δραση πάνω στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων που παράγουν 

εμπορεύσιμα προϊόντα γιατί συνδυάστηκε με την εφαρμογή του 

ΦΠΑ και του σταθεροποιητικού προγράμματος. Ειδικότερα, το 

σταθεροποιητικό πρόγραμμα είχε ως κύριο αποτέλεσμα τη σημα

ντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μέσω 

της πραγματικής υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής, της μείωσης του.σχετικού κατά μονάδα κόστους εργα

σίας, της κατάργησης των αγορανομικών περιορισμών κ.λπ.2. 

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο στη βραχυχρόνια 

περίοδο. Μετά την κατάργηση όλων των δασμολογικών, φορολογι

κών και άλλων επιβαρύνσεων και εμποδίων στις εισαγωγές και 

των χρηματοοικονομικών ενισχύσεων στις εξαγωγές, είναι ευνόη

το ότι η δυνατότητα της χώρας μας να ασκεί κάποια αυτόνομη 

εμπορική πολιτική περιορίζεται δραστικά. Η κατάσταση δε γίνε

ται ακόμα δυσκολότερη εαν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η επι

τροπή της ΕΟΚ αμφισβητεί σήμερα στις χώρες-μέλη ακόμα και τη 

δυνατότητα να ασκούν οποιαδήποτε, πολιτική έμμεσης ενίσχυσης 

διάφορων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περιέλθει σε δυσκολίες 

εξαιτίας κυρίως του ισχυρού ανταγωνισμού .που αντιμετωπίζουν 

1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του Πίνακα 
27 αφορούν τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΟΚ. Για τις εξα
γωγές προς τις χώρες εκτός ΕΟΚ, η μείωση της επιδότησης, όπως 
ήδη τονίστηκε, είναι ελαφρώς μικρότερη και θα ολοκληρωθεί την 
1-1-1992. 

2. Βλέπε επίσης υποδιαίρεση 2.6. πιο πάνω. 
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μετά την κατάργηση της προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι το θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων. Αποδυναμώνο

νται, δηλαδή, οι κύριοι μηχανισμοί με τους οποίους η χώρα 

ασκούσε μέχρι σήμερα τη βιομηχανική της πολιτική. 

'Οσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, η κατάργηση των προ

στατευτικών πολιτικών και των επιδοτήσεων αναμένεται να έχει 

σημαντικές συνέπειες, εάν δεν αντισταθμιστεί (όπως συνέβη με 

την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος) από άλλες πο

λιτικές ισοδύναμου αποτελέσματος. 'Οπως έχει τονιστεί σε άλ

λες μελέτες του γράφοντος!, ως κύριες αιτίες για τη δικαιο

λόγηση της προστασίας και των εξαγωγικών επιδοτήσεων στην Ελ

λάδα θα πρέπει να θεωρηθούν η υπερτίμηση της πραγματικής συ

ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής και η μεροληψία της εμπο

ρικής και της φορολογικής πολιτικής, όπως εφαρμόστηκε μέχρι 

πρόσφατα, σε βάρος των εξαγωγών. Οι δύο αυτοί παράγοντες επι-

βάρυναν σημαντικά τήγ ανταγωνιστικότητα των κλάδων της ελλη

νικής οικονομίας" οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή 

ανταγωνισμό και κατέστησαν απαραίτητα μέτρα πολιτικής, την 

προστασία από εισαγωγές και την επιδότηση των εξαγωγών. Εάν 

αυτά τα μέτρα πολιτικής δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν 

στο μέλλον, τότε είναι ευνόητο ότι κάθε προσπάθεια θα πρέπει 

να καταβληθεί για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 

υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής και να αντιστραφεί η μεροληψία της εμπορικής πολιτι

κής και της έμμεσης φορολογίας σε βάρος των εξαγωγών. Προς 

την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει αξιόλογα βήματα με την εφαρ

μογή του σταθεροποιητικού προγράμματος, την κατάργηση της 

1. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1990), και Δ.Κ. Μαρούλης 
(Ιούνιος 1988). 

120 



προστασίας από εισαγωγές και την εφαρμογή του ΦΠΑ. 

Εάν η προσπάθεια αυτή συνεχιστεί, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στα επόμενα χρόνια στη σημαντική μείωση των ελλειμμά

των του δημόσιου τομέα και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη

τας των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσι

μα προϊόντα, τότε το ισοζύγιο πληρωμών όχι μόνο δεν θα χειρο

τερεύσει μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων και της προστασί

ας, αλλά θα σημειωθεί και σημαντική βελτίωση του. Οι εξελί

ξεις στο ισοζύγιο κατά το 1987 και το 1988 δικαιώνουν τις πιο 

πάνω προσδοκίες. Η εξέλιξη στο ισοζύγιο από εδώ και πέρα θα 

εξαρτηθεί κυρίως από τη φύση της μακροοικονομικής πολιτικής 

παρά από το γεγονός της ανυπαρξίας οποιασδήποτε εμπορικής 

πολιτικής^. 

4.3. Επιπτώσεις από το άνοιγμα των κρατικών προμηθειών? 

Το άνοιγμα των προμηθειών του Δημοσίου στο διεθνή 

ανταγωνισμό, που ήδη έχει αρχίσει να συντελείται με τη νέα 

νομοθεσία^, θα έχει αναμφισβήτητα πρόσθετες σημαντικές συνέ-

1. Βλέπε επίσης Κεφάλαιο 6 της παρούσας Έκθεσης. Για 
μια θεωρητική θεμελίωση των όσων υποστηρίχτηκαν στην παρούσα 
υποδιαίρεση και των όσων υποστηρίζονται στο Κεφάλαιο 6 πιο 
κάτω, βλέπε Δ.Κ. Ναρούλης (1990), Κεφάλαιο 2. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Ναρούλης 
(Ιούνιος 1988). 

3. Ν. 1797/1988. Βλέπε επίσης το Προεδρικό Διάταγμα 
για την "προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το κοινοτι
κό δίκαιο" και ειδικότερα προς τις διατάξεις 77/62/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 1-12-1976, περί 
"συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως Κρατικών Προμηθειών". 
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πΕίες σε ένα μεγάλο μέρος ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες 

μέχρι σήμερα στηρίζουν τη λειτουργία τους στη ζήτηση του Δη

μοσίου. 

Η αγοραστική δύναμη που αντιπροσωπεύουν οι κρατικές 

προμήθειες αποτελεί ένα βασικό εργαλείο άσκησης εμπορικής και 

βιομηχανικής πολιτικής σε όλες τις χώρες. Παρομοίως και στην 

Ελλάδα, η προσπάθεια, όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα ήταν. 

να χρησιμοποιηθεί αυτή η οικονομική δύναμη όσο καλύτερα γίνε

ται για να βοηθήσει την ανάπτυξη και την τεχνολογική αναβάθ

μιση της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Επίσης κατα

βλήθηκε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτή η αγοραστική δύναμη 

για να προωθηθεί η ανάπτυξη των εξωτερικών εμπορικών συμφερό

ντων της χώρας και να βοηθηθούν οι εξαγωγές ελληνικών προϊό

ντων μέσω της επίτευξης αντισταθμιστικών ωφελημάτων. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια καταβλήθηκε προσπάθεια 

για πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενοποιημένης μακρό

χρονης ζήτησης του δημόσιου τομέα μέσω της σύναψης προγραμμα

τικών συμφωνιών με συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής. Οι συμ

φωνίες αυτές στοχεύουν όχι μόνο στην ενίσχυση της εγχώριας 

βιομηχανίας και βιοτεχνίας αλλά και στην αναβάθμιση της μέσα 

από διαρθρωτικές μεταβολές. 

Επομένως με τη χρησιμοποίηση διάφορων μεθόδων, η εγχώ

ρια παραγωγή έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μέχρι σήμερα ένα 

σημαντικό μερίδιο (60%) στις κρατικές προμήθειες. Το μερίδιο 

αυτό σε καμιά περίπτωση δεν έφτασε τα επίπεδα των ευρωπαϊκών 

χωρών όπου η εγχώρια παραγωγή απορροφά μέχρι και το 99% των 

κρατικών προμηθειών. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: 

i. Στα διαρθρωτικά προβλήματα της προσφοράς προϊόντων 

που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία και τα οποία εντοπί-

122 



ζονται στο μικρό μέγεθος και στη χαμηλού επιπέδου οργανωτική 

δομή των επιχειρήσεων. Αυτό συνεπάγεται περιορισμένες πιθα

νότητες επιτυχίας στους διαγωνισμούς εξαιτίας κυρίως της χα

μηλής οικονομικής δύναμης των επιχειρήσεων ή άμεσο αποκλεισμό 

εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των παραγγελιών. 

ii. Στη σχετικά ανοργάνωτη διάρθρωση της εγχώριας πα

ραγωγής η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη των κατάλληλων 

διασυνδέσεων στην παραγωγική διαδικασία KOL από αδυναμία τα

χείας και μόνιμης ανταπόκρισης στη ζήτηση. 

iii. Στο γενικότερα χαμηλό, σε σχέση με την Ευρώπη, 

επίπεδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που αντικειμενικά 

δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, ιδιαίτερα σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 

Η πολιτική της ΕΟΚ για απελευθέρωση των κρατικών προ

μηθειών στερεί, σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό, από την Ελλάδα τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των κρατικών προμηθειών ως μέσου για 

την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, προώθησης των εξαγωγών και 

προστασίας της εγχώριας παραγωγής. Είναι βέβαιο ότι η κατάρ

γηση των προτιμήσεων που η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να δεί

χνει προς τα ελληνικά προϊόντα μέχρι σήμερα, θα έχει αρνητι

κές συνέπειες για πολλές επιχειρήσεις και για την εγχώρια πα

ραγωγή γενικότερα. Άλλωστε, αφού η ελληνική παραγωγή δεν 

είναι σε θέση να συμμετέχει δυναμικά στην ανάληψη παραγγελιών 

από τις ελληνικές κρατικές προμήθειες, πολύ περισσότερο θα 

βρεί δυσκολίες στο να επωφεληθεί από τη φιλελευθεροποίηση των 

κρατικών προμηθειών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Με αυτή την έννοια, οι συνέπειες από το άνοιγμα των 

κρατικών προμηθειών αναμένεται να είναι αρνητικές και για το 

ισοζύγιο πληρωμών. Το ποσοστό των προμηθειών αυτών που θα 
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ικανοποιείται, από το εξωτερικό αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά 

ασκώντας αυξητικές πιέσεις στις εισαγωγές. Από την άλλη με

ριά, η δυνατότητα μας να απαιτούμε αντισταθμιστικά ανταλλάγ

ματα για την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων ενδέ

χεται να μειωθεί. 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απαιτείται, όπως το

νίστηκε προηγουμένως, η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων τα οποία είναι εκτεθειμένα στο διεθνή 

ανταγωνισμό, με τη μακροοικονομική πολιτική και η ουσιαστική 

αναδιάρθρωση της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής επι

χείρησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει 

τις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Το ζητούμενο βέβαια είναι 

το πώς θα δημιουργήσουμε παραγωγικές μονάδες ανταγωνιστικές, 

ικανές να εξασφαλίσουν παραγγελίες τόσο από το ελληνικό κρά

τος όσο και από τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Για να επιτευχθεί 

αυτό, χρειάζεται εκσυγχρονισμός, επενδύσεις, ανάπτυξη και τε

χνολογική αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρηματικών μονάδων. 

Και αυτά, με τη σειρά τους, απαιτούν κέρδη στη μεταβατική πε

ρίοδο, δηλαδή διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η μακροοικονομική πολι

τική έχει σπουδαίο ρόλο να παίξει προς αυτή την κατεύθυνση, 

όπως σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξουν η άρση των αντικινήτρων 

που εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία και η ουσιαστι

κή αναβάθμιση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου πάνω στο 

οποίο στηρίζεται η λειτουργία και η ανάπτυξη της οικονομίας 

γενικά και η διενέργεια και προώθηση των επενδύσεων και. των 

εξαγωγών ειδικότερα*. 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 5 πιο 

Κάτω. 
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4.4. Επιπτώσεις από την προώθηση των διαδικασιών για εναρμό

νιση και για αμοιβαία αναγνώριση των ποιοτικών προδια

γραφών* 

OL εξελίξεις που σημειώνονται σήμερα στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των ευρω

παϊκών χωρών ως προς τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊό

ντων, ακολουθούν δύο τάσεις: 

Από τη μία μεριά καταβάλλεται προσπάθεια να καθορι

στούν υποχρεωτικές ενιαίες ποιοτικές προδιαγραφές για τα 

προϊόντα και τις περιπτώσεις εκείνες που επηρεάζεται η υγεία 

και η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία των καταναλωτών 

και του περιβάλλοντος. Για την κυκλοφορία επομένως των προϊό

ντων αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά, θα απαιτείται η διενέργεια 

ποιοτικού ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των υποχρε

ωτικών αυτών ποιοτικών προδιαγραφών. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει η κάθε χώρα να διαθέτει κατάλληλα εργαστήρια ποιοτικού 

ελέγχου αναγνωρισμένα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Κοινότη

τας. 

Από την άλλη μεριά, προωθείται και επιβάλλεται η αμοι

βαία αναγνώριση των προτύπων που χρησιμοποιούν οι διάφορες 

χώρες-μέλη όταν αυτά δεν αφορούν τις περιπτώσεις που αναφέρα

με πιο πάνω. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα κάθε χώρας να προσδιο

ρίζει (προαιρετικά) δικά της πρότυπα για τα προϊόντα που πα

ράγονται στο εσωτερικό της, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται 

αδυναμία για τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί από άλλες χώρες 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(Ιούνιος 1988), Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών (1988) και 0. Μη-

τρόπουλος (1987). 
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να κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά της. Το ποιο θα επικρατή

σει θα καθοριστεί βέβαια από τον ανταγωνισμό που θα δημιουρ

γηθεί και από τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η ποιότητα, 

ο έλεγχος της ποιότητας, η τήρηση συγκεκριμένων ποιοτικών 

προδιαγραφών και η αποτελεσματική πιστοποίηση τους αποκτούν 

τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερη σημασία για την αντα

γωνιστικότητα των προϊόντων. Η προώθηση της ανάπτυξης του 

απαραίτητου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου, που εξασφαλί

ζει την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή των πιο 

πάνω προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα, αποτελεί βασική 

επιδίωξη όλων των χωρών του κόσμου οι οποίες επιδιώκουν να 

συμμετέχουν με δυναμικό τρόπο στο διεθνή ανταγωνισμό. Αεν 

έπρεπε δηλαδή να χρειάζονται οι Οδηγίες της ΕΟΚ για να προχω

ρήσει μια χώρα προς την κατεύθυνση της προώθησης της τυποποί

ησης και της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στο εσω

τερικό της. Έπρεπε ήδη κάθε χώρα να είχε παρακινηθεί από τις 

τάσεις που επικρατούν στη διεθνή αγορά. 

Στην Ελλάδα όμως μέχρι σήμερα ελάχιστα έχουν επιτευ

χθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα ως χώρα έχει σημαντι

κό πρόβλημα όσον αφορά την τυποποίηση και την ποιότητα των 

προϊόντων της. Ακόμα δε και στις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων είναι υψηλή (π.χ. 

νωπά φρούτα), ο τρόπος που αυτά προωθούνται στη διεθνή αγορά 

(χωρίς τη σωστή τυποποίηση και συσκευασία, χωρίς το κατάλληλο 

σι̂ ια ποιότητας κ.λπ.) καταλήγει να υποβαθμίζει στα μάτια των 

καταναλωτών αυτό το πλεονέκτημα. Από την άλλη μεριά, είναι 

γνωστό ότι ο έλεγχος της ποιότητας και οι ποιοτικές προδια

γραφές στα προϊόντα της βιομηχανίας είναι ουσιαστικά ανύπαρ-
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κ τα*. 

Ενώ οι οργανισμοί τυποποίησης των ευρωπαϊκών χωρών 

έχουν από δεκαετίες παίξει ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή χι

λιάδων προτύπων για τα προϊόντα που διακινούνται και παράγο

νται στις αγορές τους, στην Ελλάδα ο Ελληνικός Οργανισμός Τυ

ποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύθηκε μόλις το 1977 και ενεργοποιήθηκε 

ουσιαστικά μόνο τα τελευταία χρόνια κάτω από το βάρος των 

διαδικασιών που λαβαίνουν χώρα για την ενοποίηση της εσωτερι

κής αγοράς της ΕΟΚ. 

0 ΕΛΟΤ έχει εκπονήσει, εφαρμόζοντας διαδικασίες έκδο

σης ανάλογες με αυτές που ακολουθούνται διεθνώς, περίπου 

1.200 ελληνικά πρότυπα (ελπίζεται δε ότι μέχρι το 1992 θα 

έχει εκπονήσει 3.500 πρότυπα, έναντι 20.000 που κυκλοφορούν 

σήμερα στην ΕΟΚ). Στον τομέα όμως της πιστοποίησης και της 

απονομής σημάτων ποιότητας, ο οποίος επίσης είναι ένας σημα

ντικός τομέας δραστηριότητας του ΕΛΟΤ, σημειώνεται μεγάλη 

καθυστέρηση. 

Μόνο μέσα στο 1986 απονεμήθηκαν από τον ΕΛΟΤ τα πρώτα 

ελληνικά σήματα ποιότητας. Τα πρώτα εργαστήρια (στα οποία θα 

μπορούν να γίνονται δοκιμές ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τά

σεως) αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνι

κής Τυποποιήσεως (CENELEC) μόνο τον Λπρίλιο του 1988. 

Με άλλες αιτήσεις του προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τυπο

ποιήσεως (CEN), ο ΕΛΟΤ ζητά την αναγνώριση των ελληνικών ερ

γαστηρίων δοκιμών για παιδικά παιχνίδια και για προϊόντα από 

PVC. 

Η σημασία της αναγνώρισης των ελληνικών εργαστηρίων 

1. Βλέπε Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών (1988). 
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διεθνώς είναι προφανής. Καταρχήν τα ελληνικά προϊόντα των κα

τηγοριών αυτών θα μπορούν ευκολότερα να εξάγονται, συνοδευό

μενα από πιστοποιητικά ποιότητας και εγγυημένων δοκιμών. Τα 

εργαστήρια όμως του ΕΛΟΤ (αυτά που υπάρχουν και αυτά που μπο

ρεί να δημιουργηθούν και να αναγνωριστούν στο μέλλον) είναι 

τελείως ανεπαρκή για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που δημι

ουργούνται από την προώθηση των διαδικασιών για την εναρμόνι

ση των προδιαγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το πρόβλημα της ανυπαρξίας κατάλληλων εργαστηρίων για 

τον έλεγχο της ποιότητας είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα 

και ενδέχεται να αποβεί ουσιαστικό εμπόδιο στην προσπάθεια 

για προσαρμογή της οικονομίας στις νέες συνθήκες της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς!. 

'Οσον αφορά το σχεδιασμό, την υιοθέτηση και την επιβο

λή (όπου αυτό απαιτείται) νέων προτύπων, θα πρέπει να αναγνω

ριστεί ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται κάποια προσπάθεια 

από το Υπουργείο Βιομηχανίας και τον ΕΛΟΤ, σε συνεργασία με 

τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, για να καλυφθεί όσο 

είναι δυνατό το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτόν. Στόχος εί

ναι να επιταχυνθούν ιδιαίτερα οι διαδικασίες για την έκδοση 

εκείνων των ελληνικών προτύπων τα οποία θεωρούνται αναγκαία 

ώστε να μην υπάρξουν τυπικά εμπόδια στην κυκλοφορία της ελλη

νικής βιομηχανικής παραγωγής μέσα στην Κοινοτική αγορά μετά 

το 1992, οπότε το πιστοποιητικό ποιότητας θα είναι απαραίτη

το. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι οι προοπτικές για 

την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ μέχρι το 1992 

ι. Βλέπε Κ. Σπαρτινός (Ιούνιος 1987). 
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έχουν θέσει σε κίνηση σημαντικές (σε σχέση με Ó,TL συνέβαινε 

μέχρι πρόσφατα) διεργασίες, στους τομείς της τυποποίησης, του 

καθορισμού ποιοτικών προδιαγραφών και της πιστοποίησης ι ης 

ποιότητας των προϊόντων που παράγονται και διακινούνται στη 

χώρα. Αυτό και μόνο το γεγονός μπορεί να θεωρηθεί μια πολύ 

ευνοϊκή επίπτωση των διαδικασιών για την πλήρη ενοποίηση της 

αγοράς της ΕΟΚ. Εάν μπορέσει η Ελλάδα να σημειώσει ουσιαστική 

πρόοδο στον τομέα αυτόν, τότε θα έχει πραγματικά καταφέρει να 

αναβαθμίσει σημαντικά την παραγωγή της KOL να βελτιώσει ουσι

αστικά την ανταγωνιστικότητα της. 

Το ερώτημα είναι, με TL κόστος είναι δυνατό να πραγμα

τοποιηθεί αυτή η αναβάθμιση, και ποια προβλήματα προσαρμογής 

θα αντιμετωπίσουν βραχυχρόνια OL ελληνικές επιχειρήσεις. Θα 

μπορέσει η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση να αναδιοργανωθεί 

και να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να καταφέρει να προσφέρει 

στην αγορά τυποποιημένο, ελεγμένο ποιοτικά, προϊόν; Θα μπορέ

σει το κράτος να προσφέρει το απαραίτητο θεσμικό και οργανω

τικό πλαίσιο (έγκαιρα) για να βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα 

στην πολύ δύσκολη αποστολή για ποιοτική αναβάθμιση της παρα

γωγικής του διαδικασίας και των προϊόντων που προσφέρει στην 

αγορά; 

Είναι γεγονός ότι, παρά την ενεργοποίηση των αρμόδιων 

φορέων, η κατάσταση δεν παρουσιάζεται ρόδινη. Η δυναμικότητα 

του ΕΛΟΤ (42 άτομα προσωπικό) είναι πολύ μικρή μπροστά στο 

έργο που πρέπει να επιτευχθεί και η υποδομή που απαιτείται σε 

εργαστήρια και εξειδικευμένο προσωπικό είναι πολύ μεγάλη και 

απαιτεί σημαντικούς πόρους και κατάλληλη οργανωτική δομή.· 0 

ιδιωτικός τομέας δεν φαίνεται vet έχει αφυπνιστεί, αν και 

υπάρχουν ορισμένες ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες. OL προσπάθειες 
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που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα είναι τελείως ανεπαρκείς. 

Η αναδιοργάνωση των ελληνικών παραγωγικών κλάδων και 

επιχειρήσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να υιοθετή

σουν χωρίς προβλήματα το στόχο για την παραγωγή τυποποιημένων 

προϊόντων και με βάση συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές, 

είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και προϋποθέτει την ύπαρξη του 

αναγκαίου χρόνου για να επιτευχθεί αυτή η προσαρμογή. Στην 

περίπτωση που η επιβολή των ποιοτικών προδιαγραφών γίνει προ-

ιού οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να προσαρμο

στούν ανάλογα, είναι ευνόητο ότι θα υπάρχουν αρνητικές συνέ

πειες, με τη μορφή του κλεισίματος των μη εκσυγχρονισμένων 

επιχειρήσεων, σημαντικών μειώσεων στα μερίδια της αγοράς που 

κατέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κ.λπ. 

Οι επιπτώσεις αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκφρα

στούν ποσοτικά. Αφορούν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας 

ολόκληρης της οικονομίας και φυσικά οι επιπτώσεις στην αντα

γωνιστικότητα των προϊόντων μπορεί να είναι τεράστιες ή μι

κρές, ανάλογα με την περίπτωση. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε δύο υποθέσεις: 

α. Για τα προϊόντα εκείνα στα οποία, σε ευρωπαϊκό επί

πεδο, υιοθετούνται υποχρεωτικές προδιαγραφές ποιότητας, είναι 

ευνόητο ότι θα δημιουργηθούν σε πολλές περιπτώσεις δυσμενείς 

καταστάσεις στην ελληνική οικονομία γιατί τα περισσότερα εγ

χώρια προϊόντα όχι μόνο δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, 

αλλά και όταν τις πληρούν, δεν υπάρχει η δυνατότητα μέχρι σή

μερα να πιστοποιηθεί η εκπλήρωση τους. Επομένως είναι πολύ 

πιθανό στις περιπτώσεις αυτές να αντιμετωπιστούν σημαντικά 

προβλήματα, πολύ περισσότερο γιατί ο χρόνος που απομένει για 

να επιτευχθεί η προσαρμογή είναι τελείως ανεπαρκής. Τα προ-
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βλήμα ια αυτά σχετίζονται όχι μόνο με την αδυναμία τοποθέτησης 

ίων »-λληνικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και την 

αδυναμία να τοποθετηθούν αυτά τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά. 

Οι επιπτώσεις για το ισοζύγιο είναι προφανείς. 

β. Για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία δεν ισχύουν 

υποχρεωτικές προδιαγραφές, ή αυτές που ισχύουν υπερκαλύπτο

νται εύκολα από τα ελληνικά προϊόντα, ενδέχεται η κατάσταση 

που θα δημιουργηθεί να είναι περισσότερο ευνοϊκή για την Ελ

λάδα. Το γεγονός ότι για τα εν λόγω προϊόντα ισχύει η αρχή 

της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποιοτικών προδιαγραφών, είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε μείωση των τεχνικών εμποδίων που ίσχυαν 

στις ευρωπαϊκές αγορές γι' αυτά. Και αυτή όμως η περίπτωση 

είνπι θεωρητική. Η ύπαρξη καλής ποιότητας και σωστών ποιοτι

κών προδιαγραφών αποτελεί ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές 

ουσιαστικό ο τοίχείο της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. 

Αυιός είναι ο λόγος που θα πρέπει και η Ελλάδα να αναπτύξει 

ιτολύ γρήγορα όσο το δυνατόν περισσό ιερά εθνικά πρότυπα, και 

δυνατότητες για πιστοποίηοη αυτών ίων προτύπων.' Στο βαθμό που 

μια τέτοια προσπάθεια καθυσιερεί (φυσιολογικά), θα αντιμετω

πίζει ως χώρα τις σοβαρές συνέπειες από τη μη ύπαρξη αυτών 

των προϋποθέσεων για σωσιή λειτουργία της οικονομίας της μέσα 

στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. 

4.5. Επιπτώσεις από την απελευθέρωση των άδηλων πληρωμών 

Σύμφωνα με την Πράξη Προσχώρησης της Ελληνικής Δημο

κρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότη ι ες, η απελευθέρωση των άδηλων 

συναλλαγών της χώρας από συναλλαγματικούς περιορισμούς έπρεπε 

vu γίνει σταδιακά ως εξής (άρθρο 54): 
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i. Η Ελληνική Δημοκρατία είχε τη δυνατότητα μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 1985, και υπό τους όρους που καθορίζει η παρά

γραφος 2 του πLO πάνω άρθρου, να επιβάλλει περιορισμούς στις 

μεταφορές συναλλάγματος που αναφέρονται στον τουρισμό. 

ii. Την 1-1-1981, το ετήσιο τουριστικό συνάλλαγμα δεν 

ήταν δυνατό να είναι κατώτερο των 400 ECU κατ'άτομο. Από 1-1-

1982, ιο συνάλλαγμα αυτό αυξανόταν κάθε χρόνο τουλάχιστον κα

τά 20%, σε σχέση με το ετήσιο ποσό που ορίστηκε για το 1981. 

Συμφωνά με την απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρί

ου 1985, με την οποία επιτρέπεται στην Ελλάδα να λάβει ορι

σμένα μέτρα διασφάλισης δυνάμει του άρθρου 108, παρ. 3 της 

Συνθήκης της ΕΟΚ, άρθρο 6, παρ. 2, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Επιτρέπεται, προσωρινά, στην Ελλάδα να παρατείνει και 

μετά την 31-12-1985 τους περιορισμούς των μεταφορών συναλλάγ

ματος που συνδέονται με τις δαπάνες των κατοίκων της χώρας 

μας για ταξίδια αναψυχής υπό τους ακόλουθους όρους: Από 1-1-

1986, το ετήσιο τουριστικό συνάλλαγμα δεν μπορούσε να είναι 

κατώτερο των 760 ECU. Από 1-1-1987, το συνάλλαγμα αυτό θα 

έπρεπε να αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 40 τουλάχιστον ECU. Η δυ

νατότητα της Ελλάδος να επιβάλλει κάποιους περιορισμούς σ. 

χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος' ίσχυε μόνο για τρία χρόνια 

από την ημερομηνία που παρήγαγε αποτέλεσμα η πιο πάνω απόφα

ση, δηλαδή μέχρι την 31-12-1988. 

Από τον Ιούνιο του 1988, η Ελλάδα έχει ήδη προσαρμόσει 

την πολιτική της, απελευθερώνοντας σημαντικά τη χορήγηση συ

ναλλάγματος για τουριστικούς σκοπούς. Έτσι, σύμφωνα με την 

Πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος 1316/22-6-1988, 

αντί για 840 ECU το έτος που ήταν το επιτρεπόμενο όριο μέχρι 

αυτή την ημερομηνία, για ταξίδια σε χώρες της ΕΟΚ, έγινε 840 
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ECU για κάθε ταξίδι. Για ταξίδια εκτός ΕΟΚ το όριο μεταβλήθη

κε από 600 δολ. το έτος, σε 600 δολ. για κάθε ταξίδι. Με νεό-
« 

τερες ΠΑ το επιτρεπόμενο όριο αυξήθηκε ακόμα περισσότερο και 

από το καλοκαίρι του 1990 έχει φτάσει τα 1200 ECU, yia ταξί

δια σε χώρες της ΕΟΚ και τα 800 ECU, για χώρες εκτός ΕΟΚ. 

Παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω αποφάσεις απελευθερώ

νουν ουσιαστικά το καθεστώς χορήγησης τουριστικού συναλλάγμα

τος, αναμένεται ακόμα να γίνουν ορισμένα πρόσθετα βήματα με: 

στόχο την πλήρη απελευθέρωση. 

Η σταδιακή απελευθέρωση της χορήγησης τουριστικού συ

ναλλάγματος, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των πληρωμών συναλ

λάγματος για το σκοπό αυτό, από 507,5 εκατ. δολ. το 1987, σε 

735,0 εκατ. δολ. το 1988, δηλαδή σε μια αύξηση κατά 44,8%, 

και 816,3 εκατ. δολ. το 1989 (αύξηση 11,4%). Το οκτάμηνο του 

1990 οι πληρωμές για τουριστικό συνάλλαγμα έφτασαν τα 706 

εκατ. δολ., έναν π 466.4 εκατ. δολ. το 1989 (αύξηση 51,4%). 

4.6. Επιπτώσεις απτό την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων 

Η κίνηση των κεφαλαίων στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα 

στάδιο προσαρμογής στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη συμ

φωνία προσχώρησης της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η πλήρης 

συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τα προβλεπόμενα από 

την πιο πάνω συμφωνία έχει αναβληθεί με βάση την απόφαση της 

Επιτροπής της ΕΟΚ της 22-11-1985, με την οποία εξουσιοδοτεί

ται η Ελλάδα να κάνει χρήση του άρθρου 108, παρ. 3 της Συν

θήκης της Ρώμης για εφαρμογή μέτρων διασφάλισης. Με βάση αυτή 

την απόφαση, η Ελλάδα μπορούσε να αναβάλλει την πλήρη απελευ

θέρωση ορισμένων βασικών κατηγοριών κίνησης κεφαλαίων (άμεσες 
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επενδύσεις, ayορά τίτλων σε ξένα χρηματιστήρια, αγορά ακινή

των στο εξωτερικό κ.λτι.)
1
 από Έλληνες κατοίκους, μέχρι την 

22-11-1988. Η ημερομηνία αυτή παρατάθηκε, μετά από συμφωνία 

που έγινε με την Επιτροπή της ΕΟΚ, για ένα έτος μέχρι την 22-

11-1989, και μετά πάλι για άλλους έξι μήνες, μέχρι την 22-5-

1990. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το τέλος του 1990 η Ελλάδα θα 

πρέπει οπωσδήποτε να έχει απελευθερώσει πλήρως όλες τις κα

τηγορίες κίνησης κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στον πιο κάτω 

Πίνακα Κ.1. Επίσης θα πρέπει να έχει απελευθερώσει τις κινή

σεις κεφαλαίων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κ.2, εκτός 

εάν κριθεί ότι η κίνηση αυτών των κεφαλαίων παρεμποδίζει την 

πραγματοποίηση των στόχων της οικονομικής πολιτικής, πράγμα 

που με τις σημερινές συνθήκες οπωσδήποτε θα συμβαίνει. 

Από τις κινήσεις κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στους 

προαναφερθέντες πίνακες, η Ελλάδα έχει ήδη απελευθερώσει (με

ρικώς ή ολικώς) τις κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων που συμπερι

λαμβάνονται στον Πίνακα Κ.4. Αυτές οι κατηγορίες αφορούν την 

εισροή και εκροή κεφαλαίων για τη διενέργεια άμεσων επενδύσε

ων, για την αγορά ακινήτων στο εσωτερικό της χώρας, για την 

αγορά τίτλων στο ελληνικό χρηματιστήριο κ.λπ., από ξένους κα

τοίκους. Απομένουν, όπως τονίστηκε, αυτές που συμπεριλαμβάνο

νται στον Πίνακα Κ.5. 

Τέλος, η Ελλάδα έχει υποχρέωση να απελευθερώσει πλήρως 

μέχρι το τέλος του 1992 τις κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων που 

συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κ.3. Εάν στην ημερομηνία αυτή 

η κατάσταση της οικονομίας δεν επιτρέπει την απελευθέρωση αυ

τών ίων κατηγοριών κίνησης βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, η Ελλάδα 

ι. Για περισσότερη ανάλυση, βλέπε Πίνακα Κ.5 πιο κάτω. 
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και η Πορτογαλία μπορούν να ζητήσουν νέα αναβολή μέχρι το 

19941. 

Από τις άλλες^χώρες της Κοινότητας, η Μεγάλη Βρετανία, 

η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλ

λία έχουν ήδη καταργήσει όλους τους περιορισμούς στην κίνηση 

κεφαλαίων. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία διατηρούν ακόμα 

κάποιους περιορισμούς, κυρίως στην κίνηση βραχυπρόθεσμων κε

φαλαίων (Πίνακας Κ.3) και ειδικότερα στην αγορά από κατοίκους 

βραχυπρόθεσμων τίτλων σε συνάλλαγμα, στη διατήρηση καταθέσεων 

σε συνάλλαγμα κ.λπ. 

Η Ιταλία πρόκειται να καταργήσει όλους τους περιορι

σμούς μέχρι την 1-6-1990. Η Ισπανία και η Ιρλανδία θα έχουν 

ολοκληρώσει, από τη μεριά τους, την απελευθέρωση μέχρι το 

τέλος του 19922. 

'Οπως προαναφέρθηκε, η Πορτογαλία και η Ελλάδα μπορούν 

να αναβάλλουν την απελευθέρωση των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων 

μέχρι το τέλος του 1994. Θα έπρεπε όμως να είχαν ήδη απελευ

θερώσει τις κινήσεις μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, κάτι που έχει 

πράγματι επιτευχθεί στην περίπτωση της Πορτογαλίας αλλά δεν 

έχει προχωρήσει στην περίπτωση της Ελλάδος. Υπό αυτή την έν

νοια, η Ελλάδα"παρουσιάζει σήμερα τη μικρότερη σχετικά πρόοδο 

από όλες τις άλλες χώρες της Κοινότητας, όσον αφορά την απε-

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προο
πτικές απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων και για τις επι
πτώσεις από αυτή την απελευθέρωση στην περίπτωση της ελληνι
κής οικονομίας, βλέπε Δ.Κ. Ναρούλης (1989). 

2. Τον Οκτώβριο του 1990 η Ισπανία ανακοίνωσε ότι, εκτός 

απρόοπτου, θα είναι σε θέση να απελευθερώσει πλήρως την 

κίνηση κεφαλαίων στις αρχές του 1991, δύο χρόνια πριν απο τη 

λήξη της σχετικής προθεσμίας. 
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λευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

γιατί ουσιαστικά τη θέτει εκτός κλίματος της Κοινότητας και 

υποσκάπτει τη διαπραγματευτική της δύναμη για άλλα κρίσιμα 

ζητήματα. 

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, εάν ληφθεί υπόψη 

το γεγονός ότι η σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να προχωρήσει χωρίς κίνδυνο η 

χώρα στην απελευθέρωση της κίνησης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 

από Έλληνες κατοίκους. Η μειωμένη εμπιστοσύνη των Ελλήνων 

και των ξένων αποταμιευτών προς την ελληνική οικονομία και το 

εθνικό νόμισμα, περικλείει τον κίνδυνο σημαντικών εκροών κε

φαλαίων σε μια περίοδο που η κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών 

θα απαιτούσε ακριβώς το αντίθετο. Σημαντική εκροή κεφαλαίων 

μπορεί να προέλθει από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των 

θεσμικών επενδυτών (π.χ. των εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων, 

των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των ασφαλιστικών 

εταιρειών, των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.) και του χαρτοφυλα

κίου των τραπεζών, οι οποίοι θα θελήσουν να αυξήσουν μετά την 

απελευθέρωση το ποσοστό που επενδύουν σε ξένους τίτλους και 

περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγμα (stock adjustment)!. 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 6 πιο 

κάτω.*Βλέπε επίσης Ν. Καραμούζης (28-1-1990). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 





ΠΙΝΑΚΑΣ K.l 

Κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων οι οποίες θα πρέπει να έχουν 
απελευθερωθεί πλήρως μέχρι τα μέσα του 1991 

'Αμεσες επενδύσεις 

- Δημιουργία και επέκταση υποκαταστημάτων ή νέων επιχει
ρήσεων που ανήκουν αποκλειστικά στον παρέχοντα τα κε
φάλαια και ολοκληρωτική απόκτηση υπαρχουσων επιχειρή
σεων. 

- Συμμετοχή σε νέες ή υπάρχουσες επιχειρήσεις, με σκοπό 
τη δημιουργία ή τη "διατήρηση οικονομικών δεσμών διαρ
κείας. 

- Μακροπρόθεσμα δάνεια, με σκοπό τη δημιουργία ή τη δια
τήρηση οικονομικών δεσμών διαρκείας. 

- Επανεπένδυση κερδών, με σκοπό τη διατήρηση οικονομικών 
δεσμών διαρκείας. 

1.1. 'Αμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εθνικό 
έδαφος από μη κατοίκους. 

1.2. Άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλο
δαπή από κατοίκους. 

Ρευστοποίηση των άμεσων επενδύσεων 

- Αρχικό κεφάλαιο. 

- Υπεραξία. 

2.1. Επαναπατρισμός του προϊόντος της ρευστοποίησης των 
άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο εθνικό 
έδαφος από μη κατοίκους. 
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2.2. Χρησιμοποίηση του προϊόντος της ρευστοποίησης των 

άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην αλλο

δαπή από κατοίκους. 

3. Εισαγωγή ή έκδοση τίτλων μιας επιχείρησης στις κεφαλαια
γορές 

- Μετοχές και άλλοι τίτλοι που έχουν χαρακτήρα συμμετο

χής, διαπραγματεύσιμοι ή για τους οποίους έχει αρχίσει 

η διαδικασία εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο αξιών 

ενός κράτους-μέλους. 

- Ομολογίες (εκφρασμένες σε εθνικό ή ξένο νόμισμα) δια
πραγματεύσιμες ή για τις οποίες έχει αρχίσει η διαδι
κασία εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο αξιών ενός κρά-
τους-μέλους. 

- Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες που εμπίπτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας των σχετι
κών με τη διάθεση μεριδίων των Οργανισμών Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 

3.1. Εισαγωγή ή έκδοση τίτλων εθνικής επιχείρησης σε 

ξένη κεφαλαιαγορά. 

3.2. Εισαγωγή ή έκδοση τίτλων ξένης επιχείρησης στην 

εθνική κεφαλαιαγορά. 

4. Πράξεις επί τίτλων 

- Μετοχές και άλλοι τίτλοι συμμετοχής. 

- Ομολογίες (σε εθνικό ή ξένο νόμισμα). 

- Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (διαπραγμα

τεύσιμα ή μη διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο). 

4.1. Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών τίτλων που είναι 
ή δεν είναι διαπραγματεύσιμοι στο χρηματιστήριο και 
επαναπατρισμός του προϊόντος της ρευστοποίησης 
τους. 
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4.2. Απόκτηση από κατοίκους ξένων τίτλων διαπραγματεύσι
μων ή μη διαπραγματεύσιμων σε χρηματιστήριο ή εθνι
κών τίτλων που εκδίδονται σε ξένη αγορά διαπραγμα
τεύσιμων ή μη διαπραγματεύσιμων σε χρηματιστήριο 
και χρησιμοποίηση του προϊόντος της ρευστοποίησης 
τους. 

4.3. Υλικές μεταφορές τίτλων (εισαγωγή ή εξαγωγή τίτλων 
που ανήκουν σε μη κατοίκους, εισαγωγή ή εξαγωγή 
τίτλων που ανήκουν σε κατοίκους). 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

- Απόκτηση ακινήτων. 

- Επαναπατρισμός του προϊόντος ρευστοποίησης ακινήτων. 

5.1. Επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιούνται στο 
εθνικό έδαφος από μη κατοίκους και επαναπατρισμός 
του προϊόντος της ρευστοποίησης τους. 

5.2. Επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιούνται στην 
αλλοδαπή από κατοίκους και χρησιμοποίηση του προϊό
ντος της ρευστοποίησης τους. 

Χορήγηση και εξόφληση πιστώσεων που συνδέονται με εμπορι
κές συναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών στις οποίες συμμε
τέχει ένας κάτοικος 

6.1. Πιστώσεις χορηγούμενες από μη κατοίκους προς κατοί

κους. 

6.2. Πιστώσεις χορηγούμενες από κατοίκους προς μη κατοί

κους. 

Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικής φύσεως 

α. Δωρεές και χορηγήσεις πάσης φύσεως, 

β. Προίκες, κληρονομιές. 
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\. Λιακανονίί.μός χρεών από μειανάατες στη χώρα προέλευσης 

(Ους. 

8. Μεταφορές κεφαλαίων που ανήκουν σε κατοίκους που μετα
ναστεύουν (υπηκόους της εν λόγω χώρας, υπηκόους άλλων 
χωρών). 

ε. Mi-ι αφοράς κεφαλαίων που ανήκουν σε μετανάστες που επι-

οιροφούν οιη χώρα προέλευσης τους. 

οι. Μεταφοράς ιων αποταμιεύσεων των εργατών κατά τη διάρ
κεια παραμονής τους. 

ζ. Κλιμακούμενες μεταφορές δεσμευμένων κεφαλαίων που ανή

κουν σε μη κατοίκους από τους κατόχους τους σε περί

πτωση ειδικής ανάγκης. 

η; Ετήσιες μεταφορές δεσμευμένων κεφαλαίων προς άλλο κρά-
τος-μέλος από μη KÓTOLKO κάτοχο του λογαριασμού, μέχρι 
ενός ποσού ή μέχρι ενός ποσοστού του συνόλου των περι
ουσιακών στοιχείων, ενιαίου, για όλους τους αιτούντες 
και καθοριζόμενου από το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος. 

θ. Μεταφορές στο εξωτερικό ασήμαντων ποσών. 

Θ. Μεταφορές συναλλάγματος σε εκτέλεση συμβάσεων ασφάλισης 

Στο βαθμό που οι συμβάσεις αυτές τυγχάνουν του ευεργετή
ματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, σε 
εκτέλεση των άρθρων 59 και επόμενων της Συνθήκης. 

9. Εγγυήσεις παντός είδους δικαιώματος ενεχύρου και μεταφο
ρές συναλλάγματος σχετικές με αυτές 

9.1. Που έχουν σχέση με τις πιστώσεις για εμπορικές συ
ναλλαγές ή για παροχές υπηρεσιών στις οποίες συμμε
τέχει ένας κάτοικος. 

9.2. Που έχουν σχέση με μακροπρόθεσμα δάνεια που αποσκο
πούν στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονο
μικών δεσμών. 
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10. Άλλες κινήσεις κεφαλαίων 

α. Φόροι κληρονομιάς. 

β. Αποζημιώσεις (εφόσον έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου). 

γ. Επιστροφές πραγματοποιούμενες σε περίπτωση ακύρωσης 
συμβάσεων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών (εφόσον 
έχουν χαρακτήρα κεφαλαίου). 

δ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μεταβίβαση και με
ταφορές συναλλάγματος που προκύπτουν από εκχωρήσεις 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, κατατεθέντων σημά
των και εφευρέσεων. Επίσης μεταφορές των χρηματοδοτι
κών μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των παροχών 
υπηρεσιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.2 

Κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων οι οποίες που θα πρέπει να 
έχουν απελευθερωθεί μέχρι τα μέσα του 1991, εκτός εάν 

αυτό παρεμποδίζει την πραγματοποίηση των στόχων 
της οικονομικής πολιτικής 

11. Εισαγωγές στην κεφαλαιαγορά τίτλων μιας επιχείρησης οι 
οποίοι δεν είναι διαπραγματεύσιμοι ούτε έχει αρχίσει η 
διαδικασία εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο αξιών ενός 
κράτους-μέλους. 

α. Μετοχές και άλλοι τίτλοι συμμετοχής. 

β. Ομολογίες. 

12. Εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά μεριδίων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες που δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 
85/611/ΕΟΚ. 

13. Πράξεις επί τίτλων: Μη διαπραγματεύσιμα στο χρηματιστήριο 
μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπί
πτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ και δεν έχουν αποκλειστικό 
σκοπό τις επενδύσεις σε κινητές ή άλλες αξίες των οποίων 
η απόκτηση είναι ελεύθερη. 

14. Χορήγηση και εξόφληση πιστώσεων σχετικών με εμπορικές συ
ναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών στις οποίες δεν συμμετέ
χει κάτοικος. 

α. Μεσοπρόθεσμες (από ένα μέχρι πέντε έτη). 

β. Μακροπρόθεομες (από πέντε έτη και περισσότερο). 

14.1. Πιστώσεις χορηγούμενες από μη κατοίκους προς κατοί
κους. 
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1Λ.2. Πιαιώαεις χορηγούμενες από κατοίκους ιιρος μη κατοί
κους. 

1
r
>. Χορήγηση και εξόφληση δανείων και πιστώσεων που δεν συν

δέονται με εμπορικές συναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών. 

ο. Μεουιιμόθεομες (από ένα μέχρι πέντε έτη). 

ρ. Μακροπρόθεσμες (από πέντε έτη και περισσότερο). 

15.1. Αάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από μη κατοί
κους προς και οίκους. 

15.2. Λάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από κατοίκους 
προς μη κατοίκους. 

16. Εγγυήσεις παντός είδους, άλλες εξασφαλίσεις και δικαιώμα
τα ενεχύρου και σχετικές με αυτές μεταφορές συναλλάγματος 
οι οποίες συνδέονται με: 

16.1. Μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πιστώσεις για 
εμπορικές συναλλαγές ή για παροχές υπηρεσιών στις 
οποίες δεν συμμετέχει κάτοικος. 

16.2. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια και πιστώσεις 
που δεν συνδέονται με εμπορικές συναλλαγές ή με πα
ροχές υπηρεσιών. 

Η χρησιμοποίηση του προϊόντος ρευστοποίησης των ευρι

σκομένων στο εξωτερικό περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε 

κατοίκους πρέπει να επιτρέπεται τουλάχιστον μέσα στα όρια των 

υποχρεώσεων απελευθέρωσης που έχουν αποδεχθεί τα κράτη-μέλη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.3 

Κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων τις οποίες θα πρέπει να έχει 

απελευθερώσει η Ελλάδα μέχρι το τέλος του 1992* 

21. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσί
ου και σε άλλους τίτλους που κανονικά αποτελούν αντικεί
μενο συναλλαγών στη νομισματική αγορά. 

α. Εκφρασμένες σε εθνικό νόμισμα. 

β. Εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα. 

21.1. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις από μη κατοίκους (φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς) 
στην εθνική χρηματαγορά KOL επαναπατρισμός του 
προϊόντος της ρευστοποίησης τους. 

21.2. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις από κατοίκους (φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και χρηματοδοτικούς οργανισμούς) 
στην ξένη χρηματαγορά και χρησιμοποίηση του προϊό
ντος ρευστοποίησης τους. 

22. Άνοιγμα και τροφοδότηση τρεχούμενων λογαριασμών και 
λογαριασμών καταθέσεων, επαναπατρισμός ή χρησιμοποίηση 
των στοιχείων ενεργητικού τρεχούμενου λογαριασμού ή 
λογαριασμού καταθέσεων σε πιστωτικούς οργανισμούς. 

α. Λογαριασμοί και στοιχεία ενεργητικού εκφρασμένοι σε 

εθνικό νόμισμα. 

β. Λογαριασμοί και στοιχεία ενεργητικού εκφρασμένοι σε 

ξένο νόμισμα. 

* Σε περίπτωση που η κατάσταση της οικονομίας εκείνη την 
περίοδο δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει 
παράταση μέχρι το τέλος του 1995. 
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22.1. Από μη κατοίκους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή χρημα
τοδοτικούς οργανισμούς) σε εθνικούς πιστωτικούς ορ
γανισμούς. 

22.2. Από κατοίκους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή χρηματοδο

τικούς οργανισμούς) σε ξένους πιστωτικούς οργανι

σμούς . 

23. Χορήγηση και εξόφληση βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που συνδέ
ονται με εμπορικές συναλλαγές ή παροχές υπηρεσιών στις 
οποίες δεν συμμετέχει κάτοικος. 

23.1. Βραχυπρόθεσμες (λιγότερο από ένα έτος) πιστώσεις 
χορηγούμενες από μη κατοίκους προς κατοίκους. 

23.2. Βραχυπρόθεσμες (λιγότερο από ένα έτος) πιστώσεις 

χορηγούμενες από κατοίκους προς μη κατοίκους. 

24. Δάνεια προσωπικής φύσεως. 

24.1. Από μη κατοίκους σε κατοίκους. 

24.2. Από κατοίκους σε μη κατοίκους. 

25. Εγγυήσεις παντός είδους, δικαιώματα ενεχύρου και μεταφο
ρές συναλλάγματος σχετικές με αυτές που συνδέονται: 

25.1. Με βραχυπρόθεσμες (λιγότερο από ένα έτος) πιστώ

σεις που αναφέρονται σε εμπορικές συναλλαγές ή με 

παροχές υπηρεσιών στις οποίες δεν συμμετέχει κάτοι

κος. 

25.1.1. Που χορηγούνται από μη κατοίκους σε κατοί

κους. 

25.1.2. Που χορηγούνται από κατοίκους σε μη κατοί

κους. 
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25.2. Με βραχυπρόθεσμα (λιγότερο από ένα έτος) δάνεια και 
πιστώσεις και δεν αφορούν εμπορικές συναλλαγές ή 
παροχές υπηρεσιών. 

25.2.1. Που χορηγούνται από μη κατοίκους σε κατοί

κους. 

25.2.2. Που χορηγούνται από κατοίκους σε μη κατοί
κους. 

25.3. Με δάνεια προσωπικού χαρακτήρα. 

26. Αυτούσια εισαγωγή και εξαγωγή αξιών. 

26.1. Τίτλοι (που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 4 
του Πίνακα Κ.1 και κάθε είδους μέσα πληρωμής). 

26.2. Χρυσός. 

27. Διάφορα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Κ. 4 

Κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων οι οποίες έχουν ήδη 

απελευθερωθεί 

1.1. 'Αμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εθνικό 

έδαφος από μη κατοίκους. 

2.1. Επαναπατρισμός του προϊόντος της ρευστοποίησης (αρ
χικό κεφάλαιο και υπεραξία) των άμεσων επενδύσεων 
που πραγματοποιούνται στο εθνικό έδαφος από μη κα
τοίκους. 

Εισαγωγή ή έκδοση τίτλων μιας επιχείρησης στις 
κεφαλαιαγορές. 

α. Μετοχές και άλλοι τίτλοι που έχουν το χαρακτήρα συμ
μετοχής, διαπραγματεύσιμοι ή για τους οποίους έχει 
αρχίσει η διαδικασία εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο 
αξιών ενός κράτους-μέλους. 

β. Ομολογίες (εκφρασμένες σε εθνικό ή ξένο νόμισμα), 
διαπραγματεύσιμες ή για τις οποίες έχει αρχίσει η 
διαδικασία εισαγωγής τους σε χρηματιστήριο αξιών ενός 
κράτους-μέλους. 

γ. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες που εμπίπτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας των σχε
τικών με τη διάθεση μεριδίων των Οργανισμών Συλλογι
κών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). 

3.1. Εισαγωγή ή έκδοση τίτλων εθνικής επιχείρησης σε ξέ
νη κεφαλαιαγορά. 

3.2. Εισαγωγή ή έκδοση τίτλων ξένης επιχείρησης στην 

εθνική κεφαλαιαγορά. 
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Ί.1. Απόκτηση από μη κατοίκους εθνικών ιίτλων που είναι 

ή 8κν είναι διαπραγματεύσιμοι οιο χμτιμαιιατ ήριο και 

Μίαναπατριομός ιου προϊόν tos < »IS ρευστοποίησης 

ι ους. 

ο. Μ»-ιοχές και άλλοι τίτλοι συμμετοχής. 

ρ. Ομολογίες ((it·: εθνικό ή ξένο νόμιομα). 

γ. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (δια
πραγματεύσιμα ή μη διαπραγματεύσιμα στο χρηματι-
ο τήριο). 

4.3. Υλικές μεταφορές τίτλων. 

5.1. Επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιούνται στο 
εθνικό έδαφος από μη κατοίκους και επαναπατρισμός 
ίου προϊόντος της ρευστοποίησης τους. 

6. Χορήγηση και εξόφληση πιστώσεων που συνδέονται με 
εμπορικές συναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών στις οποίες 
συμμετέχει ένας κάτοικος. 

6.1. Πιστώσεις χορηγούμενες από μη κατοίκους προς κατοί
κους (μερικά απελευθερωμένες). 

6.2. Πιστώσεις χορηγούμενες από κατοίκους προς μη κατοί
κους. (OL Έλληνες εξαγωγείς είναι υποχρεωμένοι να 
παραδώσουν το συνάλλαγμα από την εξαγωγή μέσα σε 
έξι μήνες από την ημερομηνία της φόρτωσης). 

8. Μεταφορές συναλλάγματος σε εκτέλεση συμβάσεων ασφάλισης. 
Στο βαθμό που οι συμβάσεις αυτές τυγχάνουν του ευεργετή
ματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, σε εκτέλε
ση των άρθρων 59 και επόμενων της Συνθήκης. 

9. Εγγυήσεις, παντός είδους δικαιώματα και μεταφορές συναλ
λάγματος σχετικές με αυτές. 
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10. Άλλες κινήσεις κεφαλαίων. 

15.1. Δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από μη κατοί
κους προς κατοίκους KOL δεν συνδέονται με εμπορικές 
συναλλαγές ή με παροχές υπηρεσιών. 

α
;
 Μακροπρόθεσμα (από πέντε έτη και πάνω). 

β. Μεσοπρόθεσμα (από ένα μέχρι πέντε έτη). 

16.2. Εγγυήσεις παντός είδους, άλλες εξασφαλίσεις και δι
καιώματα ενεχύρου και σχετικές με αυτές μεταφορές 
συναλλάγματος οι οποίες συνδέονται με μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα δάνεια και πιστώσεις που δεν συν
δέονται με εμπορικές συναλλαγές ή με παροχές υπηρε
σιών, που χορηγούνται από μη κατοίκους προς κατοί
κους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Κ.5 

Κατηγορίες κίνησης κεφαλαίων, η απελευθέρωση των οποίων 

έχει αναβληθεί μέχρι την 22-11-1988, με βάση την Απόφαση 
Γης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22-11-1985 

1.2. 'Αμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην αλλο
δαπή από κατοίκους. 

2.2. Χρησιμοποίηση του προϊόντος της ρευστοποίησης των 

άμεσων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην αλλο

δαπή από κατοίκους. 

4.2. Απόκτηση από κατοίκους ξένων τίτλων ή εθνικών τίτ
λων που εκδίδονται σε ξένα χρηματιστήρια, διαπραγ
ματεύσιμων ή μη διαπραγματεύσιμων σε χρηματιστήριο, 
και χρησιμοποίηση του προϊόντος της ρευστοποίησης 
τους. 

5.2. Επενδύσεις σε ακίνητα που πραγματοποιούνται στην 

αλλοδαπή από κατοίκους και χρησιμοποίηση του προϊ

όντος της ρευστοποίησης τους. 

Κινήσεις κεφαλαίων προσωπικής φύσεως. 

α. Δωρεές και χορηγήσεις πάσης φύσεως. 

β. Προίκες, κληρονομιές. 

γ. Διακανονισμός χρεών από μετανάστες στη χώρα προέλευ

σης τους. 

δ. Μεταφορές κεφαλαίων που ανήκουν σε κατοίκους που με

ταναστεύουν (υπηκόους της εν λόγω χώρας, υπηκόους άλ

λων χωρών). 

ε. Μεταφορές κεφαλαίων που ανήκουν σε μετανάστες οι 
οποίοι επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης τους. 
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Μεταφορές των αποταμιεύσεων των εργατών κατά τη διάρ
κεια παραμονής τους. 

Κλιμακούμενες μεταφορές δεσμευμένων κεφαλαίων που 
ανήκουν σε μη κατοίκους από τους κατόχους τους σε πε
ρίπτωση ειδικής ανάγκης. 

Ετήσιες μεταφορές δεσμευμένων κεφαλαίων προς άλλο 
κράτος-μέλος από μη κάτοικο κάτοχο του λογαριασμού, 
μέχρι ενός ποσού ή μέχρι ενός ποσοστού του συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων, ενιαίου για όλους τους 
αιτούντες και καθοριζόμενου από το ενδιαφερόμενο 
κράτος-μέλος. 

Μεταφορές στο εξωτερικό ασήμαντων ποσών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ 

ΕΟΚ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 

5.1. Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο τονίστηκε ότι, με βάση τις 

μέχρι σήμερα εξελίξεις, η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της ΕΟΚ έχει 

χάσει κάθε δικαίωμα να ασκεί αυτόνομη εμπορική πολιτική (δη

λαδή πολιτική προστασίας από εισαγωγές και προώθησης - μέσω 

άμεσων επιδοτήσεων - των εξαγωγών). Οι εμπορικές της συναλλα

γές με την Κοινότητα ουσιαστικά είναι ήδη πλήρως απελευθερω

μένες. Επίσης τονίστηκε ο σταδιακός περιορισμός που σημειώνε

ται, της δυνατότητας χρησιμοποίησης των κρατικών προμηθειών 

ως μέσου προώθησης της εγχώριας παραγωγής (έναντι των εισαγω

γών) και των εξαγωγών. Τέλος, σημειώθηκε η αδυναμία από εδώ 

και πέρα των κρατών-μελών της Κοινότητας να επιβάλουν τεχνικά 

εμπόδια στο διεθνές εμπόριο, προσδιορίζοντας διαφορετικές τε

χνικές προδιαγραφές για προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτε

ρική τους αγορά. 

Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου των υπηρεσιών 

αναμένεται επίσης να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τη διάρ

θρωση της ελληνικής οικονομίας ως συνόλου όσο και για τη δι-
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άρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε μόνο στην απε

λευθέρωση του τουριστικού συναλλάγματος και διαπιστώσαμε τα 

πρώτα αποτελέσματα στο ισοζύγιο που προέκυψαν από αυτή την 

αλλαγή πολιτικής. 

Τέλος, η προώθηση της απελευθέρωσης της κίνησης κεφα

λαίων, όπως τονίστηκε, απαιτεί σημαντικούς περιορισμούς στην 

άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής από μια μικρή αναπτυσ

σόμενη οικονομία όπως είναι η Ελλάδα. Αυτή η πολιτική δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προώθηση της ανάπτυξης της εγχώ

ριας οικονομίας ή για μείωση της υποαπασχόλησης. 

Αντίθετα, η μακροοικονομική πολιτική θα πρέπει να προ

σαρμοστεί κατάλληλα, όπως έχει ήδη τονιστεί, ώστε να καταστή

σει δυνατή την απελευθέρωση χωρίς δυσμενείς συνέπειες για την 

οικονομία. 

Για την Ελλάδα, η πλήρης απελευθέρωση της κίνησης κε

φαλαίων και η ένταξη στο ΜΣΙ του ΕΗΣ εντάσσονται στην περίοδο 

μετά το 1992. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί εφησυχασμό γιατί θα 

πρέπει η χώρα να χρησιμοποιήσει την περίοδο που απομένει για 

να προσαρμόσει την οικονομία της όσο το δυνατόν πιο κατάλλη

λα, ώστε να μπορέσει να σηκώσει το βάρος της πλήρους απελευ

θέρωσης χωρίς κλυδωνισμούς. 

Με βάση τα πιο πάνω, κύρια επιδίωξη της οικονομικής 

πολιτικής τα επόμενα πέντε χρόνια θα πρέπει να είναι η δρα

στική μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, η ουσιαστική 

μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας, και η διατή

ρηση σε όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικά επίπεδα της ανταγω

νιστικότητας των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς 

εμπορεύσιμα προϊόντα. 
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Τα μέσα πολιτικής που θα χρησιμοποιηθούν για την επί

τευξη αυτών των στόχων, είναι η μακροοικονομική και η γενι

κότερη αναπτυξιακή πολιτική. Στην παρούσα έκθεση δίδεται ιδι

αίτερη έμφαση στα μέσα που έχουν άμεση σχέση με το ισοζύγιο 

πληρωμών, τα οποία είναι: 

- Η συναλλαγματική πολιτική. 

- Η πολιτική προώθησης των εξαγωγών. 

Η συναλλαγματική πολιτική θα πρέπει να είναι οπωσδήπο

τε άμεσα συνδεμένη με τη γενικότερη μακροοικονομική πολιτική 

και να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μόνη τής (ξεκομμένα από την υπόλοιπη μα

κροοικονομική πολιτική) για να προωθήσει την ανταγωνιστικότη

τα των κλάδων της οικονομίας οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο 

διεθνή ανταγωνισμό. Από την άλλη μεριά, η διολίσθηση καθίστα

ται αναγκαίο κακό για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε 

ανεκτά επίπεδα, όταν η γενικότερη μακροοικονομική πολιτική 

είναι τόσο επεκτατική ώστε να δημιουργεί σημαντικές διαφορές 

στους ρυθμούς αύξησης των τιμών και του κατά μονάδα κόστους 

παραγωγής ανάμεσα στην Ελλάδα και στους κυριότερους ανταγω

νιστές της* . 

'Οσον αφορά την πολιτική προώθησης των εξαγωγών, κύρια 

έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σημαντική βελτίωση, ενίσχυση 

και αναβάθμιση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη 

διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών και στις προσπάθειες που 

καταβάλλονται σήμερα για δυναμική ανάπτυξη των διεθνών οικο

νομικών σχέσεων της χώρας, με στόχο την προώθηση των εξαγωγών 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Γ. Αλογοσκού-

φης (1-11-1984), Δ.Κ. Μαρούλης (17-10-1985) και Δ.Κ. Ναρούλης 

(30-6-1988). 
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και την προσέλκυση ίων αναγκαίων ξένων επενδύσεων. 

5.2. Συναλλαγματική πολιτική 

Η εξέλιξη του δείκτη της ονομαστικής σταθμισμένης συ

ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής στην περίοδο 1980I-1989IV 

φαίνεται οτον Πίνακα 28. Η μέση διολίσθηση ανά τρίμηνο ήταν 

3,5% στην περίοδο 19801-1985111, 2,7% στην περίοδο 1985IV-

1986TV, 2,4% στην περίοδο 1986IV-1987TV, και 1,9% στην περί

οδο 1987TV-1988IV. Η διολίσθηση της σταθμισμένης ισοτιμίας 

κατά το 1988 σε σχέση με το 1987 ήταν περίπου 9,6%, ενώ κατά 

το 1989 ήταν 8,4%. Το τρίτο τρίμηνο του 1990 η δραχμή είχε 

υποτιμηθεί κατά 5,6% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 1989. 

Η διολίσθηση αυτή δεν ήταν αρκετή, όπως προαναφέρθηκε, για να 

καλύψει τις διαφορές στους ρυθμούς αύξησης των τιμών και κυ

ρίως του κόστους παραγωγής ανάμεσα στην Ελλάδα και στις αντα

γωνίστριες χώρες. 

Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο

μίας στην ίδια περίοδο προσδιορίζεται στον Πίνακα 28 με τη 

χρησιμοποίηση τριών δεικτών πραγματικής σταθμισμένης συναλ

λαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, υπολογισμένων: (α) με βάση 

το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία ανάμεσα 

στην Ελλάδα και στις χώρες του ΟΟΣΑ (στήλη 3)· (β) με βάση το 

σχετικό αποπληθωριστή του ΑΕΠ ανάμεσα στις ίδιες χώρες (στήλη 

2) και (γ) με βάση το σχετικό δείκτη τιμών καταναλωτή ανάμεσα 

στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ (στήλη 4). 

Κύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης των πιο πάνω δεικτών 

είναι τα ακόλουθα: 

α. Η σημαντική ανατίμηση της πραγματικής σταθμισμένης 
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συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής με βάση το σχετικό κατά 

μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία ανάμεσα στο τέταρτο 

τρίμηνο του 1980 και στο τρίτο τρίμηνο του 1985 (25,9%). Στην 

ίδια περίοδο η πραγματική ισοτιμία με βάση το σχετικό αποπλη-

θωριστή του ΑΕΠ σημείωσε ελάχιστες διακυμάνσεις, ενώ η πραγ

ματική συναλλαγματική ισοτιμία με βάση το σχετικό δείκτη τι

μών καταναλωτή ακολούθησε υποτιμητικές τάσεις. 

β. Οι πιο πάνω εξελίξεις, όσον αφορά την πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής με βάση το σχετικό κατά 

μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία και με βάση τον αποπλη-

θωριστή του ΑΕΠ, έχουν μεγάλη σημασία γιατί συνέβησαν μετά 

από μια περίοδο, 1975-1980, κατά την οποία η μεν πρώτη συναλ

λαγματική ισοτιμία είχε ανατιμηθεί κατά 33%, η δε δεύτερη κα

τά 15% περίπου. Η δραματική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότη

τας της ελληνικής βιομηχανίας με βάση αυτούς τους δείκτες 

στην περίοδο 1975-1985 είναι εμφανής. Ένα μέρος από αυτή τη 

χειροτέρευση καλύφθηκε από τη σημαντική προστασία έναντι των 

εισαγωγών και από τις αξιόλογες εξαγωγικές επιδοτήσεις που 

απολάμβαναν οι κυριότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

Ένα σημαντικό όμως μέρος της μειωμένης ανταγωνιστικότητος 

δεν καλύφθηκε από πουθενά, γεγονός που οδήγησε την ελληνική 

βιομηχανία στα γνωστά προβλήματαΐ. 

γ. Η εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

με βάση το σχετικό δείκτη τιμών καταναλωτή δημιουργεί κάποια 

σύγχυση, αφού, αντίθετα με τους προηγούμενους δείκτες, φαίνε

ται να εμφανίζει βελτίωση μάλλον παρά χειροτέρευση της αντα

γωνιστικότητας. Η σύγχυση παύει να υπάρχει αν ληφθεί υπόφη- το 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(1988). 
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γεγονός on ÖL τιμές στην Ελλάδα στην περίοδο 1975-1985 επη

ρεάστηκαν σημαντικά από την αυστηρή αγορανομική πολιτική και 

από ιις πολύ περιορισμένες αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών 

που προσδιορίζονται με κρατικές αποφάσεις. Αντί για τις ανα

γκαίες αυξήσεις στις τιμές, παρουσιάστηκε η αύξηση των ελ

λειμμάτων τόσο στον ιδιωτικό (προβληματικές επιχειρήσεις) όσο 

και στο δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη της πραγ

ματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση το Δ.Τ.Κ. απεικονί

ζει σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία της βιομηχανίας να αυξήσει 

τις τιμές των προϊόντων της, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγο

ράς, σε μια περίοδο κατά την οποία υφίσταντο σημαντικές αυξή

σεις σε βασικά στοιχεία του κόστους παραγωγής της, όπως π.χ. 

στο κόστος εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, η 

εξέλιξη του σχετικού δείκτη τιμών καταναλωτή σε κοινό νόμισμα 

υποδηλώνει χειροτέρευση μάλλον παρά βελτίωση της ανταγωνιστι

κότητας. Όσον αφορά την ανεπαρκή αναπροσαρμογή των τιμών 

πολλών υπηρεσιών που προσδιορίζονται από την κυβέρνηση, είναι 

φανερό ότι αυτό δεν επηρέασε ευνοϊκά τη βιομηχανία γιατί 

απλώς σήμαινε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, διόγκωση των 

ελλειμμάτων των οργανισμών που παρείχαν αυτές TLÇ υπηρεσίες, 

υψηλά επιτόκια δανεισμού κ.λπ., KOL όχι πραγματικά ευνοϊκότε

ρη εξέλιξη του κόστους παραγωγής αυτών των υπηρεσιών - το 

αντίθετο μάλιστα. 

δ. Με την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος 

τον Οκτώβριο του 1985, σημειώθηκε μια σημαντική βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή μετρά

ται και με τους τρεις δείκτες του Πίνακα 28. Με βάση το σχε

τικό καιά μονάδα κόστος εργασίας και το σχετικό αποπληθωριστή 

του ΑΕΠ, η ανταγωνιστικότητα στο τέλος του 1987 διατηρήθηκε 
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OUT (SKI MI CHI-SU NOD »-ίχαν διαμορφωθώ ί io τέταρτο τρίμηνο ίου 

1985 κο ι. ιο ιιρώιο ιρίμηνο ι ου 1986. Η μικρή χειροτέρευση της 

ανιαγωνιο ι Lkói ηιας ιιου οτιμειώθηκί· μι- βάοη ίο οχκτικό Λ.Τ.Κ. 

οφείλι-ιαι. (HO yj-γονός OIL ο ι ην περίοδο 1986-1988 καταργήθηκε 

ιο μκγαλύιερο μέρος uno ιούς αγορανομικούς περιορισμούς και 

αναπροοαρμόο ι ηκαν οημανιικά οι ιιμές των υπηρεσιών που προ-

οφέρονιοι uno δημόσιες επιχειρήσεις. 

Η εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος είχε ως 

κύριο συνέπεια ι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Κύριο χαρακιηριοτικό της ουναλλαγματικής πολιιικής στη 

8Lε ιLίϊ 1986-1987 ήιαν η προσπάθεια να διατηρηθεί σταθερή, στα 

επίπεδα του ιέταρτου ιριμήνου ιου 1985, η πραγματική συναλ-

λαγμαιική ισοτιμία ι ης δρσχμής, με βάση το σχετικό κατά μονά

δα κόστος εργασίας σιη βιομηχανία. Το γεγονός όμως ότι στο 

διάστημα αυτό η εισόδημα ιική πολιτική της χώρας ήκχν πολύ πε

ριοριστική, συνέβαλε ώστε η διολίσθηση της δραχμής να μην 

είναι αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως τις διαφορές ανάμεσα 

στους δείκτες τιμών καταναλωτή της Ελλάδος και των ανταγωνι

στών της. 

Η πιο πάνω πολιτική άλλαξε δραστικά στην περίοδο 1988-

1990. Η εισσδηματική πολιτική έγινε επεκτατική. Το 1988, η 

αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος υπερείχε κα

τά 18,8 ποσοστιαίες μονάδες της αντίστοιχης μέσης αύξησης του 

κόστους εργασίας στις ανταγωνίστριες χώρες. Η διαφορά αυτή 

δεν καλύφθηκε παρά ελάχιστα από τη διολίσθηση της μέσης σταθ

μικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, η οποία δεν ξε

πέρασε το 9.6%. Για το λόγο αυτό, η πραγματική σταθμισμένη 

συναλλαγματική ισοτιμία με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος 

εργασίας στη βιομηχανία, ανατιμήθηκε ιο 1988 κατά 12% περί-
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που σε σχέση με ίο 1987. Επίσης κατά το 1989 σημειώθηκε μια 

επί πλέον ανατίμηση αυτής της παραγματικής ισοτιμίας κατά 

13%. Τέλος, το τρίτο τρίμηνο του 1990 η ισοτιμία αυτή ήταν 

ανατιμημένη κατά 17% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο το 1988 

και κατά 29,3% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 1987. Αυτές 

οι εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας!. 

Η σημαντική αυτή χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 

συνέβη σε μια περίοδο κατά την οποία μειώθηκε δραστικά η επι

δότηση των ελληνικών εξαγωγών και η προστασία της ελληνικής 

παραγωγής από εισαγωγές, λόγω της κατάργησης ιης 1574 και του 

ρυθμιστικού φόρου2. 

Όσον αφορά την πραγματική σταθμισμένη ισοτιμία της 

δραχμής με βάση το σχετικό δείκτη τιμών καταναλωτή ανάμεσα 

στην Ελλάδα KOL στους εμπορικούς της εταίρους, ανατιμήθηκε 

στην τριετία 1987-1989 κατά 6,5% περίπου, παρά το γεγονός της 

σημαντικής καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην τριετία αυτή, 

(ιδιαίτερα κατά το 1988 και το 1989) στον τομέα της αναπρο

σαρμογής των τιμών των υπηρεσιών που προσφέρονται από το δη

μόσιο τομέα. Η πραγματική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 

σε σχέση με αυτό το δείκτη είναι πολύ μεγαλύτερη και θα φανεί 

σε όλο της το μέγεθος όταν οι τιμές των υπηρεσιών αυξηθούν 

κάποτε αρκετά, ώστε να καλυφθούν τα ελλείμματα των οργανισμών 

ι. Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 2.6. της παρούσας 
Έκθεσης KOL την Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλά
δος για τα έτη 1988 και 1989. 

2. Βλέπε τον Πίνακα 27 που δείχνει ότι η καθαρή μείωση 
της επιδότησης των εξαγωγών από 1-1-1990 φτάνει το 16% κατά 
μέσον όρο. 
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που τις παρέχουν. 

Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι, όταν η εισοδηματική 

πολιτική έγινε περισσότερο επεκτατική, η συναλλαγματική πολι

τική, έπαψε να επιδιώκει τη σταθερότητα του δείκτη με βάση το 

σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία. Η συναλ

λαγματική πολιτική της Ελλάδος μέχρι σήμερα είναι κατά παρά

δοση "συντηρητική". Σε κάθε περίοδο επιλέγεται ως οδηγός ο 

δείκτης εκείνος που συνεπάγεται τη μικρότερη διολίσθηση. Η 

πολιτική αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί "αντιπληθωριστική". Δεν 

ευνοεί όμως όσο θα έπρεπε την ανάπτυξη των κλάδων της οικονο

μίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα*. 

Ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια, η συναλλαγματική 

πολιτική της Ελλάδος έχει ξεφύγει σε σημαντικό βαθμό από τους 

στόχους για διατήρηση ή και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των τομέων της οικονομίας που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας αυτών των κλάδων είναι 

τόσο μεγάλη, ώστε απαιτείται να ληφθούν επειγόντως δραστικά 

μέτρα για να αποφευχθούν αξεπέραστα προβλήματα στο άμεσο μέλ

λον. Ήδη η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας έχει συμβάλ

λει στη σημαντική χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών κατά το 

1989 και θα έχει ακόμα πιο αρνητικές επιπτώσεις το 1990, εάν 

δεν ληφθούν μέτρα για ικανοποιητική διόρθωση της κατάστασης. 

Πιο συγκεκριμένα, η συναλλαγματική πολιτική που θα 

πρέπει να ακολουθηθεί κατά το 1990 θα πρέπει να έχει ως στό

χους: (α) Να καλύψει τις διαφορές στους ρυθμούς αύξησης του 

κόστους εργασίας στη βιομηχανία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους 

ανταγωνιστές της, που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του 1990. 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(30-6-1988). 
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(β) Να καλύψει ένα μέρος από την ανατίμηση της πραγματικής 

ισοτιμίας ως προς το κόστος εργασίας που σημειώθηκε κατά τη 

διετία 1988-1989. Βέβαια, η εισοδηματική πολιτική που ήδη 

αποφασίστηκε θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσπάθεια 

επίτευξης των πιο πάνω στόχων. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομέ

να, η διολίσθηση της σταθμισμένης ονομαστικής ισοτιμίας της 

δραχμής, κατά το 1990, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 

15% (10% για να καλυφθούν οι διαφορές στο κόστος εργασίας 

κατά το 1990 και 5% επιπλέον για να αντισταθμιστεί η προη

γούμενη ανατίμηση). Εάν οι διαφορές από την εξέλιξη του κό

στους εργασίας αποδειχθούν μεγαλύτερες ή μικρότερες, το πο

σοστό της διολίσθησης θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Η 

ανάγκη για διόρθωση της ανταγωνιστικότητας είναι άμεση, αφού 

ÖL εξελίξεις στο ισοζύγιο είναι ανησυχητικές. 

Η συναλλαγματική πολιτική που θα ακολουθηθεί στην επό

μενη πενταετία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι 

στο παρελθόν στη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότη

τας. Στο βαθμό που οι διαφορές πληθωρισμού και οι διαφορές 

στην εξέλιξη των βασικών στοιχείων του κόστους ανάμεσα στην 

Ελλάδα και στους εμπορικούς της εταίρους, ή τους ανταγωνιστές 

της, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται, η χώρα δεν μπορεί να 

εξετάσει την εισαγωγή της δραχμής στο μηχανισμό των συναλλαγ

ματικών ισοτιμιών του ΕΝΣ. 0 μικρός βαθμός ανεξαρτησίας στην 

άσκηση συναλλαγματικής πολιτικής είναι το μόνο ουσιαστικό 

μέτρο μακροοικονομικής πολιτικής που έχει απομείνει στα χέρια 

της ελληνικής κυβέρνησης. Όταν η οικονομία θα έχει προσαρμο

στεί στις απαιτήσεις της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, ίσως 

και αυτό το μέσο πολιτικής να μην είναι απαραίτητο. Στην πε

ρίοδο όμως της προσαρμογής, τα επόμενα πέντε χρόνια, η δυνα-
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ιότητα άσκησης αυτόνομης συναλλαγματικής πολιτικής, έστω και 

οκ περιορισμένο βαθμό, είναι αναγκαία!. 

5.3. Η νέα εξαγωγική πολιτική 

5.3.1. Γενικά 

Μετά τη δραστική μείωση των ενισχύσεων της 1574/1970 „ 

AlfE και ι η διαγραφόμενη πλήρη κατάργηση της, την πλήρη κατάρ

γηση του ποσοστού 6% που δινόταν στη δραχμοποίηση του συνάλ

λαγμα ι ος από εξαγωγές αγαθών και την εισαγωγή του ΦΠΑ με ευ

νοϊκές ρυθμίσεις για τις εξαγωγές, αλλάζει ριζικά το πλαίσιο 

ενισχύσεων και κινήτρων στο οποίο αυτές εκινούντο μέχρι σήμε

ρα. Το παλαιό πλαίσιο της άμεσης χρηματικής ενίσχυσης επί της 

αξίας FOB των εξαγωγών παραχωρεί τη θέση του σε ένα νέο πλαί

σιο το οποίο χαρακτηρίζεται, από τη μια μεριά με την εξάλειψη 

ορισμένων σημαντικών αντικινήτρων και επιβαρύνσεων των εξαγω

γών που απέρρεαν από ιο σύστημα της έμμεσης φορολογίας, και 

από ιην άλλη με τη δημιουργία ενός πιο ανοικτού και πιο αντα-

γωνιστικού περιβάλλοντος, χωρίς άμεσες ενισχύσεις αλλά με πε-

ριοσότερα αναπτυξιακά κίνητρα και παροχή υπηρεσιών διενέργει

ας και προώθησης των εξαγωγών σε μεγαλύτερη ποσότητα και κα

λύτερη ποιότητα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η αλλα

γή του συστήματος παροχής χρηματικών ενισχύσεων στις εξαγωγές 

πραγματοποιήθηκε σε μιά εποχή κατά την οποία είχαν ήδη συντε

λεστεί σημαντικότατες μεταβολές στη γενικότερη μακροοικονομι

κή πολιτική της κυβέρνησης, με πολύ ευνοϊκές επιπτώσεις στην 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Α.Κ. Μαρούλης 
(Μάιος 1990). 
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ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων. 

Σχετικά με το παλαιό σύστημα, μπορεί πράγματι να λε

χθεί ότι αυτό λειτούργησε προωθητικά για τις εξαγωγές στην 

πρώτη φάση της ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας. Από πιο 

μακροχρόνια όμως άποψη, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το σύ

στημα αυτό συνέβαλε στη συντήρηση ενός εξαγωγικού τομέα εξαρ

τημένου από την ταμειακή στήριξη της ανταγωνιστικότητας των 

εξαγωγικών μονάδων και στη σοβαρή παραμέληση του εκσυγχρονι

σμού της υποδομής, των μεθόδων παραγωγής KOL της τεχνολογίας 

του παραγωγικού τους δυναμικού. Η δυνατότητα των ελληνικών 

παραγωγικών επιχειρήσεων να βγουν με δυναμισμό στις ξένες 

αγορές και να πραγματοποιήσουν εξαγωγές άξιες λόγου και σε 

μονιμότερη βάση, παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το εξαγω

γικό marketing εξακολουθεί σήμερα να είναι σχεδόν ανύπαρκτο. 

Εξαιτίας αυτών των αδυναμιών, η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πο

λιτική επιδοτήσεων είχε σαφώς αρνητικές συνέπειες στη σημερι

νή ετοιμότητα των εξαγωγικών μονάδων της χώρας να αντιμετωπί

σουν τις σκληρές συνθήκες του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού στις οποίες αναμένεται να εκτεθεί η χώρα μέσα 

στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. 

Οι nLo πάνω εξελίξεις επιβάλλουν πλέον προσαρμογές τό

σο από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής και της συμβολής του 

κράτους στην προώθηση της εξαγωγικής προσπάθειας όσο και στο 

επίπεδο των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι προ

σαρμογές στην κυβερνητική πολιτική κρίνονται αναγκαίες όχι 

γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τις κάνουμε για να συμμορφωθού

με με τους νόμους και τους κανόνες της Κοινότητας στην οποία 

συμμετέχουμε, αλλά γιατί αυτό επιβάλλει το εθνικό μας συμφέ

ρον. Οι αλλαγές στην πολιτική ενίσχυσης των εξαγωγών και στη 

169 



μακροοικονομική πολιτική θα έπρεπε να γίνουν είτε είμαστε 

στην ΕΟΚ είτε όχι. 

Όσον αφορά τις σημαντικές μεταβολές, που έχουν ήδη 

δρομολογηθεί στη μακροοικονομική πολιτική, αναφερθήκαμε σε 

αυτές προηγουμένως. Για τις μεταβολές που θα πρέπει να λάβουν 

χώρα τα επόμενα χρόνια, θα αναφερθούμε στα επόμενα κεφάλαια. 

Σχετικά με την εξειδικευμένη εξαγωγική πολιτική, η έμ

φαση από εδώ και πέρα θα πρέπει να δοθεί: 

- Στον εκσυγχρονισμό των θεσμών, μεθόδων και διαδικασιών των 

εξαγωγών, με ενίσχυση και αναβάθμιση της οργανωτικής και 

λειτουργικής υποδομής του,ς. 

- Στη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός προγράμματος επιθετικής 

εξαγωγικής πολιτικής, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει στη 

σημαντική αναβάθμιση της παραγωγικής και οργανωτικής δομής 

των ελληνικών παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, στη 

δημιουργία των προϋποθέσεων για καλύτερη και αποτελεσματι

κότερη οργάνωση της προσφοράς ελληνικών εξαγώγιμων προϊό

ντων και στην αποτελεσματικότερη διείσδυση των ελληνικών 

ιιροϊόνιων στις ξένες αγορές, με βάση προσεκτικά επιλεγμέ

νους στόχους και προτεραιότητες. 

Σημαντικά βήματα έχουν ήδη. γίνει προς την κατεύθυνση 

της υλοποίησης των πιο πάνω κατευθύνσεων πολιτικής, όμως, 

αντιμετωπίζονται ακόμα προβλήματα, τα κυριότερα από τα οποία 

είναι τα ακόλουθα: 
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5.3.2. Προβλήματα σχετικά με τους -θεσμούς και οργανισμούς πα

ροχής υπηρεσιών αναγκαίων για τη διενέργεια και προώ

θηση των εξαγωγών 

α. Κεντρικές υπηρεσίες και Γραφεία Εξωτερικού 

Τόσο- οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου 

όσο και τα Γραφεία Εξωτερικού δεν έχουν ακόμα αποκτήσει τη 

σωστή οτελέχωση KOL διάρθρωση για την υποστήριξη μιας πιο 

αποτελεσματικής προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Μό

νο τα τελευταία χρόνια άρχισε η προσπάθεια για μια αποτελε

σματική αναδιάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουρ-

νείου Εμπορίου που αφορούν τις εξαγωγές. Παρά τις προσπάθειες 

που καταβλήθηκαν για ενίσχυση και κινητοποίηση των Γραφείων 

Εξωιερικού, η αποτελεσματικότητα αυτών των γραφείων στην 

εκτέλεση της αποστολής τους δεν φαίνεται να αυξήθηκε ουσια

στικά. Η διασύνδεση τους με τις κεντρικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εμπορίου και του ΟΠΕ και η αξιοποίηση της συμβολής 

τους στην παροχή πληροφοριών για τις προοπτικές διείσδυσης 

στις ξένες αγορές, δεν κρίνεται ακόμα ικανοποιητική. Είναι 

αυτονόητο ότι οι προσπάθειες για πιο πέρα ενίσχυση αυτού του 

σημαντικού θεσμού για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών θα 

πρέπει να συνεχιστούν. Υπάρχουν πράγματι ακόμα ανάγκες για 

ίδρυση γραφείων σε χώρες όπου δεν έχουν συσταθεί, για ενί

σχυση του εξοπλισμού των υπαρχόντων γραφείων και για ενίσχυση 

του στελεχιακού τους δυναμικού με πιο εξειδικευμένα στελέχη, 

όπου χρειάζεται κάτι τέτοιο. 

β. Κεντρικές υπηρεσίες και διεθνείς οικονομικές σχέσεις 

Ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρείται ακόμα και σήμερα για 
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ιόν αποτελεσματικό συντονισμό των υπηρεσιών που ασχολούνται 

με ιTjv προώθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας. Η 

ενημε'ρωοη ιων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για εξαγωγι

κές ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τις διακρατικές 

σχέσεις δκν φαίνεται να είναι ικανοποιητική. Η συνεργασία του 

ιδιωιικού μ̂  τ ο δημόσιο τομέα για την αποτελεσματική εκμετάλ

λευση των ευκαιριών που δημιουργούνται από την υπογραφή δια-

κραιικών συμφωνιών είναι τελείως ανεπαρκής. Μεγάλες δυσκολίες 

παρουσιάστηκαν οιην πορεία για εκμετάλλευση των συμφωνιών για 

(ΐνι ι.σ »οθμιοιικά οφέλη από ιις μεγάλες αγορές του δημόσιου το-

μέα και ιδιαίτερα των Ενόπλων Λυνάμεων. 

Η δημιουργία ιης TTCO αποτέλεσε μια σημαντική προσπά

θεια για ιην επίλυση ίων σημαντικών προβλημάτων που υπήρχαν 

οίον ιομέα αυιόν, αλλά τα αποτελέσματα και εδώ δεν φαίνεται 

να ανιαποκρίνσνιαι στις προσδοκίες. 

Τέλος, μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να εκ-

μεταλλευιεί ιις ευκαιρίες για αύξηση των εξαγωγών και γενικά 

για προώθηση των οικονομικών της συμφερόντων μέσα από τις 

συμφωνίες ιης ΚΟΚ με τρίιες χώρες. 

Πολλά από ι α πιο πάνω προβλήματα οφείλονται αναμφισβή-

ιηια στις γνωστές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικο

νομίας (μικρό μέγεθος και χαμηλού επιπέδου οργανωτική δομή 

επιχειρηματικών μονάδων, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων τα 

οποία αντιμειωπίζουν δυσμενείς συνθήκες ζήτησης διεθνώς 

κ.λιι.). Οι παραγγελίες που λαμβάνονται μέσα από τις διακρατι-

κε'ς συμφωνίες είναι μεγάλου μεγέθους, γεγονός που καθιστά δύ

σκολη ιην οργάνωση ιης εγχώριας παραγωγής για την αποτελεσμα-

ιική εκιέλεοή τους. Επίσης φαίνεται όιι οι ιδιωτικές επιχει

ρήσεις δεν συμμετέχουν δυναμικά σιην προσπάθεια για ανάληψη 
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και για σωστή εκτέλεση της παραγγελίας. 

Βα πρέπει να σημειωθεί ότι OL άλλί-ς χώρες της Ευρώπης 

έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σιον τομέα της προώθησης των δια

κρατικών ιούς σχέσεων και επομένως, για να μπορέσει η Ελλάδα 

να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να σημειώσει ου

σιαστική πρόοδο στην επόμενη πενταετία τόσο όσον αφορά το συ

ντονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών που ασχο

λούνται με αυτά τα θέματα όσο και την αντιμετώπιση των διαρ

θρωτικών προβλημάτων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας 

της
1
 -

γ. 0 Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) 

0 ΟΠΕ, με τη σημερινή του δομή και τρόπο λειτουργίας, 

ο οποίος ως κύριο αντικείμενο έχει την προβολή και διαφήμιση 

των προϊόντων της χώρας, την έρευνα για δυνατότητες προώθησης 

προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και την πληροφόρηση των 

εξαγωγέων για ευκαιρίες που υπάρχουν για ανάληψη παραγγελιών 

στο εξωτερικό, δεν καλύπτει τις ανάγκες για ουσιαστική και 

δυναμική προώθηση των εξαγωγών, που καλύπτουν αντίστοιχοι ορ

γανισμοί ξένων κρατών2. 

Για το λόγο αυτό απαιτείται η αναδιοργάνωση και ανα

βάθμιση του, ώστε ο ΟΠΕ να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα δυναμικό 

και φιλόδοξο οργανισμό με ερευνητικό, πληροφοριακό, εκπαιδευ

τικό, συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο σε ολόκληρο το 

πλέγμα της εμπορικής τεχνικής των εξαγωγών. Θα πρέπει επίσης 

ι. Οι ίδιες παρατηρήσεις έγιναν και στις υποδιαιρέσεις 
4.3. και 4.4. πιο πάνω. 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κλ. Ευστρατό-
γλου (1989), σελ. 71. 
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να αποκτήσει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην προσπάθεια της 

οργάνωσης της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές, για την επίλυ

ση του τεράστιου προβλήματος του κατακερματισμού αυτής της 

παραγωγής, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. 

δ. Χρηματοδότηση εξαγωγών 

Η προώθηση των διαδικασιών για την απελευθέρωση και 

εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, η οποία 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί στην πενταετία του Προγράμματος, 

δημιουργεί νέες ουσιαστικές ευκαιρίες για καλύτερη, ποιοτικά 

και ποσοτικά, χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών. Δημιουρ

γεί όμως και κάποια προβλήματα, από τα οποία το πιο σημαντικό 

σήμερα είναι το σχετικά υψηλό κόστος του χρήματος για τους 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Για πρώτη φορά στην τε

λευταία εικοσαετία, το επιτόκιο χρηματοδότησης της βιομηχανί

ας έχει φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα (10% περίπου σε πραγμα

τικές τιμές).
 τ
ο πρόβλημα είναι ότι όσο θα εξελίσσεται η δια

δικασία για πιο προχωρημένη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαί

ων, τα επιτόκια όχι μόνο δεν θα είναι δυνατό να μειωθούν αλλά 

θα υπάρξει και κάποια τάση για περαιτέρω αύξηση τουςΐ. Η 

επιδείνωση της κατάστασης θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί· 

αντίθετα, θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί πρόοδος προς την 

κατεύθυνση της μείωσης των επιτοκίων, εάν είχαν πραγματοποι

ηθεί τα προγράμματα, που είχαν σχεδιαστεί στην περίοδο 1985-

1. Αυτό προκύπτει και από την εμπειρία όλων των «ανα
πτυσσόμενων οικονομιών OL οποίες προχώρησαν στη σταδιακή απε
λευθέρωση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. Βλέπε για 
περισσότερες λεπτομέρειες, Carlos Diaz- Alejandro (Sept.-
Oct. 1985). 
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1987 και τα onota προέβλεπαν σημαντική μείωση των ελλειμμάτων 

του δημόσιου τομέα. Λυστυχώς αυτά τα προγράμματα δεν εφαρμό

στηκαν και στο τέλος του 1989 αντιμετωπίζεται μια τεράστια 

αύξηση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και ως εκ τούτου 

και των επιτοκίων δανεισμού. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να 

έχει δυσμενείς συνέπειες και οτις εξαγωγές, παρά το γεγονός 

όιι οι τελευταίες παρουοιάζουν πρόσφατα έναν αξιοσημείωτο 

δυναμισμό. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η όσο το δυνατό 

γρηγορότερη αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα, 

ώστε να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα οι δυνατότητες 

χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και ιδιαί

τερα των εξαγωγών. 

Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα στον το

μέα της χρηματοδότησης των εξαγωγών είναι: (i) Η σχετικά δυ

σμενής φορολογική μεταχείριση των χρηματοδοτικών συμβάσεων 

(το γεγονός ότι ο φόρος αυτός δεν έχει ενταχθεί στο ΦΠΑ δεν 

επιτρέπει τη σωστή αποφορολόγηση των εξαγωγών, με δυσμενείς 

συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα). (ii) Τα παραδοσιακά 

προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη χρηματοδότηση των μικρο

μεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων (απαίτηση για εμπράγματες 

ασφάλειες κ.λπ.). Παρά την κάποια πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

στον τομέα αυτόν, η επίλυση του προβλήματος δεν φαίνεται να 

είναι τόσο απλή, εξαιτίας κυρίως των διαρθρωτικών αδυναμιών 

της ελληνικής οικονομίας, (iii) Η χρηματοδότηση των προβλημα

τικών επιχειρήσεων KOL η διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων 

των τραπεζών έναντι τέτοιων επιχειρήσεων. (iv) Η σχετική κα-

θυοτέρηση στην προσπάθεια για προώθηση της διεθνοποίησης των 

ελληνικών εμπορικών τραπεζών, με αποτέλεσμα τη μη ικανοποιη

τική εξυπηρέτηση των ελληνικών εξαγωγών, (ν) Η μη παροχή με-
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σομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στις εξαγωγές, η οποία αποτε

λεί διεθνώς ένα από τα κυρία μέσα προώθησης των εξαγωγών κυ

ρίως των αναπτυγμένων οικονομιών, (vi) Η μη παροχή στις ελλη

νικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα των νέων χρηματο

δοτικών υπηρεσιών όπως είναι το factoring και το forfeiting, 

οι υπηρεσίες της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος, οι υπη

ρεσίες διαχείρισης υποχρεώσεων, τα προαιρετικά δικαιώματα 

δανεισμού σε συγκεκριμένο επιτόκιο ή συναλλαγματική ισοτι

μία (options), τα δικαιώματα ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 

κ.λπ.ι. 

ε. Ασφάλιση εξαγωγών 

Εξαγωγικές ασφαλιστικές υπηρεσίες παρέχονται μέχρι σή

μερα από δύο φορείς: από την ΑΕΕΓΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΕ και από το ΚΑΠΕ, 

μέχρι το καλοκαίρι του 1988, ή από τον Οργανισμό Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) τον τελευταίο χρόνο. Η ασφαλιστι

κή κάλυψη των εξαγωγών της χώρας ήταν μέχρι πρόσφατα μηδαμινή 

(ασφαλιζόταν στο ΚΑΠΕ κάτω του 2% του συνόλου των εξαγωγών). 

Αυτό υποδηλώνει ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε με αυτό το σημα

ντικό τομέα στήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Πράγματι, 

το ασφαλιστικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι το καλοκαίρι του 1988 

παρουσίαζε σημαντικές ανεπάρκειες όπως οι πιο κάτω: 

1. 0 εμπορικός κίνδυνος εξαγωγών σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, και 

κυρίως στη Μέση Ανατολή, δεν καλυπτόταν. 

2. Από το φάσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών απουσίαζαν σημα

ντικές υπηρεσίες όπως η ασφάλιση διακύμανσης συναλλαγμα

τικών ισοτιμιών, η ασφάλιση πιστώσεων προμηθευτή ή αγορα-

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(1989α). 
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στή, η ασφάλιση καθυστέρησης πληρωμής κ.ά. 

3. Η ασφαλιστική πρακτική δεν ήταν Ενσωματωμένη σε μια πολι

τική που θα εξειδίκευε KOL ταυτόχρονα θα υποστήριζε ασφα

λιστικά μια εξαγωγική πολιτική. 

Α. Δεν προσφέρονταν συναφείς υπηρεσίες, όπως είναι η εκδοχή 

ληξιπρόθεσμων εξαγωγικών απαιτήσεων ("εκ των υστέρων" 

ασφαλιστική κάλυψη με στόχο την ελαχιστοποίηση των ζη

μιών), η εμπορική πληροφόρηση και η νομική κάλυψη των 

εξαγωγέων. 

Η δημιουργία του νέου Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (ΟΑΕΠ ΑΕ) με το νόμο 1796/88, ο οποίος λειτουργεί 

ήδη εδώ και ένα χρόνο (από το Σεπτέμβριο του 1988), στοχεύει 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων και 

στη δημιουργία συνθηκών για σωστή και επαρκή ασφαλιστική κά

λυψη των ελληνικών εξαγωγών. 0 ΟΕΠ έχει σχεδιαστεί για να 

λειτουργήσει σύμφωνα με τα πρότυπα των αντίστοιχων οργανισμών 

των αναπτυγμένων χωρών-μελών της ΕΟΚ. Έχει διευρυμένες αρμο

διότητες για την κάλυψη μιας μεγάλης γκάμας κινδύνων (εμπορι

κών, πολιτικών, συναλλαγματικών κ.λπ.). Με αυτά τα δεδομένα, 

αναμένεται να συμβάλει αποτελεσματικά στην προώθηση των εξα

γωγών . 

Για να δραστηριοποιηθεί όμως σωστά ο νέος οργανισμός, 

απαιτείται η στελέχωση του με εξειδικευμένο προσωπικό, η ανά

πτυξη των διασυνδέσεων του με οργανισμούς και πηγές πληροφο

ριών διεθνώς και γενικά η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και αποδο

τικής οργανωτικής δομής. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, απαι

τείται χρόνος και, επομένως, το πρόβλημα ασφάλισης των ελλη

νικών εξαγωγών μόνο σταδιακά μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Πάντως, από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του οργανισμού 
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έχουν προκύψει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το εγγυητικό του 

κεφάλαιο έχει αυξηθεί από 40, σε 60 δισ. δραχμές και υπάρχουν 

ενδείξεις για αυξημένη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του εκ μέ

ρους των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

στ. Μεταφορές 

Στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζονται προβλήματα 

που συνδέονται κυρίως με τις άδειες διέλευσης από διάφορες 

χώρες, καθώς και με τη μεταφορά των εξαγωγών σε χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας όπου δεν υπάρχουν τακτικές ναυτιλιακές 

γραμμές. Επίσης η χρησιμοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας για 

τη μεταφορά ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων φαίνεται να προσ

κρούει σε ανυπέρβλητες δυσκολίες κόστους και εξυπηρέτησης. 

Το πρόβλημα της διέλευσης από τη Γιουγκοσλαβία ουσιαστικά 

έχει αμβλυνθεί με τη δημιουργία της γραμμής Πάτρα-Τεργέστη. 

Εξακολουθεί όμως να παραμένει το πρόβλημα διέλευσης από την 

Αυστρία, καθώς και τα προβλήματα μεταφοράς σε χώρες εκτός 

Ευρώπης. Η προώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση της 

εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ στον τομέα των μεταφορών αναμένεται 

να έχει ευνοϊκές συνέπειες για τις μεταφορές των ελληνικών 

εξαγωγών. 

ζ. Κεντρικοί Φορείς Εξαγωγών 

Στην περίοδο 1983-1988 αναδιοργανώθηκε η ΑΓΡΕΞ ΑΕ και 

ιδρύθηκε ο Κεντρικός Φορέας Εξαγωγών νωπών γεωργικών προϊό

ντων. Επίσης καταβλήθηκε προσπάθεια να δραστηριοποιηθούν οι 

κεντρικές συνεταιριστικές οργανώσεις (όπως είναι η ΚΥΔΕΠ και 

η Ελαιουργική) για την εμπορία ξηρών γεωργικών προϊόντων. 

Στόχος των προσπαθειών αυτών ήταν η αντιμετώπιση του προβλή-
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ματος του κατακερματισμού της ελληνικής γεωργικής παραγωγής, 

η σωστή οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές και η 

αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις ξένες 

αγορές με την αποφυγή του ενδοελληνικού ανταγωνισμού. 

Οι πιο πάνω προσπάθειες, αν και είναι απόλυτα αναγκαί

ες για την προώθηση των εξαγωγών των βασικών γεωργικών προϊό

ντων της χώρας, δεν φαίνεται να κατέληξαν μέχρι σήμερα στα 

επιθυμητά αποτελέσματα εξαιτίας κυρίως των σημαντικών λει

τουργικών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τους πιο πάνω οργανι

σμούς. Η προσπάθεια όμως για αναδιοργάνωση και εξυγίανση των 

οργανισμών αυτών και για στελέχωση τους με το κατάλληλα εξει

δικευμένο προσωπικό θα πρέπει να συνεχιστεί στα επόμενα χρό

νια, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση των ελληνικών εξα

γώγιμων αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. 

Η ίδρυση της ITCO αποτέλεσε μια σημαντική ενίσχυση του 

θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου των ελληνικών εξαγωγών, 

ιδιαίτερα στους τομείς της προώθησης της εκτέλεσης των δια

κρατικών συμφωνιών και της προσπάθειας για εκμετάλλευση από 

τη χώρα των αντισταθμιστικών ωφελειών που προκύπτουν κατά τη 

σύναψη μεγάλων παραγγελιών για αγορές από το εξωτερικό. Παρά 

τη σημαντική δραστηριοποίηση της στους τομείς της αρμοδιότη

τας της, και η ITCO δεν απέφυγε ορισμένα σοβαρά λειτουργικά 

προβλήματα. Κάποιο πρόβλημα επίσης φαίνεται να υπάρχει στον 

τομέα ανάπτυξης των σχέσεων της με τους διάφορους επιχειρη

ματικούς κλάδους της χώρας, χωρίς βέβαια η ευθύνη να βαρύνει 

μόνο τη μία πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια για καλύ

τερη οργάνωση και στελέχωση της εταιρίας θα πρέπει να συνεχι

στεί και όλα τα μέρη θα πρέπει να συμβάλλουν ώστε, ο οργανι

σμός αυτός να καταστεί μια αξιόλογη μονάδα για την αποτελε-
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σματική προώθηση των ελληνικών εξαγωγών*. 

5.3.3. Μέτρα για την ενίσχυση του θεσμικού και οργανωτικού 

πλαισίου των εξαγωγών 

Σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών προϊόντων αναμένεται να παίξει η ολοκλήρωση της 

εφαρμογής μιας σειράς θεσμικών και οργανωτικών ρυθμίσεων, οι 

περισσότερες από τις οποίες έχουν ήδη θεσμοθετηθεί. Ειδικότε

ρα: 

α. Απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών 

Οι περίπλοκες και μη αποτελεσματικές διαδικασίες διε

νέργειας των εξαγωγών είχαν θεωρηθεί στο Πρόγραμμα 1983-1987 

ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα του θεσμικού και οργα

νωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών 

εξαγωγών2. Στην προηγούμενη πενταετία καταβλήθηκαν σημαντι

κές προσπάθειες για εξάλειψη των αντικινήτρων στην εξαγωγική 

διαδικασία. Έγιναν σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και 

στις αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου που ίσχυαν npLV την 

ένταξη της χώρας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Με αυτές τις αλ

λαγές απλουστεύονται, εκσυγχρονίζονται και αποκεντρώνονται οι 

εξαγωγικές διαδικασίες. 

ι. Η ITCO μετονομάστηκε το 1988 σε "Ελληνική Εταιρεία 

Εξαγωγικού και Αντισταθμιστικού Εμπορίου" (HEC ΑΕ). Για πε

ρισσότερες λεπτομέρειες και για μια διαφορετική άποψη για το 

ρόλο της εταιρείας, βλέπε Γ.Κ. Μπήτρος (7-12-1989). 

2. Βλέπε Πρόγραμμα Οικονομικής KOL Κοινωνικής Ανάπτυ
ξης 1983-1987, σελ. 339. 
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OL διαδικασίες που παραμένουν σήμερα περιορίζονται 

στις αναγκαίες για τη διασφάλιση των συναλλαγματικών συμφερό

ντων ι ης χώρας και για τη διασφάλιση της φήμης των ελληνικώχ 

προϊόντων στο εξωτερικό. Στα επόμενα χρόνια όμως θα πρέπει να 

συνεχιστεί η προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη απλοποίηση των 

εξαγωγικών διαδικασιών. 

Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν ουντελεστεί μέχρι σή

μερα είναι σι ακόλουθες: 

Αποκεντρώθηκαν αρμοδιότητες εξαγωγής ειδών χωρίς συναλλαγ

ματικές διατυπώσεις. 

Αντιμετωπίστηκαν υπό το πρίσμα των ισχυόντων Κοινοιικών 

Κανονισμών η παθητική τελειοποίηση και οι τροποποιήσεις 

αδειών εξαγωγής με κριτήριο τη χώρα προορισμού. 

Επεκτάθηκε η αποστολή δειγμάτων μέσω των τελωνείων χωρίς 

συναλλαγματικές διατυπώσεις και σε όλες τις επιχειρήσεις 

που είναι μέλη των οικείων επιμελητηρίων (μέχρι σήμερα κά

λυπτε τους εξαγωγείς και εμπορικούς αντιπροσώπους) και αυ

ξάνεται η αξία σε 200.000 δρχ. (από 20.000 δρχ. που ήταν 

μέχρι σήμερα). 

- Για την εξαγωγή μηχανημάτων, ανταλλακτικών κ.λπ. προς επι

σκευή προς χώρες της ΕΟΚ, δεν απαιτείται πλέον η σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί

ας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

- Για τα εμπορεύματα που αποστέλλονται προς δειγματισμό με 

δελτία ΑΤΑ από εξαγωγείς, ισχύει η κατατεθειμένη προσωπική 

εγγύηση κατά την εγγραφή οτο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων και 

δεν απαιτείται πρόσθετη εγγύηση. 

Θεσπίστηκαν νέες σύγχρονες διατάξεις. Ειδικότερα: 

i. Απλοποιήθηκε το σύστημα εξαγωγής με τη διαδικασία 
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τ<ι»ν ταχυδρομικών δεμάτων και υπήρξε ουσιαστική διευκόλυνση 

στην άσκηση μιας δραστηριότητας που μέχρι πρότινος ήταν σχε

δόν ανύπαρκτη (πώληση στο εξωτερικό με αντικαταβολή). 

ii. Ανετέθη σε όλες τις μεσολαβούσες τράπεζες να θεω

ρούν Ληλώσεις-Τιμολόγια Εξαγωγής εφόσον υφίσταται συναλλαγμα-

ιικό όφελος και σε αντίθετη περίπτωση ορίστηκε και απαιτείται 

μόνον η έγκριση της Τραπέζης της Ελλάδος, χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργείου Εμπορίου. 

iîi. Καταργήθηκε η πρόσθετη θεώρηση από την Τράπεζα 

της Ελλάδος στις εξαγωγές προς χώρες κρατικού εμπορίου. 

iv. Εκδόθηκε απόφαση για τον εφοδιασμό και τις συναλ

λαγματικές υποχρεώσεις πλοίων και αεροσκαφών, με την οποία 

αποκεντρώνονται αρμοδιότητες από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 

μεσολαβούσες τράπεζες, εναρμονίζεται ο χρόνος εναπόθεσης των 

εφοδίων με τις τελωνειακές διατάξεις, καταργείται η επιπλέον 

προσωπική εγγύηση εφόσον ο εφοδιαστής είναι και εξαγωγέας, 

εναρμονίζεται η εκχώρηση συναλλάγματος που προέρχεται από τα 

εισαγόμενα και τα εγχώρια προϊόντα, εξομοιώνονται οι εφοδια-

ομοί εγχώριων προϊόντων με εξαγωγές αμέσως με την εναπόθεση 

των εφοδίων οίους τελωνειακούς χώρους, μειώνεται ο αριθμός 

ίων δικαιολογητικών και δεν απαιιείται προέγκριση της Τραπέ

ζης »ης Ελλάδος για τον εφοδιασμό αλιευτικών από αναγνωρισμέ

νους εφοδιαστές. 

ν. Καθιερώθηκε ο έλεγχος καταλληλότητας KOL πληρότητας 

ι ων δικαιολογητικών από τις τράπεζες των εξαγωγέων κατά το 

χρόνο προσκόμισης τους. 

vi. Αναπροσαρμόστηκαν τα όρια έγκρισης τη'. Τραπέζης 

της Ελλάδος προς τας μεσολαβούσες τράπεζες για τη χορήγηση 

πιστοποίησης ναύλων και ταχυδρόμηση φορτωτικών εγγράφων, για 
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την καταβολή εξόδων διαιτησίας και χημικών αναλύσεων, για την 

αποστολή εμβασμάτων διακανονισμού υποχρεώσεων, ποιοτικών και 

ποσοτικών ελέγχων και ποιοτικών και ποσοτικών διαφορών. 

vii. Περιορίστηκε ο αριθμός των εκδιδομένων από τα 

Ε.Β.Ε. ειδικών σημειωμάτων. 

viii. Αναπροσαρμόστηκε το όριο των 5.000 δολ., σε 

10.000 δολ. για τη θεώρηση κανονικότητας τιμής των εξαγόμενων 

προϊόντων κ.ά.ι. 

Βέβαια, θα πρέπει εδώ να τονιστεί ÓTL η κατάργηση του 

περίπλοκου συστήματος της έμμεσης φορολογίας με την εφαρμογή 

του ΦΠΑ, σε συνδυασμό με την κατάργηση του προβληματικού και 

δαπανηρού συστήματος παροχής χρηματοοικονομικών κινήτρων στις 

εξαγωγές, θα συμβάλλουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην 

απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών και στην εξάλειψη σημα

ντικών αντικινήτρων. Στο βαθμό δε που η ανταγωνιστικότητα των 

εξαγώγιμων προϊόντων θα διατηρηθεί μέσω της μακροοικονομικής 

πολιτικής και της αναβάθμισης του θεσμικού και οργανωτικού 

πλαίσιου για την προώθηση των εξαγωγών, το όφελος για τις 

εξαγωγές θα είναι πραγματικά σημαντικό. 

β. Παροχή αναπτυξιακών επιχορηγήσεων για εξαγωγικές δραστη

ριότητες! 

Μετά την κατάργηση των άμεσων εξαγωγικών επιδοτήσεων, 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κλ. Ευστρατό-
γλου (1989). 

2. Η ανάπτυξη του θέματος των "Αναπτυξιακών Επιχορηγή
σεων για Εξαγωγικές Δραστηριότητες", στηρίχτηκε στην εισήγηση 
του Προέδρου του ΟΠΕ Π. Φροντιστή στο Συμβούλιο Εξαγωγών της 
9-7-1987. 
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οι αναπτυξιακές Επιχορηγήσεις για εξαγωγές είναι δυνατό να 

αποτελέσουν μέτρα υποδομής, με στόχο τη μονιμότερη KOL πιο 

αποτελεσματική στήριξη των ελληνικών εξαγωγών. 

Η εφαρμογή του θεσμού των αναπτυξιακών επιχορηγήσεων 

άρχισε ήδη από το 1987 σε χαμηλή κλίμακα, με την ενεργοποίηση 

σχετικών προγραμμάτων τόσο από το ΥΠΕΘΟ όσο και από τον ΟΠΕ. 

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΘΟ προωθεί τη δημιουργία και ανάπτυξη 

κλαδικών αναπτυξιακών οργάνων, όπως είναι το Ινστιτούτο Έν

δυσης, το Κέντρο Δέρματος κ.λπ., σκοπός των οποίων είναι: 

- Η αναβάθμιση της κλαδικής τεχνολογίας, η βελτίωση των με

θόδων παραγωγής κ.λπ. 

- 0 σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων. 

- Η επιχορήγηση προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊό

ντων. 

- Η διευκόλυνση του τεχνολογικού κλαδικού εκσυγχρονισμού, 

διαμέσου της ενοικίασης παραγωγικού εξοπλισμού για τους 

οργανισμούς leasing και της υπενοικίασης τους στις παραγω

γικές μονάδες, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

- Η εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση προσωπικού των διάφορων κλά

δων και επιχειρήσεων, μέσα από τα κλαδικά όργανα. 

Τα κλαδικά αναπτυξιακά όργανα μπορεί να είναι μεικτές 

ανώνυμες εταιρείες που θα λειτουργούν αυτόνομα και με κριτή

ρια οικονομικής αποδοτικότητας. Θα χρηματοδοτούνται από τους 

συμμετέχοντες ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Μια επιθυμητή 

διοικητική διάρθρωση είναι η διατήρηση της αναλογίας 5:3 υπέρ 

του ιδιωτικού τομέα. 

0 ΟΠΕ έχει επίσης αρχίσει βαθμιαία την επιχορήγηση 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων για εξαγωγές, με το πρόγραμμα του 

για
;
το 1987 και το 1988 στο οποίο προβλέπονται, σε κάποια 
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έκταση βέβαια, ενισχύσεις ομάδων επιχειρήσεων ή και μεμονωμέ

νων για συμμετοχή τους κυρίως σε ειδικές διεθνείς εκθέσεις οι 

οποίες δεν περιλαμβάνονται στο εκθεσιακό πρόγραμμα του οργα

νισμού. Επίσης καλύπτονται δραστηριότητες για προβολή προϊό

ντων, σε ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνουν οι ίδιες οι επι

χειρήσεις στο εξωτερικό και συμβάλλουν γενικότερα στη δημι

ουργία θετικού image για τη χώρα μας. 

Πάντως, οι αναπτυξιακές επιχορηγήσεις αναμένεται να 

αποτελέσουν σημαντικό χώρο δραστηριότητας στα επόμενα προ

γράμματα δράσης του ΟΠΕ, αφού βέβαια επιλυθούν κάποιες δυσκο

λίες στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων που αντιμετωπίζο

νται μέχρι σήμερα. Έμφαση κατά την παροχή των αναπτυξιακών 

επιχορηγήσεων για εξαγωγές θα πρέπει να δοθεί: 

- Στα νέα προϊόντα και στις καινοτομίες ελληνικής σύλληψης. 

- Στα προϊόντα με υψηλό ποσοστό προστιθέμενης αξίας ή/και με 

ενσωματωμένη τεχνολογία. 

- Σε τομείς προηγμένης τεχνολογίας που αποτελούν αντικείμενο 

ιδιαίτερου αναπτυξιακού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. στην πλη

ροφορική, στη βιοτεχνολογία κ.λπ. 

- Στη διείσδυση σε νέες αγορές. 

- Στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς'. 

- Στην προώθηση προϊόντων σε χώρες ειδικού ενδιαφέροντος. 

Πέρα από τις "κλασικές" δραστηριότητες του ΟΠΕ που 

υπηρετούν KOL την ανάπτυξη των εξαγωγών σε πιο μακροχρόνια 

βάση (π.χ. συμμετοχή σε κλαδικές διεθνείς εκθέσεις κ.λπ.), οι 

αναπτυξιακές επιχορηγήσεις πρέπει να κατευθυνθούν σε δραστη

ριότητες όπως: 

ί. Εκείνες που αναφέρονται στη δημιουργία inage για τα 

ελληνικά προϊόντα γενικότερα, και σαν τέτοιες εννοούνται: η 
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ΐίροβολή επώνυμων προϊόντων μέσω ειδικών εκδηλώσεων, καταχωρή

σεων σε περιοδικά, ημερίδες κύρους, ειδικές επιδείξεις και 

προβολές κ.λπ. 

ίΐ. Δραστηριότητες που αναφέρονται στην ανάπτυξη επώ

νυμων προϊόντων, όπως π.χ. επιχορήγηση σε γκρουπ επιχειρήσεων 

ή μεμονωμένων, για μετάκληση ειδικών σχεδιαστών ή μετάκληση 

ειδικών τεχνικών για παρουσίαση του θέματος και παροχή πρα

κτικών συμβουλών από τεχνικής σκοπιάς στις επιχειρήσεις, κα

τάθεση ελληνικών σημάτων σε ορισμένες χώρες κ.ά. 

iii. Δραστηριότητες που αναφέρονται στον έλεγχο ποιό

τητας, όπως π.χ., η επιχορήγηση για συνεργασία με ειδικά γρα

φεία εγνωσμένου κύρους ή για δημιουργία εργαστηρίων (δραστη

ριότητα του ΕΛΟΤ). 

iv. Δραστηριότητες που υποβοηθούν την εξασφάλιση μόνι

μης και συστηματικής παρουσίας σε μια αγορά ή διευκολύνουν τη 

διανομή του προϊόντος και την επιτόπια παρακολούθηση των εξε

λίξεων μιας αγοράς, όπως π.χ. το άνοιγμα καταστημάτων από ελ

ληνικές επιχειρήσεις σε μια χώρα, δημιουργία αποθηκών, εκθε

τηρίων, Γραφείων Εξωτερικού κ.ά. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια 

και πιο παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως επιτόπιες επισκέ

ψεις για διερεύνηση δυνατοτήτων συγκεκριμένων αγορών (νέες 

αγορές), πραγματοποίηση έρευνας αγοράς κ.ά. 

Σχετικά με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυ

χή εφαρμογή του συστήματος των αναπτυξιακών επιχορηγήσεων για 

εξαγωγές, μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

i. Θα πρέπει να στελεχωθεί και να οργανωθεί κατάλληλα 

ο ΟΠΕ, ώστε να σηκώσει το βάρος της σωστής εφαρμογής του συ

στήματος. 

ii. Πρέπει να καθοριστούν κριτήρια επιλογής προϊόντων, 
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χωρών, δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. 

iii. Πρέπει να καθοριστούν όσο το δυνατόν πιο αντικει

μενικές ' και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε ίο σύστημα 

να λειτουργήσει για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων και 

να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα σε σχέση με τις πιο πάνω 

νέες σημαντικές δραστηριότητες του ΟΠΈ, δεν μπορούν να χαρα

κτηριστούν ικανοποιητικά. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες για 

την υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων προγραμμάτων, οι οποίες δεν 

λύνονται μόνο με την αύξηση του προϋπολογισμού του ΟΠΈ, όπως 

συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια*. Χρειάζονται να γίνουν πολύ 

περισσότερα βήματα, όπως π.χ., η οργανωτική και στελεχιακή 

αναβάθμιση του ΟΠΕ που προαναφέρθηκε. 

γ. Παροχή κινήτρων και άρση αντικινήτρων για τη δημιουργία 

και ανάπτυξη Εμπορικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (Trading 

Companies) 

Οι Εξαγωγικές Εμπορικές Επιχειρήσεις (Export Trading 

Companies) είναι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποβλέπουν στην 

οργανωμένη προώθηση των αγροτικών, βιομηχανικών και βιοτεχνι

κών προϊόντων μιας χώρας στις αγορές του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές. Για την εκπλή

ρωση του σκοπού τους, οι ΕΕΕ έχουν σε πολλές χώρες τη δυνατό

τητα να παρεμβαίνουν αποφασιστικά, όταν το κρίνουν αναγκαίο, 

και στην οργάνωση "Ν[ης παραγωγής των προϊόντων τα οποία διακι

νούν. 

ι. Βλέπε το Πρόγραμμα Δράσης του ΟΠΕ για τα έτη 1988 
και 1989. 
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Όπως αναλύεται σε διάφορες μελέτες*, κύρια χαρακτη

ριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι αφενός μεν η συγκέ

ντρωση της παραγωγής σε παραδοσιακά καταναλωτικά αγαθά (τα 

οποία όμως αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα ένεκα του 

σκληρού ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας), 

αφετέρου δε ο κατακερματισμός της αγροτικής και της βιομηχα

νικής παραγωγής σε ένα πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

εκμεταλλεύσεων, με υποτυπώδη οργανωτική δομή που είναι τελεί

ως ανεπαρκής και ακατάλληλη για την πραγματοποίηση εξαγωγικής 

δραστηριότητας σε μόνιμη βάση και με κάποιο δυναμικό τρόπο. 

Από τα παραπάνω, προκ,ύπτει ανάγλυφα η ανάγκη για συνέ

νωση των εξαγωγικών προσπαθειών της χώρας, με τη θέσπιση του 

κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα καθορίζει τη διαδικασία) 

τις προϋποθέσεις, τα κίνητρα κ.λπ., για τη δημιουργία και 

ανάπτυξη Εξαγωγικών Εμπορικών Επιχειρήσεων (Export Trading 

Companies) και Εξαγωγικών Κοινοπραξιών. 

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο με τα 

πιο πάνω χαρακτηριστικά στις οποίες ο θεσμός δεν έχει ευδοκί

μησε ι. 

Για να προωθηθεί η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων, 

έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις 

οποίες οι ΕΕΕ θα έχουν τη μορφή ΑΕ, με ελάχιστο ύφος μετοχι

κού κεφαλαίου 50 εκατ. δρχ. και θα υπάγονται στις ευεργετικές 

διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/82. Σε εκτέλεση της πιο 

πάνω νομοθετικής ρύθμισης, έχουν ήδη υπογραφεί και κοινοποιη-

1. Βλέπε Α.Κ. Μαρούλης και Κλ. Ευστρατόγλου (1990). 

Β^έπε επίσης το Κεφάλαιο 3 της παρούσας Έκθεσης. 
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Λεί τρεις απαραίτητες Υπουργικέ ιποφάσεις*. 

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης 

για τις ΕΕΕ, το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών να εκμεταλλευ

τούν τα κίνητρα που παρέχονται KOL να ιδρύσουν τέτοιες εται

ρείες φαίνεται περιορισμένο. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέ

πει να επιοημάνουμε ότι η μη ύπαρξη κατάλληλων εξαγωγικών 

εμπορικών επιχειρήσεων αποτελεί σημαντικό διαρθρωτικό χαρα

κτηριστικό της οικονομίας και δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα 

ι
ης μπ ύπαρξης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Το νέο πλαί

σιο θα βοηθήσει αναμφισβήτητα στην ίδρυση ΕΕΕ αλλά αυτό δεν 

πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Οι αναγκαίες 

προσαρμογές απαιτούν χρόνο και σταθερότητα στην κατεύθυνση 

ιης οικονομικής πολιτικής. 

δ. Ενίσχυση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη 

χρηματοδότηση των εξαγωγών 

Το πρόβλημα χρηματοδότησης των εξαγωγών αναμένεται να 

αμβλυνθεί σημαντικά με την προώθηση της εφαρμογής των θεσμών 

factoring-forfai ting, με τη δραστηριοποίηση της εξειδικευμέ

νης Τράπεζας Εξαγωγών, και με την προώθηση των διαδικασιών 

για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ και για τη 

δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου μέσα στην 

Κοινότη ία. 

Οι θεομοί factoring-forfaiting εισάγουν και στην Ελλά

δα δύο παραλλαγές ιου συστήματος εκχώρησης απαιτήσεων των 

εξαγωγών έναντι ξένων αγοραστών με την προεξόφληση τιμολογί

ων. Οι θεομοί αυτοί έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με σχετικές Πρά-

1. Βλέπε Λ.Κ. Μαρούλης KOL Κλ. Ευστρατόγλου (1990). 
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ξεις του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και της Επιτροπής 

Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων (ΕΝΠΘ)ΐ. Οι αποφάσεις 

αυτές όμως αφορούν μόνο το εξαγωγικό factoring και Ισως αυτό 

αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη εκ μέρους των τραπεζών αυτής 

της χρηματοδοτικής-ασφαλιστικής δραστηριότητας. Για να ξεπε

ραστούν οι δυσκολίες κατά την εφαρμογή του θεσμού, δόθηκε η 

δυνατότητα στις εξαγωγικές εταιρείες να αναθέτουν την είσπρα

ξη των απαιτήσεων τους και σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματο

δοτικούς οργανισμούς του εξωτερικού. 

Τον Οκτώβριο του 1988 υπεγράφη από το Διοικητή της 

Τραπέζης της Ελλάδος Πράξη, με την οποία παρέχεται η άδεια 

για την ίδρυση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία 

"Ελ-ληνική Τράπεζα Εξάγωγών-Εισαγωγών". Οι διαδικασίες για 

την ίδρυση της εν λόγω τράπεζας και η συγκρότηση της (ίδρυση 

κε-ντρικού καταστήματος και υποκαταστημάτων) είχαν στις αρχές 

του 1988 προχωρήσει σημαντικά και όλα έδειχναν ότι το όλο εγ

χείρημα επρόκειτο να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα2. 

ι. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί (ΠΔ/ΊΈ 959/10-3-
1987, ΠΔ/ΤΕ 1117/30-7-1987 KOL Απόφαση ΕΝΠΘ 399/8/30-8-1988), 
αφορούν και το factoring και το forfaiting. Παρ' όλα αυτά, οι 
τράπεζες δεν προχωρούν στην πλήρη εφαρμογή και προώθηση συτών 
των θεσμών, προβάλλοντας διάφορα προσκόμματα, μεταξύ των 
οποίων φορολογικά προβλήματα και το γεγονός ότι το νομοθετικό 
πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί έχει σημαντικές νομοθετικές ελ
λείψεις. Μόνον ορισμένες ξένες τράπεζες προωθούν το θεσμό του 
factoring, στηριζόμενες στη σημαντική εμπειρία την οποία κα
τέχουν στην εφαρμογή αυτών των θεσμών στις χώρες καταγωγής 
τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών (Μάιος 1988). 

2. Το καταστατικό της τράπεζας ολοκληρώθηκε και κατα
τέθηκε την 1-2-1989 στη Διεύθυνση ΑΕ του ΥΠΕΜ. Το Δ.Σ. της 
τράπεζας αποτελείται από τον Υποδιοικητή της ΕΤΒΑ, έναν εκ
πρόσωπο του ΣΕΒ, έναν εκπρόσωπο του ΠΣΕ και 6 μέλη. 
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OL κυριότερες δραστηριότητες της θα ήταν OL ακόλουθες: 

- Η δυναμική προώθηση νέων μορφών εξαγωγικών χρηματοδοτήσεων 

OL οποίες δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί στην Ελλάδα (όπως το 

.factoring, το forfaiting, προθεσμιακά χρηματοπιστωτικά 

συμβόλαια κ.λπ.). 

- Προσφορά "εξαγωγικών πακέτων", όπου η χρηματοδότηση αυτή 

καθεαυτή θα αποτελεί μέρος μόνο του πακέτου. Το πακέτο θα 

συμπληρώνεται με παροχή υπηρεσιών και τεχνική βοήθεια που 

θα αφορά στην ανταγωνιστικότερη λειτουργία και την πραγμα

τοποίηση εξαγωγικών στόχων των επιχειρήσεων. 

- Μεσομακροπρόθεσμη εξαγωγική χρηματοδότηση σε επιλεγμένες 

περιπτώσεις (επιχειρήσεις με μακροχρόνια εξαγωγικά προ

γράμματα, χρηματοδότηση εξαγωγών στα πλαίσια αντισταθμι

στικών συμφωνιών, διακρατικών συμφωνιών κ.λπ.). 

. Μετά την κυβερνητική μεταβολή του Ιουνίου 1988, OL 

δLαδLκασCες για την εγκαθίδρυση της Τράπεζας Εξαγωγών φαίνε

ται να έχουν σταματήσει, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επί

σημα η εγκατάλειψη της όλης ιδέας. Ίσως πραγματικά το όλο 

εγχείρημα να απαιτεί περισσότερη μελέτη. 

Η προώθηση των διαδικασιών για τη δημιουργία ενός ενι

αίου χρηματοπιστωτικού χώρου στην'Κοινότητα αναμένεται να βο

ηθήσει σημαντικά στην επίλυση πολλών χρηματοδοτικών προβλημά

των των ελληνικών εξαγωγών. Αυτό θα γίνει γιατί από τη μία 

μεριά τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεωθούν να 

αναδιοργανωθούν δραστικά και να προσφέρουν περισσότερες και 

καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες στους πελάτες τους, και από την 

άλλη γιατί οι υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση 

να προσφεύγουν εύκολα σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για 

χρηματοδότηση ή για ανάθεση εργασιών OL οποίες είναι δύσκολο 
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ή αδύνατο να τους παρασχεθούν από τις ελληνικές τράπεζες, 

τουλάχιστον βραχυχρόνια. 

ε. Ασφάλιση εξαγωγών 

Το πρόβλημα της ασφαλιστικής κάλυψης των εξαγωγών ανα

μένεται επίσης να μειωθεί με την εφαρμογή των θεσμών factor-

ing-forfaiting. Σημαντικότερη όμως συμβολή προς την αποφασι

στική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αναμένεται να έχει, 

όπως προαναφέρθηκε, η δημιουργία του νέου Οργανισμού Ασφάλι

σης των Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΓΪ), ο οποίος θα έχει διευρυ

μένες αρμοδιότητες (σε σχέση με το ΚΑΓΓΕ) και προβλέπεται να 

καλύψει ικανοποιητικά ένα σημαντικό μέρος των αναγκών των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό. 0 νόμος με τον οποί

ον ιδρύεται ο νέος Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγών έχει ήδη ψη

φιστεί. Οι κίνδυνοι οι onoioL θα είναι δυνατό να καλυφθούν 

από το νέο οργανισμό είναι οι ακόλουθοι*: 

- Αφερεγγυότητα του αγοραστή ή εργοδότη, φυσικού ή νομικού 

προσώπου ή υπερημερία αυτών για την πληρωμή. 

Άρνηση παραλαβής του εμπορεύματος ή μη εξόφληση της αξίας 

του από τον αγοραστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλοδαπό 

Δημόσιο ή οργανισμό ελεγχόμενο από αυτό, εξαιτίας μερικής 

ή ολικής καταστροφής του έργου ή ελαττώματος που προκλήθη

κε κατά την εκτέλεση του, εφόσον δεν υπάρχει υπαιτιότητα 

του εργολήπτη. 

- Ακύρωση της άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής από ενέργεια των 

κρατικών αρχών της χώρας εισαγωγής ή εξαγωγής. 

- Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή μη εκτέλεση της σύμβα-

1. Βλέπε την εισηγητική έκθεση του σχετικού νόμου. 
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οης dirò ιον αγοραοιή ή ιον εργοδότη. 

Απαγόρευση μκιαφοράς ουναλλάγμαιος. 

Επιβολή δικαιοο ι (ίο ί. ου στη χώρα προορισμού των αγαθών, πα

ροχής ίων υπηρεσιών εκτέλεσης ίου έργου ή πραγματοποίησης 

των un- νδύοεων. 

Αναγκαία εκ «ων υστέρων αλλαγή συγκοινωνιακού μέσου ή της 

πορείας ίου καια ιη μ κ. ι αφορά ιων εμπορευμάτων. 

- Πράξει.ς ή ενέργειες αλλοδαπού κράτους ή οργανισμού ελεγχό

μενου από αλλοδαπό κράτος, που αποδεικνύονται με επίσημα 

έγγραφα και εμποδίζουν ι ην εκτέλεοη της σύμβασης ή ι ην κα

νονική λειτουργία ιης επένδυσης ή διαφοροποιούν το αρχικό 

καθεστώς [ης επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις και απαλλοτρι

ωθείς. 

Γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως πόλεμος, εσωτερικές ταραχές, 

τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες MIL απεργίες, που καθι-

οτούν αδύνατη, ολικώς ή μερικώς, ι ην εκτέλεση ή την εμπρό

θεσμη εκτέλεοη \ης σύμβασης ή την κανονική λειτουργία της 

επένδυσης. 

- Μείωση της τιμής πώλησης σε ουνάλλαγμα ελληνικού προϊόντος 

ή υπηρεοίας που εξάγεται, σε σχέση με αυτήν που ίσχυε κατά 

το χρόνο σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Υποτίμηση έναντι της δραχμής του νομίσματος της συναλλα

γής, σε σχέση με την ισοτιμία που ίσχυε κατά ιό χρόνο σύ

ναψης της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Ααπάνες προώθησης των πωλήσεων στο εξωτερικό, που δεν κα

λύπτονται από τα έσοδα των αντίστοιχων πωλήσεων αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών. 

Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με το νόμο, με Προεδρικά Λια-

τάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, ο 
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ΟΑΕΠ μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του στην κάλυψη 

και άλλων κινδύνων που συνδέονται με το σκοπό του και δεν 

αναφέρονται αναλυτικά στο νόμο. 

σι. Συντονισμός των υπηρεσιών στήριξης και προώθησης των 

εξαγωγών 

Το πρόβλημα του συντονισμού και της χαμηλής αποτελε

σματικότητας των υπηρεσιών στήριξης και προώθησης των εξαγω

γών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αναδιάρθρωση των υπη

ρεσιών διενέργειας και προώθησης των εξαγωγών, όπως είναι οι 

κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου, η Γενική Γραμμα

τεία Εξωτερικού Εμπορίου, τα Γραφεία Εξωτερικοιί, ο Οργανισμός 

Προώθησης Εξαγωγών κ.λπ. Οι πιο πάνω οργανισμοί και υπηρεσίες 

είναι ανάγκη να στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό και με 

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και συλλογής πληροφοριών. 

ζ. Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ΟΠΈ 

Η προσπάθεια για την αναβάθμιση από οργανωτικής και 

λειτουργικής άποψης του ΟΠΕ έχει αρχίσει, αλλά η πρόοδος που 

έχει επιτευχθεί δεν είναι σημαντική. 0 νέος ΟΠΕ θα πρέπει να 

αποτελεί το κεντρικό εκτελεστικό όργανο της νέας επιθετικής 

εξαγωγικής πολιτικής. Να καταστεί πραγματικά ο "συνδετικός 

κρίκος" ανάμεσα στον επιχειρηματικό τομέα και τις δημόσιες 

υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία και προώθηση του 

εξαγωγικού εμπορίου. Όπως ήδη έχουμε τονίσει, ο ΟΠΕ με τη 

νέα του μορφή ευελπιστεί να καταστεί ο κεντρικός φορέας δια

χείρισης των "αναπτυξιακών κινήτρων" που αποτελούν, όπως ανα

φέραμε, βασικό στοιχείο της πολιτικής για μια δυναμική προώ

θηση των εξαγωγών τα επόμενα χρόνια. Για το σκοπό αυτό θα 
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πρέπει να συνεργάζεται στενά με τους άλλους φορείς που επίσης 

εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, όπως είναι ο ΕΛΟΤ και ο 

ΕΟΜΜΕΧ. 

Προκειμένου να πραγματοποιήσει με επιτυχία τους σκο

πούς του, ο ΟΠΕ θα πρέπει να επιδιώξει να αναπτύξει δίκτυο 

γραφείων (λίγα στην αρχή) σε ορισμένα εξαγωγικά κέντρα της 

Ελλάδος, καθώς και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. 

Μπορεί να οργανωθεί ως κρατική ανώνυμη εταιρεία, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό μέτοχο το ελληνικό 

Δημόσιο, να τελεί όμως υπό καθεστώς διοικητικής και οικονομι

κής αυτοτέλειας έναντι του κράτους. Θα υπόκειται ασφαλώς στην 

εποπτεία του ΥΠΕΜ, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί συμφωνά με 

τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου χάριν του δημόσιου συμφέ

ροντος. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχέδια, οι κυριότερες αρμοδιό

τητες του νέου ΟΠΕ θα πρέπει να είναι: 

- Η εκπόνηση και η επίβλεψη της πολιτικής προώθησης των εξα

γωγών . 

- Η συμβολή στην οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγω

γές. 

- Η έρευνα, η μελέτη και η παρακολούθηση των αγορών εξωτερι

κού για τη διαπίστωση των δυνατοτήτων τοποθέτησης ελληνι

κών προϊόντων. Η υπόδειξη των προσαρμογών σε ελληνικά 

προϊόντα, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

ξένων αγορών (ποιοτικές προδιαγραφές, συσκευασία κ.λπ.). 

- Η προβολή-διαφήμιση ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές. 

- Η παροχή εμπορικών πληροφοριών και τεχνικών συμβουλών.. 

- 0 συντονισμός των δραστηριοτήτων άλλων ειδικών εξαγωγικών 

οργανισμών, όπως είναι το Ινστιτούτο Συσκευασίας, το 
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Κέντρο Τυποποίησης και. Ποιοτικού Ελέγχου, το Ινστιτούτο 

Σ ι ε λ ε χών Προώθ ηο ης Εξαγωγών κ. λ π. 

Η διαδικασία μετεξέλιξης του ΟΠΕ σε èva δυναμικό οργα

νισμό κνίσχυοης ιης προσπάθειας για μια επιθετική εξαγωγική 

πολιιική άρχισε από το 1987, οπότε για πρώτη φορά δημοσιεύτη

κε από τον οργανισμό συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης σε παλαι

ούς και νέους τομείς. Το πρόγραμμα αυτό προέβλεπε διπλασιασμό 

του προϋπολογισμού ίου ΟΠΕ, σε σχέση με το 1986, για την 

εκτέλεοη των νέων δραστηριοτήτων, όπως είχαν σχεδιαστεί. Το 

ύψος αυ.ού του προϋπολογισμού έφτασε το 1987 τα 1,6 δισ. δρχ. 

Ένα μεγάλο μέρος από αυιά τα χρήματα (300 εκατ. δρχ. περί

που) δεν έγινε δυνστό να απορροφηθούν από τις δραστηριότητες 

του ΟΠΕ το 1987 και γι' αυτό μεταφέρθηκαν ως έσοδα στον προϋ

πολογισμό του ΟΠΕ για το έτος 1988, το συνολικό ύφος του 

οποίου έφτασε τα 2.330 εκατ. δρχ. Από αυτά, το 22% περίπου 

προβλέπεται να απορροφηθεί από τη διοργάνωση της ελληνικής 

συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις· το 14% από τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια με συμμετοχή της Ε0Κ· το 12,8% από την παροχή ανα

πτυξιακών επιχορηγήσεων για εξαγωγές· το 10% από ειδικά προ

γράμματα στήριξης κλάδων κ.λπ.ι. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η αναδιοργάνωση και 

αναβάθμιση του ΟΠΕ δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Είναι πρώ

τα από όλα ζήτημα σωστής διοίκησης και ικανοποιητικής στελέ

χωσης και οργανωτικής δομής. Η αύξηση του προϋπολογισμού του 

ΟΠΕ, χωρίς παράλληλη ενίσχυση του στελεχιακού του δυναμικού 

και χωρίς αναβάθμιση της οργανωτικής του δομής, είναι πολύ 

πιθανό ότι θα οδηγήσει οε φτωχά αποτελέσματα όσον αφορά τον 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε ΟΠΕ (1987) και 
ΟΠΕ (1988). 
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κύριο στόχο που είναι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. 

η. Τυποποίηση - Ποιοτικές Προδιαγραφές - Πιστοποίηση 

'Εμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επόμενη πενταετία στην 

προσπάθεια για σημαντική βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών 

προϊόντων, για προώθηση της εφαρμογής ποιοτικών προδιαγραφών 

για τα προϊόντα όλων των κλάδων, για τη δημιουργία μηχανισμών 

ελέγχου και πιστοποίησης της ποιότητας και, τέλος, για τη δη

μιουργία ειδικών κέντρων πρότυπης συσκευασίας. Όπως έχουμε 

ήδη τονίσει1, βρισκόμαστε ως χώρα πολύ πίσω στους τομείς αυ

τούς και η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί για να προ

σαρμοστούμε στις απαιτήσεις της ενοποιημένης αγοράς είναι τε

ράστια. 0 ΕΛΟΤ θα πρέπει να ενισχυθεί και να δραστηριοποιηθεί 

ακόμα περισσότερο, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που 

υπάρχουν. Αλλά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, χρειάζεται 

να υπάρξει σημαντική βοήθεια και συνεργασία με τον ιδιωτικό 

τομέα και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. 

θ. Μεταφορές2 

Θα πρέπει να επιδιωχθεί η ολοκλήρωση ενός συστήματος 

υποδομών KOL μηχανισμών διακίνησης, προς και από το εξωτερι

κό, παράλληλα με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού 

και διοικητικού πλαισίου στήριξης των εξαγωγικών δραστηριοτή

των. Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθεί: (i) η ενίσχυση εξα

γωγικών κέντρων, με τη δημιουργία υποδομών συγκέντρωσης-δια-

1. Βλέπε υποδιαίρεση A.A. της παρούσας Έκθεσης. 

2. Στηρίζεται σε προτάσεις που έχουν γίνει από το ΥΠΕΜ 
στα πλαίσια του Προγράμματος 1988-1992. 
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κίνησης στο εξωτερικό με δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβουλία- (ii) 

η δημιουργία κέντρων διαμετακόμισης σε επιλεγμένα σημεία του 

εθνικού χώρου και η ανάληψη δραστηριοτήτων transit εμπορίου 

από την ιδιωτική πρωτοβουλία- (iii) η μελέτη και εφαρμογή νέ

ων εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς στις αγορές εξωτερικού. 

ι. Γραφεία Εξωτερικού: Σύμβουλοι και ακόλουθοι οικονομικών 

και εμπορικών υποθέσεων 

Κύρια επιδίωξη στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι η 

συνέχιση της προσπάθειας για την επίτευξη ενός καλύτερου συ

ντονισμού ανάμεσα στα εμπορικά γραφεία της χώρας στο εξωτερι

κό και στις κεντρικές υπηρεσίες και μιας καλύτερης διασύνδε

σης αυτών των γραφείων με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Τα προβλήματα στελεχιακού και μηχανολογικού εξοπλισμού 

αυτών των γραφείων θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν αποτε

λεσματικά, μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες πάνω στις ανά

γκες που αντιμετωπίζονται σε κάθε περιοχή. 

Τέλος, θα πρέπει να προωθηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι 

μεταβολές που είναι απαραίτητες στη διάρθρωση των γραφείων, 

με κύριο στόχο την ενίσχυση της εμπορικής αντιπροσωπείας της 

χώρας σε περιοχές στις οποίες αυτή σήμερα είναι ανύπαρκτη ή 

μηδαμινή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1988-1992 

6.1. Επιθυμητά και αναγκαία σενάρια για την εξέλιξη του ισο

ζυγίου πληρωμών 

Σύμφωνα με το σχέδιο του Πενταετούς Προγράμματος 1988-

1992 το onoCo είχε εκπονηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βα

σικός στόχος της γενικότερης οικονομικής πολιτικής σχετικά με 

το ισοζύγιο πληρωμών στην πενταετία του Προγράμματος ήταν το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να μην ξεπεράσει 

σε καμία περίπτωση το ύφος της καθαρής αυτόνομης εισροής 

ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, ώστε το ύφος του εξωτε

ρικού δημόσιου χρέους της χώρας, εάν δεν μειωθεί, να παραμεί

νει, τουλάχιστον σε απόλυτα μεγέθη, στα επίπεδα του 1987. 

Η εμπειρία των ετών 1987 και 1988 έδειξε ότι ο πιο πά

νω στόχος, όχι μόνο δεν ήταν πολύ αισιόδοξος, αλλά ότι θα 

μπορούσε να είχε υπερκαλυφθεί, εάν η σημαντική αύξηση των 

πλεονασμάτων του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών και της κα

θαρής αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία σημει

ώθηκε στην τριετία 1986-1988, δεν μετατρεπόταν από τη μακρο

οικονομική (και ειδικότερα τη δημοσιονομική) πολιτική σε τρέ

χουσα καταναλωτική δαπάνη. 

Από την άλλη μεριά, η εμπειρία του 1989 έδειξε ότι ο 
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πιο πάνω στόχος μπορεί να αποδειχθεί άπιαστο όραμα, όταν η 

μακροοικονομική (δημοσιονομική) πολιτική γίνεται εξαιρετικά 

επεκτατική (πληθωριστική). Η εξωπραγματική επεκτατικότητα της 

μακροοικονομικής πολιτικής το 1989 εκδηλώθηκε με τη μορφή της 

σημαντικής επέκτασης των ήδη τεράστιων ελλειμμάτων του δημό

σιου τομέα,' της μεγάλης αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων 

και του σχετικού κατά μονάδα κόστους εργασίας, και της πολύ 

περιορισμένης, σε σχέση με τις διαφορές στους δείκτες τιμών 

και κόστους, διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής. Περιοριστική επίδραση είχαν τα σχετικά υψηλά ονομα

στικά επιτόκια, τα οποία όμως δεν ήταν δυνατό να συγκρατήσουν 

το πολύ σημαντικό επεκτατικό αποτέλεσμα των άλλων πολιτικών. 

Το αποτέλεσμα της επεκτατικής μακροοικονομικής πολιτι

κής του 1989 στο ισοζύγιο πληρωμών επεξηγήθηκε αναλυτικά στην 

υποδιαίρεση 6.2. Πριν όμως σημειωθεί αυτή η εξέλιξη, και με 

τα δεδομένα του 1988, στην παρούσα Έκθεση υποστηρίζονταν τα 

ακόλουθα: 

Στο βαθμό κατά τον οποίο το πλεόνασμα του ισοζυγίου 

των άδηλων συναλλαγών και η καθαρή αυτόνομη εισροή ιδιωτικών 

κεφαλαίων, διατηρήσουν τη δυναμικότητα την οποία παρουσιάζουν 

τα τελευταία δύό χρόνια (1986-1987), τότε ο στόχος για το έλ

λειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να απο

βλέπει στη σημαντική μείωση του, ή ακόμα και στη μετατροπή 

του σε πλεονασματικό. Μια τέτοια πολιτική θα σημαίνει ότι OL 

αυξημένοι πόροι από την ΕΟΚ και η αυξημένη εισροή ιδιωτικών 

κεφαλαίων, εξαιτίας της φιλελευθεροποίησης των κεφαλαιακών 

συναλλαγών και των υψηλών εγχώριων επιτοκίων, θα χρησιμοποιη

θούν για μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους μάλλον, παρά 

για περαιτέρω ενίσχυση των εγχώριων καταναλωτικών δαπανών. Η 
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μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους είναι απαραίτητη για να 

μπορέσει η χώρα να προχωρήσει στην απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, όπως προ

βλέπεται από τις συμφωνίες που έχει υιοθετήσει στην Κοινότη

τα, χωρίς κλυδωνισμούς και πισωγυρίσματα*. 

Με βάση τα πιο πάνω, ένα επιθυμητό (συμφωνά με τα δε

δομένα του 1988) σενάριο για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών 

του ισοζυγίου πληρωμών και του δημόσιου εξωτερικού χρέους της 

χώρας ήταν αυτό που παρουσιάζεται στον Πίνακα 29. Το σενάριο 

αυτό ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί. Βασική προϋπόθεση ήταν 

ότι τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα θα σημείωναν μικρή έστω 

μείωση κατά το 1989, σε σχέση με το 1988, και ότι θα λαμβανό

ταν κάποια ουσιαστική μέριμνα για τη διατήρηση της ανταγωνι

στικότητας των τομέων της οικονομίας που παράγουν εμπορεύσιμα 

προϊόντα. Όπως έχει ήδη τονιστεί στην υποδιαίρεση 2.6., η 

προϋπόθεση αυτή όχι μόνο δεν τηρήθηκε αλλά συνέβη ακριβώς το 

αντίθετο. Η κατάσταση στο δημόσιο τομέα χειροτέρευσε δραμα

τικά και το ίδιο συνέβη σε σημαντικό βαθμό με την ανταγωνι-

στικότητα2, η οποία επιβαρύνθηκε επιπλέον με την κατάργηση 

του εναπομείναντος ρυθμιστικού φόρου και την περαιτέρω μείωση 

των εξαγωγικών επιδοτήσεων3. 

ι. Για μια λεπτομερειακή ανάλυση των προϋποθέσεων για 

την προώθηση της απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων στην ελ

ληνική οικονομία, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1989). Για την ανάλυση 

των προϋποθέσεων για την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος στον ευρωπαϊκό KOL γενικότερα στο διεθνή ανταγωνι

σμό, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1990α). 

2. Βλέπε υποδιαίρεση 5.2. 

3. Βλέπε υποδιαίρεση 4.2. 
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Έτσι η εξέλιξη του ισοζυγίου κατά το 1989 δεν ακολού

θησε το σενάριο του Πίνακα 29 αλλά εκείνο του Πίνακα 30. Αντί 

yia σταθεροποίηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, ση

μειώθηκε μια σημαντική αύξηση, από 957 εκατ. δολάρια το 1988, 

σε 2.570 εκατ. δολ. το 1989. Η χειροτέρευση αυτή οφείλεται 

τόσο στη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συ

ναλλαγών (από 6.674 εκατ. δολ. το 1988, σε 6.505,9 εκατ. δολ. 

το 1989), όσο και σι η σημαντική χειροτέρευση του εμπορικού 

ισοζυγίου, του οποίου το έλλειμμα αυξήθηκε από 7.631 εκατ. 

δολ..το 1988, σε 9.086 εκατ. δολ. τ e 1989. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ένα πραγματοποιήσιμο επιθυ

μητό σενάριο για την εξέλιξη του ισοζυγίου μέχρι το 1992 πα

ρουσιάζεται στον Πίνακα 30. Οι διαφορές στην εξέλιξη των δα

νειακών αναγκών και του δημόσιου εξωτερικού χρέους της ελλη

νικής οικονομίας ανάμεσα στα σενάρια που παρουσιάζονται στους 

δύο πίνακες είναι εμφανής. Και πάλι εδώ θα πρέπει να τονιστεί 

ότι ούτε το σενάριο του Πίνακα 30 θα είναι πραγματοποιήσιμο 

εάν δεν καταστεί δυνατή η άμεση λήψη μέτρων για τη σοβαρή 

μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα μέσα στο 1990 και 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονο

μίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα!. Αλλά μια 

δυσμενέστερη εξέλιξη από αυτή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 

30 είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα είναι διατηρήσιμη (sustain

able), αφού θα δημιουργήσει από μόνη της σοβαρές αποσταθερο-

ποιητικές τάσεις2. 

ι. Βλέπε υποδιαίρεση Α.2. 

2. Ήδη η σημαντική χειροτέρευση του ισοζυγίου κατά το 
1989 και OL προοπτικές που διαγράφονται μέχρι σήμερα (Αύγου
στος 1990) για την εξέλιξη του ισοζυγίου κατά το 1990, συνε-
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6.2. Επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του ισοζυγίου από την 

ένταξη στην ΕΟΚ και από την προώθηση της ενοποίησης της 

εσωτερικής αγοράς 

Σχετικά με τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν πάνω 

στα βασικά μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών η λήξη της μεταβατι

κής περιόδου από την ένταξη στην ΕΟΚ και η προώθηση των δια

δικασιών για την ενοποίηση ιης εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, 

έχουν λεχθεί αρκετά σε διάφορα σημεία της παρούσας Έκθεσης. 

Στην παρούσα υποδιαίρεση γίνεται προσπάθεια να συνοψιστούν τα 

κυριότερα συμπεράσματα κσι να παρουσιαστούν κατά έναν πιο συ

στηματικό τρόπο ως ακολούθως: 

πάγονται αξεπέραστα εμπόδια στην προσπάθεια της ελληνικής οι
κονομίας να διατηρήσει επί ÎOOLÇ όροις τη θέση της στο σημε
ρινό Κοινοτικό καθεστώς, της πλήρους απελευθέρωσης των εμπο
ρικών ανταλλαγών και της προωθημένης απελευθέρωσης του εμπο
ρίου των υπηρεσιών και της κίνησης κεφαλαίων. Το σενάριο που 
προβλέπεται από τον Πίνακα 30 είναι το ελάχιστο δυνατό το 
οποίο μπορεί να εξασφαλίσει τη διατήρηση μιας αξιοπρεπούς 
θέσης για την ελληνική οικονομία μέσα στην ενοποιημένη, σε 
μεγάλο βαθμό, ευρωπαϊκή αγορά. 

Αλλά η συμμετοχή στην Κοινότητα δεν είναι ο μόνος πα
ράγοντας ο οποίος θα πρέπει να αποτρέψει μια χειρότερη εξέ
λιξη στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από αυτήν που παρουσιά
ζεται στον Πίνακα 30. Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας 
(ίσως ο σημαντικότερος.) είναι το γεγονός ότι το ύψος του εξω
τερικού δημόσιου χρέους της χώρας έχει φτάσει σε τέτοια επί
πεδα, ώστε να καθιστά σχεδόν αδύνατη την περαιτέρω αύξηση του 
χωρίς σημαντικό κόστος για την ελληνική οικονομία. Είναι απα
ραίτητο επομένως να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση 
του χρέους και να επιδιωχθεί η σταδιακή μείωση του την επό
μενη πενταετία, για να διατηρηθεί ανέπαφη η πιστοληπτική 
ικανότητα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. 
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6.2.1. Επιπτώσεις από την απελευθέρωση των εμπορικών ανταλ

λαγών 

Η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών (κατάργηση των 

διάφορων περιορισμών και του ρυθμιστικού φόρου στις εισαγω

γές, η απελευθέρωση των κρατικών προμηθειών και η κατάργηση 

των εξαγωγικών επιδοτήσεων), εάν δεν αντισταθμιστεί από άλλα 

μέτρα οικονομικής πολιτικής, αναμένεται να επηρεάσει ουσια

στικά τα επόμενα χρόνια και τα δύο σκέλη του εμπορικού ισοζυ

γίου. 

Πράγματι, στις διάφορες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί 

μέχρι σήμερα για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κατάργησης 

της προστασίας και των επιδοτήσεων πάνω στις ελληνικές εισα

γωγές και εξαγωγές, χρησιμοποιούνται κυρίως τα ποσοστά μείω

σης της προστασίας ή των επιδοτήσεων και οι εκτιμημένες ή πι

θανές ελαστικότητες των εισαγωγών και των εξαγωγών ως προς 

την τιμήΐ. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτές οι εκτιμήσεις 

στηρίζονται στη βασική υπόθεση ότι το μόνο που συμβαίνει στη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι η μείωση της προστασίας 

και των επιδοτήσεων και η ταυτόχρονη αντιστάθμιση των αποτε

λεσμάτων τους στο ισοζύγιο πληρωμών μέσω της μείωσης των συ

ναλλαγματικών διαθεσίμων ή της αύξησης του εξωτερικού δημό

σιου δανεισμού. Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανείς ότι η πολι

τική της προστασίας απλώς αντικαθίσταται με μια πολιτική υψη

λότερου εξωτερικού δανεισμού. Τα μεγαλύτερα ελλείμματα στο 

εμπορικό ισοζύγιο απλώς αντισταθμίζονται με μεγαλύτερα πλεο

νάσματα στο λογαριασμό κεφαλαίων. 

1. Βλέπε π.χ. Δ.Κ. Μαρούλης (1990), Κεφάλαιο 4 και Th. 

Α. Georgakopoulos (1989). 
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OL πιο πάνω υποθέσεις δεν οδηγούν σε διατηρήσιμες 

(sustainable) καταστάσεις στο ισοζύγιο πληρωμών. Για το λόγο 

αυτό στην παρούσα Έκθεση διατυπώνεται η πιο ρεαλιστική υπό

θεση ότι η ολοκλήρωση της ένταξης στην ΕΟΚ δεν σημαίνει μόνο 

μείωση της προστασίας και των επιδοτήσεων αλλά ουσιαστική με

ταβολή στη γενικότερη οικονομική πολιτική της χώρας και ιδι

αίτερα στη μακροοικονομική πολιτική. Επομένως, όταν αναφερό

μαστε στα αποτελέσματα από την ένταξη στην ΕΟΚ ή στο επόμενο 

στάδιο για τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή στις διαδικασίες 

για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, θα πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη τη συνολική μεταβολή στην οικονομική πολιτι

κή που συνεπάγονται αυτές οι εξελίξεις, και όχι μόνο τη μείω

ση της προστασίας και των επιδοτήσεων. Η υπόθεση αυτή είναι 

περισσότερο κατανοητή εάν ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι, 

ως κύριες αιτίες για τη δικαιολόγηση της προστασίας και των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα θα πρέπει να θεωρηθούν η 

υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

δραχμής και η μεροληψία της εμπορικής και της φορολογικής πο

λιτικής (έμμεση φορολογία) σε βάρος των εξαγωγώνι. Είναι φυ

σικό να υποτεθεί ότι όταν εκλείψει η δυνατότητα άσκησης προ

στατευτικής πολιτικής, θα πρέπει να εκλείψει και η υπερτίμηση 

της ισοτιμίας και η μεροληψία της εμπορικής και της φορολογι

κής πολιτικής. Με βάση αυτές τις υποθέσεις, είναι δυνατό να 

υποστηριχθούν τα ακόλουθα: 

'Οσον αφορά τις εισαγωγές αγαθών, η κατάργηση της προ

στασίας θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια σταδιακή ή απότομη αύ

ξηση τους. Το ύψος αυτής της αύξησης θα εξαρτηθεί: (α) Από τη 

1. Βλέπε επίσης υποδιαίρεση 4.2. και Δ.Κ. Μαρούλης 
(Ιούνιος 1988). 
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γενικότερη πολιτική που θα ακολουθηθεί, ιδιαίτερα ως προς την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών και βιομηχανικών 

προϊόντων τα οποία είναι υποκατάστατα εισαγομένων. Ειδικότερα 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι εάν η σημαντική μείωση της προστα

σίας από εισαγωγές, η οποία σημειώθηκε από το 1986 και μετά, 

δεν είχε συνδυαστεί με την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προ

γράμματος, η αύξηση των εισαγωγών στα έτη 1987 και 1988 θα 

ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πράγματι σημειώθηκε, (β) 

Από την εξέλιξη που θα σημειωθεί στο ισοζύγιο των άδηλων συ

ναλλαγών και στο λογαριασμό κεφαλαίων. Εάν τα πλεονάσματα αυ

τών των ισοζυγίων αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια (όπως 

είναι αναμενόμενο για διάφορους λόγους που θα εξηγήσουμε πιο 

κάτω), τότε ανάλογη θα είναι KOL η αύξηση των εισαγωγών, αφού 

και οι διαθέσιμες ποσότητες ξένου συναλλάγματος θα είναι υψη

λές και η τιμή του (η συναλλαγματική ισοτιμία) θα είναι ευ

νοϊκή για τις εισαγωγές αγαθών*. 

Το σενάριο που περιγράφεται στον Πίνακα 29 στηριζόταν 

σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη (επιδίωξη) για το ρυθμό αύξησης 

των εισαγωγών αγαθών. Αυτή δε η πρόβλεψη στηριζόταν στην υπό

θεση ότι στην τετραετία 1989-1992 θα καταβάλλονταν ουσιαστι

κές προσπάθειες για σημαντική μείωση των ελλειμμάτων του δη

μόσιου τομέα και για διατήρηση ή και για βελτίωση της ανταγω

νιστικότητας των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς 

εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως αυτή η τελευταία μετριέται με το 

σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία σε κοινό 

ι. Εάν ο στόχος πολιτικής είναι η εξισορρόπηση του 

ισοζυγίου, τότε η ισοτιμία διατηρείται σε σχετικά υπερτιμημέ

να επίπεδα στις περιόδους κατά τις οποίες τα πλεονάσματα του 

ισοζυγίου των αδήλων και του λογαριασμού κεφαλαίων είναι πολύ 

υψηλά. Βλέπε D.K. Maroulis (1986). 
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νόμισμα. Και τα δυο αυτά μέτρα πολιτικής αποτελούν, όπως 

έχουμε ήδη τονίσει, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συνέχιση 

της απελευθέρωσης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος 

και της κίνησης κεφαλαίων, που αποτελούν βασικές επιδιώξεις 

των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. 

Στην προηγούμενη υποδιαίρεση και στην υποδιαίρεση 2.6. 

αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της μη τήρησης των πιο πάνω προϋ

ποθέσεων πάνω στις εισαγωγές χωρίς καύσιμα (αύξηση το 1989 σε 

δολάρια κατά 10% περίπου) και στο ισοζύγιο πληρωμών ως σύνο

λο. 0 ρυθμός αύξησης των εισαγωγών που συμπεριλαμβάνεται στον 

Πίνακα 30 προϋποθέτει ότι σημαντική προσπάθεια για τη μείωση 

των ανισσοροπιών του δημόσιου τομέα και για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας θα αναληφθεί ήδη από τους πρώτους μήνες 

ιου 1990. 

Όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών, η απελευθέρωση των 

εμπορικών ανταλλαγών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική 

βραχυχρόνια μείωση τους, εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν φρόντι

ζε να εφαρμόσει τις κατάλληλες αντισταθμιστικές πολιτικές. 

Σήμερα θα πρέπει να τονιστεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη το 

αξιοσημείωτο γεγονός της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών αγα

θών στην περίοδο 1987-1989, κατά την οποία καταργήθηκαν κατά 

το μεγαλύτερο ποσοστό οι εξαγωγικές επιδοτήσεις. Αυτό οφείλε

ται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή του σταθεροποιητικού προ

γράμματος και στη συνεπαγόμενη ουσιαστική βελτίωση της αντα

γωνιστικότητας των εξαγωγών και, κατά δεύτερο λόγο, στην 

εφαρμογή του ΦΤΤΑ και τη συνεπαγόμενη εξάλειψη ενός μεγάλου 

μέρους των διάχυτων επιβαρύνσεων των εξαγωγών από το σύστημα 

της έμμεσης φορολογίας. 

Ορισμένες αξιόλογες βελτιώσεις, που σημειώθηκαν τα τε-
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λευταία χρόνια σχετικά με το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο 

για τη διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών, δεν μπορούν μέ

χρι στιγμής να θεωρηθούν σοβαροί παράγοντες οι οποίοι βοήθη

σαν στην ευνοϊκή εξέλιξη των εξαγωγών που προαναφέραμε. 

Στο άμεσο μέλλον η εξέλιξη των εξαγωγών θα εξαρτηθεί 

από το βαθμό στον οποίο η μακροοικονομική πολιτική στην Ελλά

δα θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των 

εξαγώγιμων προϊόντων της. Οι εξελίξεις στο ισοζύγιο των άδη

λων συναλλαγών και στο λογαριασμό κεφαλαίων, οι οποίες, όπως 

τονίσαμε, αναμένεται να είναι ευνοϊκές, ενδέχεται να ασκήσουν 

αρνητική επίδραση στις εξαγωγές, στο βαθμό που θα επιτρέψουν 

στις νομισματικές αρχές να ισορροπήσουν το ισοζύγιο διατηρώ

ντας την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής σε 

υπερτιμημένα επίπεδα. Φυσικά και εδώ θα πρέπει να αναφερθεί η 

τεράστια σημασία της μείωσης των ελλειμμάτων του δημόσιου το

μέα. Η επιτυχία στην προσπάθεια αυτή θα είναι ασφαλώς ένας 

από τους nLO σημαντικούς παράγοντες για την προώθηση των ελ

ληνικών εξαγωγών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι η μείωση στα ελ

λείμματα είναι η κύρια προϋπόθεση για τη μείωση των επιτοκίων 

και επομένως για τη σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδό

τησης των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 

των εξαγωγών. 

Η εξαιρετικά επεκτατική πολιτική του 1989 είχε πραγμα

τικά δυσμενείς επιπτώσεις στην εξέλιξη των εξαγωγών αγαθών 

(μηδενική αύξηση το 1989 και το οκτάμηνο του 1990), ανακό

πτοντας το δυναμισμό τους και περιορίζοντας το ρυθμό αύξησης 

των συναλλαγματικών εισπράξεων από αυτή την πηγή. 

Στην πιο μακροχρόνια περίοδο, η πλήρης συμμετοχή της 

Ελλάδος στην ενοποιημένη αγορά της ΕΟΚ ασφαλώς θα σημαίνει 
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σημαντική αύξηση του ρόλου των εξαγωγών στην προσπάθεια για 

την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Η εξάλειψη της προστασίας θα οδηγήσει σε προοδευτική 

εξειδίκευση της ελληνικής οικονομίας σε ορισμένους βασικούς 

κλάδους παραγωγής συμφωνά με τα δυναμικά συγκριτικά της πλεο

νεκτήματα, γεγονός που θα συνεπάγεται μεγαλύτερη εισαγωγική 

διείσδυση από τη μια μεριά, και αύξηση του ποσοστού των εξα

γωγών στο Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν ή αύξηση του βαθμού εξα-

γωγιμότητας της ελληνικής παραγωγής, από την άλλη. 

Το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών αγαθών στην τετραετία 

1989-1992 που συμπεριλαμβάνεται στους Πίνακες 29 και 30 είναι 

σύμφωνο με την υπόθεση ÓTL θα υπάρξει τελικά στην τριετία 

1990-1992 ουσιαστική προσπάθεια για σημαντική μείωση των μα

κροοικονομικών ανισορροπιών που βασανίζουν την ελληνική οικο

νομία. 

Οι επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο από την απελευθέ

ρωση των εμπορικών ανταλλαγών είναι συνάρτηση των όσων διατυ

πώθηκαν προηγουμένως για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγα

θών. Εδώ θα πρέπει μόνο να τονιστεί για μία ακόμα φορά ότι 

είναι πάντοτε πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να μειωθεί το εμπο

ρικό ισοζύγιο σε περιόδους κατά τις οποίες σημειώνονται σημα

ντικές αυξήσεις στα ισοζύγια των άδηλων συναλλαγών και της 

κίνησης κεφαλαίων. Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, απαι

τείται συγκεκριμένη μακροοικονομική πολιτική η οποία θα διο

χετεύει τα πλεονάσματα προς την κατεύθυνση της αύξησης των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων ή της μείωσης του εξωτερικού δημό

σιου χρέους μάλλον, παρά προς την κατεύθυνση της αύξησης των 

ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου. Χρειάζεται δηλαδή η 

εφαρμογή μιας αυστηρής πολιτικής "προστασίας της εγχώριας συ-
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ναλλαγματικής ισοτιμίας", μιας πολιτικής η οποία να διατηρεί 

σε'ικανοποιητικά επίπεδα την ανταγωνιστικότητα των κλάδων της 

οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά*. 

6.2.2. Επιπτώσεις από την απελευθέρωση των άδηλων συναλλαγών 

και από την αναμενόμενη σημαντική αύξηση των καθαρών 

συναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας από την ΕΟΚ 

Η μερική απελευθέρωση των άδηλων πληρωμών, η οποία πε

ριγράφεται στην υποδιαίρεση 4.5. της παρούσας Έκθεσης, έχει 

ήδη οδηγήσει, όπως τονίστηκε, σε μια σημαντική αύξηση των 

πληρωμών συναλλάγματος για ταξίδια στο εξωτερικό. Η πλήρης 

απελευθέρωση του συστήματος, η οποία αναμένεται να συμπληρω

θεί τα επόμενα χρόνια, οπωσδήποτε θα συνεπάγεται σημαντικές 

αυξήσεις στο κονδύλι των άδηλων πληρωμών του ισοζυγίου των 

εξωτερικών συναλλαγών. Η υπόθεση αυτή χαρακτηρίζει τις προ

βλέψεις για την εξέλιξη των άδηλων πληρωμών που παρουσιάζο

νται στους Πίνακες 29 και 30. 

Σχετικά με τις καθαρές συναλλαγματικές εισπράξεις της 

χώρας από την ΕΟΚ, αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα επόμε

να χρόνια με βάση την εφαρμογή του "Πακέτου Ντελόρ", δηλαδή 

του προγράμματος για την προώθηση της οικονομικής και κοινω

νικής συνοχής των κρατών-μελών της Κοινότητας. Το πρόγραμμα 

αυτό συνίσταται στη σημαντική αύξηση των ιδίων πόρων της Κοι

νότητας και τη μεθόδευση της μεταφοράς τους κατά κύριο λόγο 

προς τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της. Ειδικότερα, ο 

διπλασιασμός των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και ο επανα-

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Ηαρούλης 
(1990) και D.K. Maroulis (1986). 
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προσανατολισμός της δράσης τους έχουν στόχο την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων που θα προκύψουν, κυρίως στις λιγότερο ανα

πτυγμένες χώρες της Κοινότητας, από την ολοκλήρωση της ενι

αίας αγοράς. Υπολογίζεται ότι με αυτό το σκεπτικό οι καθαρές 

εισπράξεις της Ελλάδας από την ΕΟΚ θα αυξηθούν ως ποσοστό του 

ΑΕΠ από 3,9% το 1987, σε 6,7% το 1992. Σε δολάρια οι εισπρά

ξεις αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν το 1992 τα 3,5 δισ. δολ. 

έναντι 1,7 δισ. το 1987, 1,9 δισ. το 1988, και 2,6 δισ. δολ. 

το 1989. 

Η ατλαντική αυτή αύξηση των εισπράξεων της χώρας από 

την ΕΟΚ ασφαλώς θα βοηθήσει· στην αύξηση του πλεονάσματος του 

ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών. Οι εισπράξεις αυτές αναμένε

ται να βοηθήσουν επίσης στην προσπάθεια για μια ουσιαστική 

βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής της χώρας, 

γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται αξιόλογη βελτίωση στην 

ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διε

θνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Θα πρέπει όμως και πάλι να τονιστεί ότι αυτές οι ει

σπράξεις δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε υπερτίμηση της πραγμα

τικής ισοτιμίας της δραχμής γιατί αυτό θα επιβαρύνει μάλλον 

παρά θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των πιο πάνω κλάδων. 

6.2.3. Επιπτώσεις στο ισοζύγιο από τη σταδιακή απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού συ

στήματος 

Θα πρέπει και εδω να τονιστεί εξαρχής ότι δεν είναι 

δυνατό να συζητηθούν οι επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών από 

την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, εάν προηγουμένως δεν 
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γίνουν σαφείς υποθέσεις για την σικονομική πολιτική που ανα

μένεται, ή πρέπει, να ακολουθηθεί κατά την επόμενη πενταετία. 

Αυτό συμβαίνει γιατί, εάν π.χ. δεν διορθωθούν έγκαιρα οι ση

μερινές μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας, οποια

δήποτε πολιτική απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων θα επι

δεινώσει τόσο δραματικά αυτές τις ανισορροπίες, ώστε σε πολύ 

λίγο χρονικό διάσττ̂ ια θα αντιστραφεί αναγκαστικά. 

Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων που ήδη έχει επι

τευχθεί, καθώς και αυτή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα 

αμέσως επόμενα χρόνια δημιουργούν εντελώς νέες συνθήκες για 

τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και για τη χάραξη της 

οικονομικής πολιτικής. Η αναμενόμενη απελευθέρωση των βασικών 

κατηγοριών κίνησης κεφαλαίων για τους Έλληνες κατοίκους επι

βάλλει τη λήψη δραστικών μέτρων κατά την εναπομένουσα μεταβα

τική περίοδο, για σημαντική μείωση των δανειακών αναγκών του 

δημόσιου τομέα και του δημόσιου εξωτερικού χρέους, καθώς και 

για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας!. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, ώστε η παρούσα 

αυξημένη καθαρή εισροή αυτόνομων ιδιωτικών κεφαλαίων από το 

εξωτερικό (εξαιτίας και της απελευθέρωσης της κίνησης κεφα

λαίων η οποία ήδη έχει πραγματοποιηθεί) να μην οδηγήσει σε 

μεγάλη υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

τής δραχμής και σημαντική επιβάρυνση των τομέων της οικονο

μίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Εάν οι πιο πάνω κατευθύνσεις πολιτικής ακολουθηθούν 

συστηματικά τα επόμενα χρόνια, τότε η σταδιακή απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων από την Ελλάδα θα προχωρήσει χωρίς πολ-

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(1989). 
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λά προβλήματα τόσο για το ισοζύγιο πληρωμών όσο και για την 

οικονομία γενικότερα. 

Πρόβλημα φυγής κεφαλαίων από τη χώρα θα αντιμετωπιστεί 

μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων θα προχωρήσει πιο γρήγορα από τη μείωση και τελική 

εξάλειψη των μακροοικονομικών ανισορροπιών που επιβαρύνουν 

σήμερα την ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό η ελληνική 

πλευρά θα πρέπει αφενός να επιδιώξει αποφασιστικά την όσο το 

δυνατόν ταχύτερη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και 

αφετέρου την επίτευξη ρυθμίσεων στον τομέα της απελευθέρωσης 

της κίνησης κεφαλαίων, οι οποίες να μη θέτουν σε κίνδυνο την 

ισορροπία της ελληνικής οικονομίας και του ισοζυγίου πληρω

μών. 

Η επιβίωση της απελευθέρωσης των εμπορικών ανταλλαγών, 

η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, και η προώθηση της απελευθέρω

σης της κίνησης κεφαλαίων, που έχει προγραμματιστεί για την 

επόμενη τετραετία, πρίν από τη λήξη της πρώτης φάσης της Οι

κονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), εξαρτώνται από το 

βαθμό στον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της μακροοικονο

μικής πολιτικής για σημαντική μείωση των μακροοικονομικών 

ανισσορροπιών. Από αυτό ακριβώς εξαρτάται και η εξέλιξη του 

ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών της χώρας στο οποίο δί

δεται, όπως είναι γνωστό, ιδιαίτερη προσοχή από τις οικονο

μικές αρχές. 

Αλλά η εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα 

πρέπει να αποτελεί από μόνη της στόχο της οικονομικής πολι

τικής, αφού στόχος αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι και 

η σταδιακή μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας. 

Το τελευταίο θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
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στην ελληνική οικονομία, γεγονός που αποτελεί επίσης απαραί

τητη προϋπόθεση για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην 

προσπάθεια για την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και για 

την ένταξη της δραχμής στο συναλλαγματικό μηχανισμό του 

Ε.Ν.Σ. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η μακροοικονομική πολι

τική που ακολουθήθηκε στην περίοδο 1989-Απρί.λιος 1990 και η 

σημαντική επιδείνωση των μακροοικονομικών ανισσοροπιών που 

προκάλεσε αυτή η πολιτική απομάκρυναν τη χώρα από την τροχιά 

της σταδιακής ολοκλήρωσης της οικονομίας της μέσα στην ενο

ποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Με τα σημερινά δεδομένα, θα είναι 

πολύ δύσκολο για την Ελλάδα να ακολουθήσει τις άλλες χώρες 

της ΕΟΚ στην πορεία τους προς τη δημιουργία μιας οικονομικής 

και νομισματικής ένωσης στην Ευρώπη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μιας 

χώρας αντικατοπτρίζει είτε μια ανισορροπία ανάμεσα στις ιδιω

τικές αποταμιεύσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις είτε ένα έλ

λειμμα στο γενικό δημόσιο προϋπολογισμό είτε και τα δύο μαζί. 

Επομένως οι διάφορες εξελίξεις που σημειώνονται στο 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μπορεί με αυτή 

την έννοια να αναλυθούν με βάση την επίδραση των μεταβολών 

που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες οικονομικές μεταβλη

τές, είτε αυτές είναι ενδογενείς (εγχώριες) είτε εξωγενείς, 

πάνω στη ζήτηση για ιδιωτικές επενδύσεις, στην προσφορά απο

ταμιευτικών πόρων από τους ιδιώτες και στο έλλειμμα του δημό

σιου τομέα. 

Υψηλά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων και ελλειμμάτων στο 

δημόσιο τομέα ή χαμηλά επίπεδα αποταμιεύσεων συνεπάγονται 

υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (τουλάχιστον 

στη βραχυχρόνια περίοδο) και το αντίθετο. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος είναι γεγονός ότι το ισοζύ

γιο ανάμεσα στις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και στις ιδιωτικές 

επενδύσεις όχι μόνο δεν επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συ

ναλλαγών, αλλά μετριάζει σε σημαντικό βαθμό την επίδραση που 

ασκείται πάνω σε αυτό το ισοζύγιο από το τεράστιο και διευρυ

νόμενο έλλειμμα του δημόσιου τομέα. 
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Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι βασικός προσδιορι

στικός παράγοντας του ελλείματος του ελληνικού ισοζυγίου τρε-

χουσών συναλλαγών είναι το τεράστιο έλλειμμα του δημόσιου το

μέα. Το έλλειμμα αυτό, εκτός του ότι απορροφά ένα μεγάλο μέ

ρος των ιδιωτικών αποταμιευσεων (γεγονός που έχει σημαντικές 

αρνητικές επιδράσεις στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας), εξαναγκάζει επίσης πολλές φορές το δημόσιο τομέα 

να καταφεύγει είτε σε εξαιρετικά υψηλό δανεισμό από το εξωτε

ρικό (επιδεινώνοντας έτσι άμεσα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ

λαγών) είτε στην πληθωριστική χρηματοδότηση, επιδεινώνοντας 

τον εγχώριο πληθωριομό και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότη

τα των κλάδων της οικονομίας που παράγουν προϊόντα εκτεθειμέ

να στο διεθνή ανταγωνισμό. Το τελευταίο συμβαίνει γιατί με 

μεγάλο δισταγμό και καθυστερήσεις αποφασίζεται να πραγματο

ποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές στην εγχώρια συναλλαγματική 

ισοτιμία, οι οποίες επιβάλλονται από τις μεγάλες διαφορές στα 

ποσοστά πληθωρισμού τιμών και κόστους που διαμορφώνονται ανά

μεσα στην Ελλάδα και στις κύριες ανταγωνίστριες χώρες. 

Στη σημερινή συγκυρία, η επίδραση των ελλειμμάτων του 

δημόσιου τομέα στο ισοζύγιο πληρωμών έχει πάρει και μια άλλη, 

πολύ πιο επικίνδυνη διάσταση. Το γεγονός ότι τα ελλείμματα 

και το συνολικό δημόσιο χρέος έχουν φτάσει σε τόσο υψηλά επί

πεδα, ώστε να αμφισβητείται από τους οικονομικούς παράγοντες 

ακόμα και αυτή η δυνατότητα της χώρας να συνεχίσει απρόσκοπτα 

την εξυπηρέτηση τους, κάνει τα οικονομούντα άτομα διστακτικά 

στο να απορροφήσουν στα χαρτοφυλάκια τους τις κρατικές ομολο

γίες, και ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση του 

πληθωρισμού και της διολίσθησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

της δραχμής. Πραγματικά, η κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια 
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ελλείμματα και τη φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους είναι 

τέτοια, ώστε πολλοί.οικονομικοί αναλυτές της ελληνικής οικο

νομίας να αισθάνονται την ανάγκη να προτείνουν τη διατήρηση 

από την ελληνική κυβέρνηση της ευχέρειας yLa επιβολή του 

πληθωριστικοί) φόρου* . 

Η ύπαρξη όμως των πληθωριστικών προσδοκιών και ιδιαί

τερα προσδοκιών yLa σημαντικές αυξήσεις στην πραγματική τιμή 

διάφορων διαρκών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα, βί

ντεο κ.λπ.)ι
 O F
 συνδυασμό με την ύπαρξη προσδοκιών για επιβο

λή ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές τέτοιων αγαθών, επι

δρούν σημαντικά στην κατανομή των αγορών των οικονομούντων 

ατόμων μέοα οτο χρόνο. Έτσι, σε μια περίοδο όπου η πραγματι

κή ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος θεωρείται από την πλειο

νότητα των οικονομούντων ατόμων υπερτιμημένη (λόγω, π.χ., των 

μεγάλων ακάλυπτων διαφορών πληθωρισμού τιμών και κόστους), 

αυτό οδηγεί σε προσδοκίες υποτίμησης και επομένως αύξησης της 

τιμής των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στο μέλλον. Για να 

προλάβουν τις αυξήσεις, οι καταναλωτές μειώνουν τις αποταμι

εύσεις τους στη συγκεκριμένη περίοδο και αυξάνουν τη ζήτηση 

τους για διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Επομένως μια υπερτιμημένη 

συναλλαγματική ισοτιμία και προσδοκίες για επικείμενη υποτί

μηση (διολίσθηση) οδηγούν σε μείωση των αποταμιεύσεων και 

χειροτέρευση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Επίσης μια υπερτιμημένη συναλλαγματική ισοτιμία και 

προσδοκίες για υποτίμηση οδηγούν τις επιχειρήσεις σε υπεραπο-

θεματοποιήσεις πρώτων υλών και ημικατεργασμένων προϊόντων 

(επενδύσεις σε αποθέματα) τα οποία και πάλι επιβαρύνουν το 

ι. Βλέπε W. Branson (1989). 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Τέλος, η προσπάθεια αντιμετώπισης των δημόσιων ελλειμ

μάτων με την επιβολή μιας πολιτικής αρνητικών πραγματικών 

επιτοκίων οδηγεί σε επενδυτική δραστηριότητα σε projects με 

αρνητική αποδοτικότητα για το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα 

την προώθηση τεχνολογιών εντάσεως κεφαλαίου σε πολύ μεγαλύτε

ρο βαθμό από ό,τι είναι οικονομικά και κοινωνικά άριστο. Αλλά 

το άμεσο αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολιτικής είναι η χειροτέ

ρευση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Η πιο πάνω ανάλυση ξεκαθαρίζει σε σημαντικό βαθμό τους 

παράγοντες που προσδιορίζουν την επικίνδυνη ελλειμματικότητα 

του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών, ιδιαίτερα όσον αφορά το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όταν το έλλειμμα του δημόσιου 

τομέα φαίνεται να ξεπερνά το 20% του ΑΕΠ και OL δαπάνες εξυ

πηρέτησης του δημόσιου χρέους έχουν ήδη φτάσει το 50% των συ

νολικών φορολογικών εισπράξεων, θα ήταν ουτοπία να περιμένει 

κανένας καλύτερη εξέλιξη στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Εάν εξαιρέσουμε την περίοδο 1986-1987, η κατάσταση επιδεινώ

νεται ακόμα περισσότερο από τη σημαντική χειροτέρευση της 

ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονομίας που είναι εκτε

θειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό, εξαιτίας κυρίως των μεγάλων 

αυξήσεων στο κόστος εργασίας*. 

Το πρόβλημα επομένως για την οικονομική πολιτική και 

για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεν είναι το ισοζύγιο 

πληρωμών, αλλά το τεράστιο έλλειμμα του δημόσιου τομέα και η 

μειωμένη ανταγωνιστικότητα, καθώς και οι δυσμενείς επιπτώσεις 

που συνεπάγονται για την εξέλιξη των προσδοκιών για τον πλη-

ι. Βλέπε υποδιαιρέσεις 2.6. και 5.2. 
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θωρισμό, τη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής και την ανά

πτυξη της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. 

Με τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, εί

ναι πραγματικά παραπλανητικό να αποδίδεται η δυσμενής εξέλιξη 

του ισοζυγίου, π.χ. το 1989, σε εξωγενείς παράγοντες. Το έλ

λειμμα αυτό είναι αποτέλεσμα των μεγάλων ανισσοροπιών στο δη

μόσιο τομέα και των μεγάλων αυξήσεων του κόστους εργασίας 

πριν και μετά τη λήξη του σταθεροποιητικού προγράμματος, οι 

οποίες με τη σειρά τους είναι το καθαρό αποτέλεσμα της οικο

νομικής πολιτικής που ακολουθείται εδώ και αρκετά χρόνια. Το 

σταθεροποιητικό πρόγραμμα υπήρξε μια παρένθεση που έδειξε ότι 

πραγματικά η Ελλάδα δεν θα είχε κανένα πρόβλημα στο ισοζύγιο 

πληρωμών, εάν ακολουθούσε μια μακροοικονομική πολιτική περισ

σότερο προσαρμοσμένη στις σημερινές πραγματικότητες της οικο

νομίας της. 

Όσον αφορά τη σημαντική ελλειμματικότητα του εμπορι

κού ισοζυγίου της χώρας, όπως αναλύθηκε στην παρούσα Έκθεση, 

αυτή οφείλεται στην ύπαρξη σημαντικών πλεονασμάτων στο ισοζύ

γιο των άδηλων συναλλαγών και στό λογαριασμό κεφαλαίων. Το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων είναι αποτέλεσμα των βασι

κών οικονομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας 

(ναυτιλία, μετανάστευση, τουρισμός, EÖK κ.λπ.), τα οποία ανα

λύθηκαν εκτενώς στην υποδιαίρεση 2.2. Το πλεόνασμα του λογα

ριασμού κεφαλαίων είναι αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, της οι

κονομικής πολιτικής. Τα δύο αυτά πλεονάσματα, στο βαθμό που 

δεν αντικατοπτρίζονται σε αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσί

μων, αποτελούν τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες - του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. 

Από τα πιο πάνω καθίσταται φανερό ότι οι αναλύσεις 
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διάφορων οικονομικών αναλυτών της ελληνικής οικονομίας [βλέ

πε π.χ. Τ. Γιαννίτσης (1988)], οι οποίες αποδίδουν την αυξη

μένη ή μειωμένη ελλειμματικότητα του ελληνικού εμπορικού ισο

ζυγίου ή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο γεγονός της 

οριστικής ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ και στη συνεπαγόμενη 

μείωση της προστασίας και των επιδοτήσεων, δεν ευσταθούν. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής 

οικονομίας, τα οποία προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη μακροχρό

νια διάρθρωση του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών της. Από 

εκεί και πέρα οι οποιεσδήποτε βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στη 

διάρθρωση αυτή, είναι αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της συγκε̂ -

κριμένης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται σε κάθε πε

ρίοδο. 

Η προστασία από εισαγωγές και οι επιδοτήσεις των εξα

γωγών είναι μέτρα μικροοικονομικής πολιτικής που αφορούν την 

ανάπτυξη ή υποανάπτυξη των διάφορων κλάδων της οικονομίας και 

επηρεάζουν τη διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής, καθώς και τη 

διάρθρωση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Σε ορισμένες περι

πτώσεις είναι δυνατό να επηρεάσουν και το ισοζύγιο πληρωμών 

ως σύνολο, εάν επηρεάσουν τη σχέση ανάμεσα στην εγχώρια συνο

λική δαπάνη της οικονομίας και στο εθνικό εισόδημα. Η σχέση 

όμως αυτή σε χώρες σαν την Ελλάδα επηρεάζεται σε τόσο μεγάλο 

βαθμό από τη γενικότερη μακροοικονομική πολιτική, ώστε η επί

δραση των μεταβολών στην εμπορική πολιτική να είναι συνήθως 

μηδαμινή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η μεί

ωση των επιδοτήσεων και της προστασίας δεν επηρεάζει ουσια-^ 

στικά το ισοζύγιο πληρωμών ως σύνολο. Το τελευταίο προσδιορί

ζεται από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

Η προώθηση της ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής KOL 
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των εξαγωγών είναι απόλυτα επιθυμητή γιατί βοηθά την ανάπτυξη 

της εγχώριας οικονομίας, και όχι γιατί βοηθά στην εξισορρόπη

ση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη δεκαετία του 1970, οι εξάγωνες 

αγαθών αυξάνονταν κατά èva μέσο ετήσιο ποσοστό περίπου 20%. 

Με ανάλογα ποσοστά αυξάνονταν επίσης οι άδηλοι πόροι. Παρ' 

όλα αυτά κα.ι το εμπορικό ισοζύγιο ήταν πολύ μεγαλύτερο το 

1970 από ό,τι ήταν το 1960 και το ισοζύγιο πληρωμών παρέμεινε 

ελλειμματικό. Αυτό συνέβη γιατί η εγχώρια δαπάνη της οικονο

μίας ήταν μεγαλύτερη από το εθνικό εισόδημα (συμπεριλαμβανο

μένων των μεταβιβάσεων εισοδημάτων από το εξωτερικό). 

Τα πιο πάνω προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την απά

ντηση στο ερώτημα για τις επιπτώσεις της λήξης της μεταβατι

κής περιόδου από την ένταξη στην ΕΟΚ και της προώθησης των 

διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ, 

στο ισοζύγιο πληρωμών. Η εξέλιξη της διάρθρωσης του ισοζυγί

ου, μακροχρόνια, θα προσδιοριστεί ασφαλώς από την εξέλιξη των 

βασικών οικονομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας 

τα οποία προσδιορίζουν τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο των άδηλων 

συναλλαγών και στην αυτόνομη εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Η 

εξέλιξη του ισοζυγίου βραχυχρόνια θα επηρεαστεί στη σιρερινή 

συγκυρία από την, εξέλιξη των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα 

και από την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που πα

ράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα, ιδιαίτερα όσον αφορά το σχετικό 

κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία. Η επίδραση από τη 

μείωση των επιδοτήσεων και της προστασίας από εξαγωγές θα εί

ναι έντονη όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την οικονο

μική διάρθρωση ορισμένων σημαντικών κλάδων της οικονομίας. Η 

επίδραση όμως αυτών των μεταβολών στο συνολικό ισοζύγιο επι

σκιάζεται από τη σημαντική επίδραση της μακροοικονομικής πο-
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λιτικής. 

Η κατάργηση της προστασίας και των επιδοτήσεων θα έχει 

οπωσδήποτε ως συνέπεια κάποιες σημαντικές διαρθρωτικές μετα

βολές τόσο στην εγχώρια παραγωγή όσο και στα επιμέρους κονδύ

λια των εισαγωγών και των εξαγωγών. Ειδικότερα, εάν υπάρξει 

μια κατάλληλη μεταβολή στη μακροοικονομική πολιτική, ώστε να 

διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα, τότε 

είναι δυνατό να αναμένονται οι ακόλουθες διαρθρωτικές μεταβο

λές: 

α. Μια σημαντική αύξηση του μεγέθους των επιχειρηματι

κών μονάδων μέσω εσωτερικής ανάπτυξης ή μέσω εξαγορών KOL 

συγχωνεύσεων. Η διαδικασία αυτή, η οποία έχει ήδη αρχίσει κά

τω από την επίδραση του σταθεροποιητικού προγράμματος, είναι 

δυνατό να δώσει λύση σε ένα από τα πιο σημαντικά διαρθρωτικά 

προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας και γεωργίας, που ήταν ο 

κατακερματισμός της παραγωγής και το οποίο είχε σημαντικές 

συνέπειες τόσο στην περίπτωση των εξαγωγών όσο και στην περί

πτωση της συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στις κρατικές 

προμήθειες*. 

β. Στο βαθμό που η προστασία και το σύστημα επιδοτήσε

ων, όπως εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, ευνοούσαν την ανάπτυξη των 

κατεξοχήν παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, είναι δυνατό η 

αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και η προσπάθεια για διατή

ρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας προς 

όφελος όλων των κλάδων, να οδηγήσουν σε μια σταδιακή αναδιάρ

θρωση της ελληνικής παραγωγής υπέρ των κλάδων που παράγουν 

1. Βλέπε Α. Παξινός και Ι. Μαρμαγγιόλης (Ιούλιος-

Σεπτέμβριος 1989). 
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πιο σύγχρονα προϊόντα ή υπέρ της χρησιμοποίησης πιο σύγχρονων 

μεθόδων παραγωγής από όλους τους κλάδους. 

Σχετικά με την επίδραση από την απελευθέρωση του εμπο

ρίου των υπηρεσιών και της κίνησης κεφαλαίων στο ελληνικό 

ισοζύγιο πληρωμών, στην παρούσα Έκθεση τονίζονται τα ακόλου

θα: 

i. Υπάρχουν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις οι οποίες 

θα πρέπει να ικανοποιηθούν στο ακέραιο προκειμένου να προχω

ρήσει, έστω και σε μικρό βαθμό, η διαδικασία της απελευθέρω

σης της κίνησης κεφαλαίων για τους Έλληνες κατοίκους*. Αυ-

ιές οι προϋποθέσεις είναι η μείωση των δανειακών αναγκών του 

δημόσιου τομέα σε επίπεδα πολύ κάτω του 10% του ΑΕΠ, η διατή

ρηση της ανταγωνιστικότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα, η σημα

ντική μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους και, τέλος, η 

κπίτευξη σημαντικής προόδου στην προσπάθεια για απελευθέρωση 

και εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. 

ii. Εάν αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιούνται σε κάποιο 

ικανοποιητικό βαθμό, τότε η σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων θα προκαλέσει, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, μια 

αξιόλογη αύξηση της καθαρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων από 

το εξωτερικό. Αυτή η εξέλιξη έχει ήδη εμφανιστεί στη χώρα μας 

στη διετία 1987-1988, κάτω από την επίδραση του σταθεροποιη

τικού προγράμματος. Εάν η πορεία της σταθεροποίησης συνεχιζό

ταν και το 1989, αναμφίβολα θα συνεχιζόταν και η αύξηση στην 

καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό το φαινόμενο έχει εμ

φανιστεί σε πολλές χώρες οι οποίες προχώρησαν σε απελευθέρωση 

της κίνησης κεφαλαίων με το εξωτερικό, και έχει πάρει εξαιρε

ί. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1989). 
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τικά μεγάλες διαστάσεις στην περίπτωση της Ισπανίας τα τελευ

ταία χρόνια*. Σε πολλές χώρες έχει δημιουργήσει σοβαρά προ

βλήματα υπερθέρμανσης της εγχώριας οικονομίας και σημαντικής 

υπερτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος 

τους. Αυτά τα αρνητικά φαινόμενα θα πρέπει να αποφευχθούν 

πάση θυσία στην περίπτωση της Ελλάδος για να μην οδηγήσουν σε 

μεγαλύτερη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των κυρίων πα

ραγωγικών κλάδων της οικονομίας της. 

iii. Στη μεσομακροχρόνια περίοδο, η απελευθέρωση της 

κίνησης κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, εάν 

πραγματοποιηθούν με το σωστό τρόπο και εάν η εγχώρια μακροοι

κονομική πολιτική έχει αναπροσαρμοστεί κατάλληλα, όπως αρμό

ζει στο εντελώς νέο οικονομικό πλαίσιο που θα έχει δημιουργη

θεί, είναι δυνατό να έχουν σημαντικές ευνοϊκές επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι παραγωγικές επι

χειρήσεις θα αποκτήσουν σταδιακά νέες δυνατότητες χρηματοδό

τησης τους και διαχείρισης των υποχρεώσεων και των διαθεσίμων 

τους σε διεθνή κλίμακα και οι πιο δυναμικές από αυτές θα μπο

ρέσουν να λειτουργήσουν με ανταγωνιστικό τρόπο ως διεθνοποι

ημένοι επιχειρηματικοί οργανισμοί. 

ι. Οι καθαρές εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό (είτε 
με τη μορφή των άμεσων επενδύσεων είτε με τη μορφή της εισρο
ής κεφαλαίων για αγορά τίτλων στο εγχώριο χρηματιστήριο είτε, 
τέλος, με τη μορφή του δανεισμού σε συνάλλαγμα από το εξωτε
ρικό) έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις στην περίπτωση της 
Ισπανίας, με πολύ σοβαρές συνέπειες για την οικονομική ανά
πτυξη αυτής της χώρας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε 
Jose Vinals (1989). 

2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 

(1990α). 
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iv. Τέλος, θα πρέπει και πάλι να τονιστεί η σημασία 

του συγχρονισμού ανάμεσα στη σταδιακή εκπλήρωση των προϋποθέ

σεων γLa την απελευθέρωση και στη λήψη των αποφάσεων για το 

σκοπό αυτΟ. Εάν η απελευθέρωση προχωρήσει πιο γρήγορα από την 

ικανοποιητική σταθεροποίηση της οικονομίας, τότε είναι πολύ 

πιθανή η δημιουργία εκρηκτικών καταστάσεων στο ισοζύγιο, οι 

οποίες θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια σε ανατροπή της 

οποιασδήποτε προόδου έχει επιτευχθεί στη διαδικασία της απε

λευθέρωσης. 

Η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών και η προωθη

μένη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων προσδιορίζουν με 

ακρίβεια τη μακροοικονομική πολιτική που θα πρέπει να ακολου

θήσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Η πολιτική αυτή θα είναι 

αναγκαστικά διαφορετική από την πολιτική που ακολουθήθηκε στη 

χώρα μέχρι το 1985, KOL θα δίνει έμφαση: 

α. Στη σταδιακή μείωση στη μεταβατική περίοδο των ση

μαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών που αντιμετωπίζει σή

μερα η χώρα και στη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της ανταγωνι

στικότητας των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς 

εμπορεύσιμα προϊόντα. 

β. Στην ενίσχυση της εγχώριας αποταμίευσης με μια κα

τάλληλη πολιτική επιτοκίων και με τη σημαντική διεύρυνση της 

προσφοράς αξιόπιστων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων για 

τοποθέτηση αυτών των αποταμιεύσεων. 

γ. Στη διατήρηση ενός μικροοικονομικού πλαισίου λει

τουργίας της οικονομίας, μέσω της ριζικής αναδιάρθρωσης του 

συστήματος των κινήτρων KOL των σχετικών τιμών στην οικονο

μία, το οποίο να ευνοεί τη δημιουργία υγιών διεθνοποιημένων 

επιχειρήσεων, ικανοποιητικού μεγέθους και με κατάλληλη οργα-
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νωτική δομή. 

δ. Στην οργανωτική αναβάθμιση και ενίσχυση του θεσμι

κού και οργανωτικού πλαίσιου για τη διενέργεια και προώθηση 

των εξαγωγών και γενικά της εγχώριας παραγωγής. 

ε. Στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από 

την ενίσχυση της προσφοράς διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, 

και όχι με προσπάθειες ενίσχυσης της ζήτησης μέσα από μια 

συνεχώς επεκτατική μακροοικονομική πολιτική, όπως συνέβαινε 

μέχρι το 19851. Σε γενικές γραμμές, η μακροοικονομική πολι

τική που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Ελλάδα θα πρέπει 

να είναι ελαφρά περιοριστική σε μόνιμη βάση, μάλλον, παρά 

επεκτατική. 

ι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης 
(Οκ τώβριος-Νοέμβριος 1988). 
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