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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Υ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύ
θηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία "Κέντρον Οικο
νομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο
μικών 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'βραχυ-
χρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπό
νηση σχεδίων προγραμμάτων 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 οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 
οικονομικής ανάπτυξης. 

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

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση 
μελετών που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, εκθέσεων που 
είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι 
οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς 
και διαλέξεων, οι οποίες δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που 
προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και 
πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 
οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή 
της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 

7 



Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευτεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή 
Μελετών τουΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο 

βελτιώθηκε από τον συγγραφέα με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην εξέταση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, καθώς και των 
προϋποθέσεων και των προοπτικών ανάπτυξης τους μέσα στην ενοποιημένη 
ευρωπαϊκή αγορά. 

Στόχος της μελέτης είναι να δοθεί απάντηση σε ορισμένα βασικά -αλλη
λένδετα- ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές αγαθών, τα οποία έχουν σημα
ντικές επιπτώσεις πολιτικής και έχουν τεθεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλη έμ
φαση. Τα ερωτήματα αυτά αναφέρονται: 
- Στις αιτίες που προσδιορίζουν την εξαιρετικά χαμηλή συμβολή των ελληνι

κών εξαγωγών αγαθών στη διαμόρφωση του ΛΕΠ. 
- Στην εκτίμηση των επιπτώσεων της κατάργησης των εξαγωγικών επιδοτή

σεων και της αναδιάρθρωσης της έμμεσης φορολογίας με την εφαρμογή του 
ΦΠΛ στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών. 

- Στον προσδιορισμό της έννοιας που έχει, μέσα στην ενοποιημένη εσωτερική 
αγορά της ΕΟΚ, η πολιτική ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού 
της ελληνικής οικονομίας. 

- Στην αξιολόγηση των προοπτικών ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών μέ
σα στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. 

Βασικό αναλυτικό εργαλείο της μελέτης είναι το υπόδειγμα της μικρής 
-ανοικτής- οικονομίας, η οποία παράγει δύο ευρείες κατηγορίες προϊόντων: 
εμπορεύσιμα (εξαγώγιμα και υποκατάστατα εισαγόμενων) και μη εμπορεύσιμα 
και δεν έχει καμιά δυνατότητα επηρεασμού των διεθνών τιμών των εμπορεύσι
μων προϊόντων της. Οι υποθέσεις αυτές αναλύονται θεωρητικά και επαληθεύ
ονται εμπειρικά στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας. 

Από την εφαρμογή του υποδείγματος προκύπτει ένας αριθμός κρίσι
μων συμπερασμάτων, πάνω στα οποία στηρίζονται προτάσεις πολιτικής 
όπως: 
- Το κέντρο βάρους της προσπάθειας για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγω

γών στο εξής θα πρέπει να βρίσκεται στη δημιουργία των προϋποθέσεων για 
αύξηση της προσφοράς (και όχι της ζήτησης) εξαγωγών. 

- Η κατάργηση της προστασίας και των επιδοτήσεων αναμένεται να έχει ευ
νοϊκά αποτελέσματα στην ελληνική βιομηχανία και στους άλλους 
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ανταγωνιστικούς κλάδους, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνδυαστεί με μια 
σημαντική μείωση της υπερτίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Επιστημονική Λ ιευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Ιούλιος 1991 
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Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, που εκπονείται στο 
ΚΕΠΕαπό τον Αύγουστο του 1987, με τίτλο "Οι επιπτώσεις στην ελληνική οι
κονομία από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ μέχρι το 1992". Η 
ευρύτερη μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α. Μελέτη με τίτλο "Προβλήματα και προοπτικές των ελληνικών εξαγω
γών: Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τους μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
αγορά". Συγγραφέας Δ. Κ. Μαρούλης. Η παρούσα μελέτη. 

β. Έκθεση με τίτλο " Το ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών: Επιπτώσεις από 
την ένταξη και από την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ". Συγγρα
φέας Λ. Κ. Μαρούλης (1991). No 5, ΚΕΠΕ. 

γ. Έκθεση με τίτλο "Εξελίξεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα 
και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς: Επιπτώσεις για την Ελλάδα". Συγ
γραφέας Λ. Κ. Μαρούλης. Υπό έκδοση. 

δ. Έκθεση με τίτλο 'Επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την απε
λευθέρωση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στα πλαίσια της ΕΟΚ". Δ. Κ. 
Μαρούλης και Γ. Λναστασιάδης (1988). Αδημοσίευτη. 

ε. Μελέτη με τίτλο "Απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και ελληνική 
οικονομία: Προοπτικές ένταξης στο ΕΝΣ και επιπτώσεις". Δ. Κ. Μαρούλης σε 
συνεργασία Γ. Αναστασιάδη (1988). Αδημοσίευτη. 

στ. Έκθεση με τίτλο "Η Απελευθέρωση της κίνησης των εργαζομένων στα 
πλαίσια της ΕΟΚ, και οι συνέπειες της για την Ελλάδα". Γ. Αναστασιάδης. 
Υπό έκδοση. 

ζ. Μελέτη με τίτλο "Οικονομική και Νομισματική Ένωση στην Ευρώπη: 
Η θέση της Ελλάδος". Δ. Κ. Μαρούλης. Υπό εκπόνηση. 

Η παρούσα μελέτη κατατέθηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Μελετών 
του ΚΕΠΕ για έγκριση, τον Απρίλιο του 1988. Μετά από μια εξαιρετικά χρο
νοβόρα διαδικασία κρίσεων, κατέστη αναγκαία η ριζική αναθεώρηση της, λαμ
βάνοντας υπόψη τόσο τις κρίσεις των εσωτερικών (ΚΕΠΕ) και των εξωτερι
κών κριτών, όσο και τις σημαντικές μεταβολές στην οικονομική κατάσταση 
της χώρας, που έλαβαν χώρα τα τελευταία τρία χρόνια μετά την πρώτη παρου
σίαση της. Έτσι προέκυψε η παρούσα έκδοση της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε 
στο διάστημα Απριλίου - Ιουλίου 1990. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς κρι-
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τές, ÖL οποίοι με την εποικοδομητική κριτική τονς και με τις υποδείξεις τους 
συνέβαλαν σημαντικά στην πραγματοποίηση της παρούσας βελτιωμένης έκδο
σης. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης και εκείνα τα μέλη της Επιτροπής Μελε
τών του ΚΕΠΕ, τα οποία θέλησαν να συζητήσουν μαζί μου τα προβλ ήματα που 
είχε κατά τη γνώμη τους η μελέτη. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην κ. Στ. 
Μπαλφούσια, της οποίας οι υποδείξεις ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Β. Βασιλοπούλου, που συνέβαλε 
στην επεξεργασία των στοιχείων της μελέτης και δακτυλογράφησε το κείμενο 
της παλαιάς έκδοσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, διευκολύνοντας έτσι το 
έργο της αναθεώρησης. 

Χωρίς αμφιβολία, για τα σφάλματα και τις παραλείψεις που ενδεχομέ
νως υπάρχουν ακόμα, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μου. 

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ 

Αθήνα, Ιούλιος 1990 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δημιουργία στον ελληνικό χώρο μιας οικονομίας παραγωγής 
"προϊόντων εμπορεύσιμων διεθνώς" (και όχι μιας καταναλωτικής κοι
νωνίας καταδικασμένης στη στασιμότητα) απαιτεί να εξασφαλιστούν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις που αναλύονται στην παρούσα μελέτη: α) Στα
θεροποίηση και εξυγίανση της οικονομίας και εξάλειψη της υπερτίμησης 
του εγχώριου νομίσματος, στο βαθμό τουλάχιστον που αυτή η τελευταία 
οφείλεται στη συνήθως επεκτατική (πληθωριστική) μακροοικονομική 
πολιτική· β) Εξάλειψη της μεροληψίας της εμπορικής και της φορολογι
κής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών και εγκαθίδρυση ενός νέου συ
στήματος κινήτρων το οποίο να ευνοεί την εγχώρια αποταμίευση έναντι 
της ξένης και την επενδυτική δραστηριότητα στους τομείς της οικονο
μίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Να ευνοεί επίσης 
τη δημιουργία παραγωγικών και εξαγωγικών μονάδων ικανοποιητικού 
μεγέθους, σωστής οργανωτικής δομής και εναρμονισμένων με τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις· γ) Αναβάθμιση του θεσμικού και ορ
γανωτικού πλαισίου για την προσφορά υπηρεσιών χρηματοδότησης, 
ασφάλισης, εμπορίας, μεταφοράς, κτλ. στις ελληνικές εξαγωγές και στην 
οικονομία γενικότερα- δ) Εξυγίανση των θεσμών και των μηχανισμών 
λειτουργίας της οικονομίας και ουσιαστική αναβάθμιση και ανάπτυξη 
της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής. 

Στη συγκυρία πάντως που βρίσκεται η χώρα στις αρχές του έτους 
1990, οι κυριότερες προϋποθέσεις τόσο για τη συνέχιση της προσαρμο
γής της στις διαδικασίες για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της 
ΕΟΚ και την ΟΝΕ, όσο και για την αποφυγή εξαιρετικά δυσμενών κατα
στάσεων για την οικονομία της, είναι: ι) η σημαντική μείωση των ελλειμ
μάτων του δημόσιου τομέα και η σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους 
ως ποσοστού επί του εθνικού εισοδήματος σε βιώσιμα επίπεδα και ιι) η 
έγκαιρη αντιστροφή της πολιτικής της ανατίμησης της πραγματικής συ
ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σημασία των εξαγωγών αγαθών για την ελληνική οικονομία, η 
πορεία τους μέχρι σήμερα και οι προοπτικές εξέλιξης τους στο άμεσο και 
το απώτερο μέλλον, έχουν πρόσφατα αποτελέσει αντικείμενο πολλών 
συζητήσεων. Αφορμή γι'αυτές τις συζητήσεις έχουν δώσει ορισμένα ση
μαντικά γεγονότα που συνταράσσουν θα λέγαμε την ελληνική οικονομία 
τα τελευταία χρόνια. Τα γεγονότα αυτά είναι περιληπτικά, κατά χρονο
λογική σειρά, τα ακόλουθα: 

α. Η σημανηκή μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδη
λων συναλλαγών και της καθαρής αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφα
λαίων από το εξωτερικό, στην περίοδο 1980-1985. Το πλεόνασμα των 
άδηλων μειώθηκε από 4.592,5 εκατ. δολ. το 1980 σε 2.992,2 εκατ. δολ. το 
1985. Η καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων μειώθηκε από 1.368,0 
εκατ. δολ. το 1980, σε 808,7 εκατ. δολ. το 1985. Η συνολική καθαρή εισ
ροή πόρων από τις δύο πιο πάνω πηγές ήταν το 1985 μικρότερη κατά 
2,16 δισ. δολ. περίπου από ό,τι ήταν το 19801. 

β. Η επικίνδυνη διόγκωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους της 
χώρας και των δαπανών για την εξυπηρέτηση του. Αυτό είχε ως αποτέ
λεσμα να υποχρεωθεί η ελληνική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή το 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα (τον Οκτώβριο του 1985), με κύριο στόχο 
το μηδενισμό του καθαρού επίσημου εξωτερικού δανεισμού, γιατί δεν 
ήταν δυνατή η παραπέρα αύξηση του χρέους. Πιο συγκεκριμένα, το 
εξωτερικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε από 4,5 δισ. δολ. το 1978 σε 7,9 δισ. 
δολ. το 1981 και σε 20,7 δισ. δολ. περίπου το 1987. Η πληρωμή των χρε
ολυσίων αυξήθηκε από 360,7 εκατ. δολ. το 1978, σε 1.770 εκατ. δολ. το 
1987. Τέλος η πληρωμή τόκων αυξήθηκε από 235,3 εκατ. δολ. το 1978 σε 

1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλλαγή αυτή έρχεται μετά από μια μακρόχρονη περίο
δο, 1966-1980, κατά την οποία ο ρυθμός αύξησης των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών 
και άδηλους πόρους ήταν της τάξεως του 17% ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ ο αντίστοιχος 
ρυθμός της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, στην περίοδο 1970-80, ήταν 15,5%. [Βλέπε 
Δημ. Κ. Μαρούλης (Μάιος 1991) και Δ. Κ. Μαρούλης (1991)]. 
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1.426.5 εκατ. δολ. το 1987 \ Ο μηδενισμός του καθαρού επίσημου εξωτε
ρικού δανεισμού στην περίοδο 1986-1988 σήμαινε μείωση της καθαρής 
εισροής πόρων από το εξωτερικό κατά ένα ποσό που το 1985 έφτασε τα 
2.340 εκατ. δολ.3. 

γ. Η σημαντική ανάκαμψη του πλεονάσματος τον ισοζυγίου των 
άδηλων συναλλαγών και της καθαρής αυτόνομης εισροής κεφαλαίων 
από το εξωτερικό, στην περίοδο 1986-1988, και η αναζωπύρωση των 
προσδοκιών για ικανοποιητική εξέλιξη αυτών των ισοζυγίων στο μέλ
λον. Βασικός παράγοντας για τη σημαντική μεταβολή στις προσδοκίες 
για την εξέλιξη αυτών των ισοζυγίων τα επόμενα πέντε χρόνια είναι η 
επίτευξη συμφωνίας για διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων της ΕΟΚ μέχρι το 1993, με την Ελλάδα μεταξύ των περισσότε
ρο ευνοημένων χωρών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η ευνοϊκή εξέλι
ξη αυτών των μεγεθών στη διετία 1987-1988. 

Πράγματι, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών 
έφτασε το 1987 τα 5.723.3 εκατ. δολ. (45,6% των εισαγωγών αγαθών) και 
το 1988 τα 6.674,0 εκατ. δραχ. (49,3% των εισαγωγών αγαθών), έναντι 
4.592.6 εκατ. δολ. το 1980 (42,1% των εισαγωγών αγαθών). Επίσηςηκα-
θαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων αυξήθηκε από 808,7 εκατ. δολ. το 
1985, σε 1.530,1 εκατ. δολ. το 1987, και σε 1826,1 εκατ. δολ. το 1988. Το 
αντίστοιχο μέγεθος για το 1980 ήταν 1.368 εκατ. δολ. 

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι ο μηδενισμός του καθαρού επί
σημου δανεισμού τα τελευταία χρόνια και επίσης η αξιοσημείωτη αύξη
ση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που σημειώθηκε στην ίδια περίο
δο (από 1.734,1 εκατ. δολ. το 1985 σε 3.738 εκατ. το 1987) στηρίχθηκε 
κατά κύριο λόγο στο ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών και στην αυτό
νομη εισροή κεφαλαίων. Το μόνο που δεν βελτιώθηκε ήταν το εμπορικό 
ισοζύγιο, το οποίο έφτασε το 1987 τα 6.929 εκατ. δολ. (55,2% των εισα
γωγών αγαθών) και το 1988 τα 7.631,1 εκατ. δολ (56,3% των εισαγωγών 

2. Στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος. Θα πρέπει να σημεωθεί ότι τα στοιχεία για το 
1987 έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη μεγάλη πτώση της τιμής του δολαρίου. Για πε
ρισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 

3. Βέβαια, ο μηδενισμός του καθαρού επίσημου δημόσιου δανεισμού αντικατα
στάθηκε, μετά το 1986 και μέχρι το τέλος του 1988, από τη σημαντική αύξηση της καθα
ρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του σταθεροποιητι
κού προγράμματος. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 

26 



αγαθών), έναντι 6.809,5 εκατ. δολ. (62,5% των εισαγωγών αγαθών) το 
1980. Η επιδείνωση αυτή του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται σε πολ
λούς λόγους όπως: η υποτίμηση του δολαρίου (που πληθωρίζει τα στοι
χεία σε δολάρια), η μείωση της προστασίας από εισαγωγές και των εξα
γωγικών επιδοτήσεων, η μείωση των εξαγωγών μας στις σοσιαλιστικές 
χώρες (για αντικειμενικούς λόγους), αυτή η ίδια η αύξηση των πιο πάνω 
πλεονασμάτων (άδηλες συναλλαγές, αυτόνομη εισροή ιδιωτικών κεφα
λαίων) κτλ.4. 

δ. Η σχεδόν πλήρης αποδυνάμωση της εμπορικής πολιτικής της 
χώρας μέσα στα πλαίσια της ένταξης στην ΕΟΚ και της προώθησης των 
διαδικασιών για την πλήρη ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ 
μέχρι το 1992. Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα που είχε η χώρα να στη
ρίζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ισοζυγίου πληρωμών της και τη βιο
μηχανική της πολιτική στην προστασία της εγχώριας παραγωγής από 
τις εισαγωγές και στην επιδότηση των εξαγωγών, ιδιαίτερα των κατεξο
χήν παραδοσιακών κλάδων της, έχει εκλείψει. Επιπροσθέτως, οι αυ
στηροί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και η σχεδόν πλήρης υπο
ταγή της αγοράς ξένου συναλλάγματος στις αποφάσεις των 
νομισματικών αρχών, που αποτελούσαν μέχρι σήμερα βασικά χαρακτη
ριστικά της ελληνικής οικονομικής πολιτικής, αρχίζουν σταδιακά 
(έστω και με κάπως αργούς ρυθμούς) να εξαλείφονται. Αναμένεται δε 
να έχουν εξαλειφθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 1992, ή το αργότερο μέ
χρι το τέλος του 1994. Στο διάστημα αυτό θα έχει επίσης προωθηθεί η 
ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών ανάμεσα στην Ελλά
δα και στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ, κάτι που σημαίνει πλήρη ελευθερία 
εγκατάστασης και προσφοράς υπηρεσιών, τραπεζικών, ασφαλιστικών, 
μεταφορικών, προσωπικών επαγγελμάτων κτλ., οπουδήποτε στην Κοι
νότητα5. 

Τέλος, η πλήρης εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων και 
η σημαντική προσέγγιση της φορολογικής βάσης και των φορολογι
κών συντελεστών (ιδιαίτερα της έμμεσης φορολογίας) ανάμεσα στα 
κράτη- μέλη της κοινότητας θα εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατό-

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). Βλέπε επίσης το 
Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. 

5. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1989), Δ. Μαρούλης (1990) και Δ. Μαρούλης (1991α). 
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τητα άσκησης αυτόνομης προστατευτικής πολιτικής μέσω της φορο
λογίας6. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι προχωράμε προς μία σχεδόν πλήρη απε
λευθέρωση του συνόλου των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας. Αυτή 
είναι νέα πραγματικότητα. Το μέχρι σήμερα μοντέλο ανάπτυξης το 
οποίο, όπως είναι γνωστό, στηρίχθηκε στην προστασία, την επιδότηση, 
τους αυστηρούς ελέγχους και την πολιτική ενίσχυσης της εσωτερικής 
ζήτησης7, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε μία κατάσταση όπου η απελευθέ
ρωση των διεθνών συναλλαγών της χώρας είναι γεγονός. 

Οι εξελίξεις και τα σημαντικά γεγονότα που αναφέρθηκαν πιο πά
νω κατηύθυναν κατά κάποιο τρόπο την οικονομική σκέψη και τις προ
τάσεις οικονομικής πολιτικής ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο των εξα
γωγών αγαθών. 

Στην περίοδο της κρίσης των άδηλων πόρων, η έμφαση δινόταν 
στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικο
νομίας με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση 
της οργανωτικής δομής και της τεχνολογικής στάθμης των κλάδων 
που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα (αγαθά και υπηρε
σίες)8. 

Μετά την εντυπωσιακή βελτίωση του ισοζυγίου των άδηλων συ
ναλλαγών και της αυτόνομης εισροής κεφαλαίων, στη διετία 1987-1988, 
κάποια διαφοροποίηση διαφάνηκε στις προτάσεις αρμόδιων παραγό
ντων αλλά και σε έναν ευρύ κύκλο αναλυτών της ελληνικής οικονομίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη και την αποδυνάμωση της εμπορικής πολιτικής 
μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ, αυτοί οι τελευταίοι εξέφρασαν την άποψη 
ότι ίσως να συμφέρει την Ελλάδα μία ενίσχυση της διεθνούς εξειδίκευ
σης της προς την κατεύθυνση των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπο
ρεύσιμες υπηρεσίες. Να προσφέρει δηλαδή στην παγκόσμια αγορά πε
ρισσότερες και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, τόσο παραδοσιακές 
(ναυτιλία, τουρισμός) όσο και νέες (όπως π.χ. υπηρεσίες software ηλε-

6. Βλέπε Θ. Α. Γεωργακόπουλος (1989α). 
7. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (Μάιος 1991). 
8. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1985 και 

1986 (σελ. 26). 
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κτρονικών υπολογιστών κτλ.)9. 
Τέλος, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τονίζει ότι, "με την 

ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, η εξασφάλιση ενός υψηλότερου 
βαθμού εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας, που συνεπάγεται και 
την ανάπτυξη ενός ευρύτερου και περισσότερο ανταγωνιστικού εξαγω
γικού τομέα, είναι προϋπόθεση για να αξιοποιήσει η χώρα τα πλεονε
κτήματα από την ευρωπαϊκή ενοποίηση"10. Η ίδια άποψη υποστηρίζεται 
και στην Έκθεση για το 1989. 

Από τις πιο πάνω τοποθετήσεις διαφαίνεται ο προβληματισμός 
που υπάρχει για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και προκύπτει 
σαφώς η ανάγκη για μια σε βάθος ανάλυση των θεμάτων εξαγωγικής και 
γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής, στο νέο οικονομικό περιβάλλον 
που διαμορφώνεται για την Ελλάδα μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγο
ρά. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται δεκτή η άποψη ότι ο*μόνος δρόμος 
που είναι ανοικτός για την Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της ενοποιημένης 
ευρωπαϊκής αγοράς, είναι η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολι
σμού της οικονομίας της. Ως θέμα αρχής, το γεγονός και μόνο ότι η ελ
ληνική οικονομία συμμετέχει πλήρως στην ενοποιημένη σε μεγάλο βαθ
μό ευρωπαϊκή αγορά, καθιστά αναπόφευκτη την προώθηση ενός 
υψηλότερου βαθμού εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας (στους το
μείς στους οποίους κατέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα). Αυτό συνεπά
γεται την ανάγκη για ανάπτυξη ενός ευρύτερου και περισσότερο αντα
γωνιστικού εξαγωγικού τομέα (μεγαλύτερη εξειδίκευση σημαίνει 
μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο), προκειμένου να μπορέσει 
να αποκομίσει η χώρα τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη τα οποία αναμέ
νονται από τη συμμετοχή της σε αυτή την ενοποιημένη αγορά. 

Δεδομένου δε ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών εξακολουθούν, όπως 

9. Ειδικότερα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε μία τελευταία ομιλία του 
(σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, 25-2-1988) υποστήριξε τα ακό
λουθα: "Δεδομένου ότι η χώρα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα από τις άδηλες συναλ
λαγές της, η εξάλειψη του εμπορικού ελλείμματος δεν είναι αναγκαία... Η χώρα φαίνε
ται να έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα των υπηρεσιών και θα 
ήταν σφάλμα να μην τα αξιοποιήσει, ώστε να μπορέσει να στηρίξει ένα υψηλό ρυθμό 
ανόδου του εθνικού εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της". 

10. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 1988, σελ. 25. 
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φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, να παραμένουν ο πιο δυναμικός 
κλάδος της οικονομίας, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξαγωγικής προσπάθειας στους κλάδους 
παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. 

Παίρνοντας την υπόθεση αυτή ως δεδομένη, η μελέτη επικεντρώ
νεται στην εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμε
ρα οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, καθώς και των προϋποθέσεων και 
των προοπτικών ανάπτυξης τους μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή 
αγορά. Η προσπάθεια είναι να απαντηθούν ορισμένα βασικά, αλληλέν
δετα, ερωτήματα σχετικά με τις εξαγωγές, τα οποία έχουν τεθεί τα τε
λευταία χρόνια με μεγάλη έμφαση. Η απάντηση που δίνεται κατά και
ρούς σε αυτά τα ερωτήματα έχει επηρεάσει αποφασιστικά την 
οικονομική πολιτική για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, πα
ρά το γεγονός ότι αυτή η απάντηση δεν έχει στηριχθεί μέχρι σήμερα σε 
κάποια ολοκληρωμένη θεώρηση των δεδομένων, θεωρητική ή εμπειρι
κή. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

Το πρώτο αναφέρεται στις αιτίες της μη ικανοποιητικής εξέλιξης 
των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια (ιδιαίτερα στην περίοδο 
1976-1985), και του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού τους στο ΑΕΠ της 
χώρας, παρά τη σημαντική προστασία που απολάμβαναν μέσω των 
αξιόλογων επιδοτήσεων, των φορολογικών απαλλαγών, και των αρνη
τικών και επιδοτούμενων επιτοκίων11. Ποια ήταν τα βασικά προβλήμα
τα που εμπόδισαν την πιο δυναμική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγω
γών μέχρι το 1986, οπότε άρχισε η σταδιακή κατάργηση του συστήματος 
προώθησης τους μέσω της παροχής σημαντικών άμεσων επιδοτήσεων; 

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, κρίθηκε απαραίτητη η αναλυ
τική επανεξέταση των βασικών παραγόντων που προσδιορίζουν γενικά 
το επίπεδο και την εξέλιξη των εξαγωγών αγαθών σε μια μικρή ανοικτή 
αναπτυσσόμενη οικονομία όπως η ελληνική (Κεφάλαιο 1), καθώς και 
των παραγόντων εκείνων που παίζουν τον σπουδαιότερο ρόλο στη συ
γκεκριμένη περίπτωση της ελληνικής οικονομίας (Κεφάλαια 2 και 3). 

Το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων 
στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών από την κατάργηση 
των εξαγωγικών επιδοτήσεων (η οποία έχει ήδη συντελεστεί), και από τη 

11. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 2. 
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σχεδόν ταυτόχρονη αξιόλογη μείωση της μέσης επιβάρυνσης των εξα
γωγών από έμμεσους φόρους μετά την εφαρμογή του ΦΠΑ. Επιπλέον 
κρίνεται χρήσιμη μια πρώτη εκτίμηση των επιπτώσεων στις ελληνικές 
εξαγωγές, τόσο στο σύνολο όσο και στους κυριότερους εξαγωγικούς 
κλάδους, των πιο πάνω μεταβολών στην εμπορική και τη φορολογική 
πολιτική της χώρας. Οι επιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να συσχετίζο
νται με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην 
εξέλιξη των εξαγωγών, της γενικότερης μακροοικονομικής πολιτικής 
(Κεφάλαιο 4). 

Το τρίτο ερώτημα αναφέρεται στην έννοια που έχει, μέσα στην ενο
ποιημένη εσωτερική αγορά της ΕΟΚ, η πολιτική ενίσχυσης του εξαγω
γικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας και στον προσδιορι
σμό των συγκεκριμένων μέσων και μέτρων πολιτικής με τα οποία είναι 
δυνατό να επιδιωχθεί η επίτευξη αυτού του στόχου:Το^ροβλημα^γκει-
ται στο γεγονός ότι τα παραδοσιακά μέσα και μέτρα πολιτικής, δηλαδή 
οι άμεσες και οι έμμεσες ενισχύσεις των εξαγωγών, έχουν ήδη καταργη
θεί και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους. Για 
να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, θα πρέπει να αξιολογηθούν αποτελε
σματικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των 
προηγούμενων ερωτημάτων (Κεφάλαια 1,2,3 και 4) και με αυτό τον τρό
πο να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι βασικές προϋποθέσεις για την 
επιβίωση και τη δυναμική ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών μέσα 
στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά (Κεφάλαιο 5). 

Το τέταρτο ερώτημα αναφέρεται στην αξιολόγηση των προοπτι
κών των ελληνικών εξαγωγών μέσα στα πλαίσια της ενοποιημένης ευ
ρωπαϊκής αγοράς. Το ερώτημα αυτό αναλύεται επίσης στο Κεφάλαιο 5. 
Τέλος, τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής της μελέ
της αναλύονται στο Κεφάλαιο 6. Πιο αναλυτικά: 

Για να γίνει δυνατός ο προσδιορισμός των βασικών παραγόντων 
που επηρεάζουν γενικά το επίπεδο και την εξέλιξη των εξαγωγών αγα
θών σε μια μικρή, ανοικτή, αναπτυσσόμενη οικονομία, όπως η ελληνι
κή, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 1, ως σημείο αναφοράς, ένα μικρό 
απλοποιημένο μοντέλο εξειδίκευσης μιας συνάρτησης προσφοράς εξα
γωγών, το οποίο όμως λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας. 

Γενικά η ανάλυση, που παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 1 και 2 της 
μελέτης, στηρίζεται σε ορισμένες υποθέσεις πολιτικής, οι οποίες όμως 
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φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της υπάρχουσας ελ
ληνικής βιβλιογραφίας, είτε αυτή η τελευταία αφορά την εξειδίκευση 
και εκτίμηση των βασικών παραμέτρων συναρτήσεων εξαγωγών της ελ
ληνικής οικονομίας, είτε αφορά τον προσδιορισμό των παραγόντων οι 
οποίοι ερμηνεύουν τη χαρακτηριστική διάρθρωση του ελληνικού ισοζυ
γίου πληρωμών και ειδικότερα το χαμηλό ποσοστό των εξαγωγών αγα
θών στο ΑΕΠ και στη χρηματοδότηση των εισαγωγών. Αυτό κατέστησε 
απαραίτητη μία κριτική ανάλυση των βασικών υποθέσεων πάνω στις 
οποίες στηρίζεται αυτή η βιβλιογραφία και αρθρογραφία και αντιπαρά
θεση τους με τις βασικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι, ενώ, για 
την ανάλυση των πιο πάνω θεμάτων, η παρούσα μελέτη στηρίζεται στην 
υπόθεση της μικρής οικονομίας και δίνει έμφαση σε παράγοντες όπως η 
σχετική τιμή ανάμεσα στα εγχώρια διεθνώς εμπορεύσιμα και μη εμπο
ρεύσιμα προϊόντα, και στην παραγωγική δυναμικότητα της εγχώριας 
οικονομίας και ιδιαίτερα των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύ
σιμα προϊόντα (παράγοντες προσφοράς), η υπάρχουσα βιβλιογραφία 
φαίνεται να στηρίζεται στην υπόθεση της μεγάλης οικονομίας, και να 
δίνει έμφαση στο παγκόσμιο εισόδημα και τη σχετική τιμή των ελληνι
κών εξαγωγών σε σχέση με εκείνη των ανταγωνιστών της χώρας στη διε
θνή αγορά (παράγοντες ζήτησης). 

Στην περίπτωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι πιο πάνω υπο
θέσεις εκδηλώνονται στην πράξη, είτε με την εξειδίκευση και εκτίμηση 
μεμονωμένων συναρτήσεων ζήτησης εξαγωγών της ελληνικής οικονο
μίας, παραμελώντας σε μεγάλο βαθμό τους παράγοντες προσφοράς, είτε 
με την εξειδίκευση ταυτόχρονων συναρτήσεων προσφοράς και ζήτησης 
εξαγωγών, βασισμένων όμως πάνω στην υπόθεση της μεγάλης χώρας. Ως 
αποτέλεσμα, λαμβάνονται εκτιμήσεις για την ελαστικότητα ζήτησης 
εξαγωγών ως προς την τιμή εξαιρετικά χαμηλές και εισοδηματικές ελα-
στικότητες ως προς το παγκόσμιο εισόδημα εξαιρετικά υψηλές, αν λη
φθεί υπόψη το γεγονός ότι αναφέρονται σε μια χώρα της οποίας το μερί
διο των εξαγωγών στην παγκόσμια αγορά δεν υπερβαίνει το 0,3%. 

Στην παρούσα μελέτη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες 
προσφοράς (ανταγωνιστικότητα όπως μετριέται από τη σχετική τιμή 
ανάμεσα στα εγχώρια διεθνώς εμπορεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα 
προϊόντα, θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της οικονομίας, παραγωγι
κή δυναμικότητα των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα 
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προϊόντα). Εξειδικεύεται, με βάση σωστές υποθέσεις, και εκτιμάται μια 
συνάρτηση ζήτησης εξαγωγών, από όπου αποδεικνύεται ότι η ελαστικό
τητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγάλη 
και η εισοδηματική ελαστικότητα ως προς το παγκόσμιο εισόδημα πολύ 
μικρή, όπως ακριβώς αναμενόταν με a priori επιχειρήματα. Η υπόθεση 
της μικρής οικονομίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τα αποτελέσμα
τα των οικονομετρικών εκτιμήσεων στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Στο Κεφάλαιο 2, αφού παρουσιάζονται και αναλύονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών και ιδιαίτερα η πε
ρίπτωση του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των εξαγωγών 
αγαθών στη χρηματοδότηση των εισαγωγών και στο ΑΕΠ, καθώς και οι 
μέχρι σήμερα συμβολές της ελληνικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 
στην ερμηνεία αυτών των φαινομένων, επιχειρείται μια σε βάθος ανά
λυση των βασικών προβλημάτων που παρεμπόδιζαν μέχρι σήμερα την 
ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών και γενικότερα των κλάδων της οι
κονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μεγάλη έμφαση στο θέμα των επιπτώσε
ων στις εξαγωγές και στους τομείς της οικονομίας που είναι εκτεθειμέ
νοι στο διεθνή ανταγωνισμό, της γρήγορης ανάπτυξης του τομέα των 
υπηρεσιών και των πλεονασμάτων του ισοζυγίου των άδηλων συναλλα
γών και του λογαριασμού κεφαλαίων και της σε μόνιμη βάση εξαιρετικά 
επεκτατικής μακροοικονομικής πολιτικής. Όπως έχει υποστηριχθεί και 
σε προηγούμενες μελέτες του γράφοντος12, στην περίπτωση χωρών 
όπως η Ελλάδα, έχει πλήρη εφαρμογή το γνωστό υπόδειγμα της 
"Ολλανδικής νόσου" (Dutch disease)13, σύμφωνα με το οποίο τα μεγάλα 
και διαρκώς αυξανόμενα πλεονάσματα του ισοζυγίου των άδηλων συ
ναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων, ασκούν σημαντική επίδρα
ση στον προσδιορισμό της συναλλαγματικής και της γενικότερης μα
κροοικονομικής πολιτικής μιας χώρας, ιδιαίτερα όταν αυτή η 
τελευταία αποφασίζεται σχεδόν αποκλειστικά με στόχο την εξισορρό
πηση του ισοζυγίου πληρωμών. Τότε η χώρα οδηγείται σε μία κατάστα-

12. Βλέπε D. Maroulis (1986). 
13. Βλέπε D. Maroulis (1986). Βλέπε επίσης Gregory, R.G. (August 1976), Forsyth, 

P. J. and J. A. Kay (1980), Corden, W. M. (1981), Corden, W. M. and Neary, J. P. (1982), 
Wijnbergen, S.V. (1984), και Schmitt, H.O. (1979). 
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ση με μειωμένη ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας της που 
παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά (γεωργία, βιομηχανία). 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποτέλεσμα μιας πιο έντονης ανά
πτυξης του τομέα των υπηρεσιών, των μεταβιβαστικών εισπράξεων από 
την ΕΟΚ και των μεταναστευτικών εμβασμάτων, δεν μπορεί παρά να εί
ναι μία προοδευτικά αυξανόμενη τάση για αποβιομηχανοποίηση και 
για περιορισμό της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα. 

Οι πιο πάνω απόψεις στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία14, η 
οποία είναι σήμερα διάσπαρτη από θεωρητικές και εμπειρικές αναλύ
σεις χωρών όπου ορισμένοι ραγδαία αναπτυσσόμενοι τομείς (booming 
sectors) έγιναν αφορμή για τη διατήρηση σε υποανάπτυξη και σε χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα όλων των άλλων τομέων της οικονομίας που παρά
γουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
όπου η επίδραση της "Ολλανδικής νόσου" επιβεβαιώνεται σε σημαντικό 
βαθμό. Η εντυπωσιακή αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου των 
άδηλων συναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων στις ΙΟετίες του 
1960 και του 1970, οδήγησε πραγματικά στην εξαιρετικά χαμηλή συμμε
τοχή της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών αγαθών της χώ
ρας στο εθνικό εισόδημα, καθώς και στα πολύ χαμηλά ποσοστά της βιο
μηχανικής απασχόλησης στο σύνολο της απασχόλησης και των 
βιομηχανικών επενδύσεων στις συνολικές επενδύσεις15. 

Τα πιο πάνω φαίνεται να συνεπάγονται ότι, αν η κατάργηση των 

14. Βλέπε D. Maroulis (1986), Chapter Three, και τη βιβλιογραφία που παρουσιά
ζεται στην υποσημείωση (13) πιο πάνω. 

15. Βλέπε D. Maroulis (1986), Chapter Two. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ η ανάγκη 
για τη χρησιμοποίηση διεθνών συγκρίσεων, προκειμένου να καταδειχθεί η σχετικά χαμη
λή συμμετοχή των κλάδων της ελληνικής οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσι
μα προϊόντα, στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής, των επενδύσεων και της απασχόλη
σης. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, ένα 
μεγάλο μέρος της βιομηχανίας και της γεωργίας παρήγαγε προϊόντα τελείως αποκλει
σμένα από το διεθνή ανταγωνισμό λόγω του πολύ υψηλού βαθμού προστασίας τον οποίο 
απολάμβαναν μέχρι πρόσφατα. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των 
επενδύσεων στη βιομηχανία και στη γεωργία, που πραγματοποιήθηκαν στη ΙΟετία του 
1970, κατέληξε απλώς στη δημιουργία προβληματικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσε
ων, οι οποίες όχι μόνο δεν προκάλεσαν αυξήσεις στο εθνικό εισόδημα μεταγενέστερα, 
αλλά αντίθετα σημαντικές μειώσεις. 
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εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προστασίας από εισαγωγές συνοδευ
τεί με μία προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των υπηρε
σιών και για παραπέρα αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου των 
άδηλων συναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων, τότε η χειροτέ
ρευση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονομίας που παρά
γουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά θα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα 
ήταν, αν το μόνο πρόβλημα που υπήρχε· ήταν αυτό της εξάλειψης της 
προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεο
νεκτήματος, που κατέχει η Ελλάδα στον τομέα των υπηρεσιών, δεν δίνει 
απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που θα προκύψουν από την πλήρη απελευθέρωση των 
εμπορικών ανταλλαγών για τους κατεξοχήν παραγωγικούς κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας, τους κλάδους παραγωγής διεθνώς εμπορεύ
σιμων αγαθών. Αντίθετα μάλιστα, κάτω^χπό συγκεκριμένες συνθήκες, 
η προσπάθεια για έντονη αξιοποίηση αυτού του πλεονεκτήματος μπο
ρεί να βλάψει τους πιο πάνω κλάδους ακόμα περισσότερο. 

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα, το οποίο αναλύεται στο Κεφάλαιο 
3, είναι σχετικό με το ρόλο τον οποίο διαδραμάτισαν οι πολιτικές προ
στασίας και επιδοτήσεων στην Ελλάδα και επίσης με την επίδραση που 
είχαν αυτές οι πολιτικές στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων που πα
ράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα16. Το γεγονός ότι η εμπορική 
πολιτική, όπως εφαρμόστηκε, μεροληπτούσε υπέρ της παραγωγής 
προϊόντων για πώληση στην εγχώρια αγορά και εις βάρος των εξαγω
γών, αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που συνέβαλε στη μη ικανοποιη
τική εξέλιξη των εξαγωγών. Από την άλλη μεριά, η ίδια η διάρθρωση 
των εξαγωγικών επιδοτήσεων προκαλεί ερωτηματικά, αφού ευνοούσε 
αποφασιστικά τους κατεξοχήν παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής 
καταναλωτικών προϊόντων (ευρισκομένων στα τελευταία στάδια κα
τεργασίας), εις βάρος των κλάδων παραγωγής ενδιάμεσων κεφαλαιου
χικών προϊόντων ή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται επίσης ο ρόλος του θεσμικού και 
οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των εξαγωγών, 
ως ερμηνευτικός παράγοντας της μέχρι σήμερα πορείας τους, καθώς 
επίσης και ο ρόλος του γενικότερου θεσμικού και οργανωτικού πλαισί
ου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι γεγονός ότι η 

16. Βλέπε επίσης την υποδιαίρεση 3.2. του Κεφαλαίου 3. 
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οικονομία αντιμετωπίζει σε αυτούς τους τομείς σημαντικά προβλήμα
τα, τα οποία όμως δεν είναι άσχετα με τη διάρθρωση του ισοζυγίου πλη
ρωμών, και ειδικότερα με το γεγονός της μόνιμης εισροής σημαντικών 
εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό. 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί με τη μεγα
λύτερη δυνατή ακρίβεια η καθαρή μείωση της ανταγωνιστικότητας των 
εξαγωγών εξαιτίας της κατάργησης των εξαγωγικών επιδοτήσεων, λαμ
βάνοντας όμως υπόψη και την ωφέλεια που αποκόμισαν οι εξαγωγικές 
επιχειρήσεις από τη σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων τους από το 
σύστημα της έμμεσης φορολογίας, μετά την εφαρμογή από 1-1-1987 του 
ΦΠΑ. Η εκτίμηση της καθαρής μείωσης της επιδότησης των εξαγωγών 
γίνεται κατά κλάδο και για διάφορες ημερομηνίες, μέχρι την 1-1-1990. 
Διαπιστώνονται με αυτό τον τρόπο οι πιο επικίνδυνες περιπτώσεις κλά
δων, με τη μεγαλύτερη μείωση της ανταγωνιστικότητας, και για ορισμέ
νους από αυτούς συζητούνται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προβλήμα
τα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη μεταβατική περίοδο. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός της συσχέτισης της καθαρής 
μείωσης της ανταγωνιστικότητας, όπως υπολογίζεται πιο πάνω, με τις 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών απο την πορεία της 
γενικότερης μακροοικονομικής πολιτικής, και ειδικότερα με την εξέλιξη 
της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, όπως μετριέ
ται με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία. 
Από αυτή την ανάλυση προκύπτει η εξαιρετικά θετική επίπτωση της μα
κροοικονομικής πολιτικής στην περίοδο 1986-1988 (οπότε εφαρμοζόταν 
με συνέπεια το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Οκτωβρίου 1985), η 
οποία ουσιαστικά συνέβαλε στην σχεδόν ανώδυνη, για τις παραγωγικές 
επιχειρήσεις, εξάλειψη του σημαντικού συστήματος άμεσης ενίσχυσης 
των ελληνικών εξαγωγών. Χάρη στη σωστή μακροοικονομική πολιτική, 
οι εξαγωγές όχι μόνο δεν μειώθηκαν μετά την κατάργηση των επιδοτήσε
ων, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν σημαντικά. Η κατάσταση αντιστράφηκε 
από τα μέσα του 1988 και μέχρι τον Μάιο του 1990, οπότε η μακροοικο
νομική πολιτική άρχισε να γίνεται και τελικά εξελίχθηκε σε έντονα επε
κτατική. Αυτό είχε ως συνέπεια η μεγάλη καθαρή μείωση της ανταγωνι
στικότητας των εξαγωγών, εξαιτίας της μείωσης των επιδοτήσεων από 
1-1-1989 και από 1-1-1990, όχι μόνο να μην αντισταθμιστεί (σε κάποιο 
βαθμό τουλάχιστον), όπως θα έπρεπε, από τη συμβολή της μακροοικονο
μικής πολιτικής, αλλά αντίθετα να επιδεινωθεί σημαντικά από την ανατί-
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μηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, με βάση 
το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία, η οποία στη 
διετία 1988-1989 έφτασε το 25% περίπου σε σχέση με το 198717. 

Η ανάγκη για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της 
ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι δεδομένη, δεν συνεπάγεται ότι 
στην πράξη πράγματι θα επιτευχθεί η επιθυμητή ανάπτυξη των ελληνι
κών εξαγωγών. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η εξασφάλιση ορισμένων 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, οι οποίες κατά κύριο λόγο ι σχετίζονται 
με την ανάγκη άμβλυνσης των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη των εξαγωγών, όπως προαναφέρθηκε, και ειδικότερα στη ση
μερινή συγκυρία, με την ανάγκη για σταθεροποίηση και εξυγίανση της 
οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα: 

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να καλύπτει τη μειωμέ
νη (για τους λόγους που προαναφέραμε) ανταγωνιστικότητα των εκτε
θειμένων στο διεθνή ανταγωνισμό κλάδων της οικονομίας της, στηριζό
μενη στη σημαντική προστασία της εγχώριας παραγωγής από τις 
εισαγωγές και στην επίσης σημαντική επιδότηση των εξαγωγών. Όπως 
αναλύεται στα Κεφάλαια 2,3 και 4, η διάρθρωση της προστασίας αυτής 
(και από την πλευρά των εισαγωγών και από την πλευρά των εξαγω
γών), θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο κύριος παράγοντας ο οποίος οδήγησε 
στη σημερινή αντιοικονομική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, 
όπου επικρατούν μη δυναμικοί κλάδοι, οι οποίοι παράγουν παραδο
σιακά προϊόντα18. Παρ'όλα αυτά η ύπαρξη αυτής της προστασίας οδή
γησε στην ικανοποιητική ανάπτυξη των κλάδων που την απολάμβαναν, 
παρά το γεγονός ότι η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτι
μία της δραχμής (μετρώμενη με τη σχετική τιμή ανάμεσα στα εμπορεύσι
μα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα) διατηρήθηκε σε ένα σημαντικά 
υπερτιμημένο επίπεδο19. 

Από εδώ και πέρα όμως η χώρα δεν θα έχει τη δυνατότητα να ασκή
σει αυτόνομη εμπορική πολιτική. Δεν θα μπορεί δηλαδή να προστατεύει 
με άμεσους τρόπους τα εξαγώγιμα προϊόντα της καθώς και εκείνα που 

17. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (1991), υποδιαίρεση 2.6. 
18. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (1991). 
19. Βλέπετο Κεφάλαιο 1 πιο κάτω. Βλέπε επίσης Δ. Κ. Μαρούλης (1991), σελ. 158-

168. 
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είναι υποκατάστατα εισαγομένων. Επομένως, θα πρέπει να βρει άλ
λους τρόπους για να ενισχύσει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οι
κονομίας και το σπουδαιότερο, θα πρέπει να εξαλείψει το ταχύτερο δυ
νατό τους παράγοντες εκείνους που παρεμποδίζουν μέχρι σήμερα την 
ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. 

Όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο 5, η έμφαση της πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων, που αναμένεται να προκύ
ψουν στο νέο οικονομικό περιβάλλον, δεν μπορεί να είναι παρά προς 
τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις: α) Σταδιακή μείωση και τελικά πλή
ρης εξάλειψη της υπερτίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισο
τιμίας, την οποία επιτρέπουν η εξαιρετικά επεκτατική μακροοικονομι
κή πολιτική και κυρίως τα τεράστια ελλείμματα του δημόσιου τομέα και 
τα συνεπαγόμενα πλεονάσματα του λογαριασμού κεφαλαίων β) Στα
διακή μείωση και τελικά πλήρης εξάλειψη της μεροληψίας της εμπορι
κής καιτης φορολογικής πολιτικής σε βάρος των εξαγωγών και γ) Στα
διακή αναβάθμιση και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας του 
θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση 
των ελληνικών εξαγωγών, καθώς και του γενικότερου πλαισίου για τη 
λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας. 

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης και η ανάλυση των προοπτι
κών ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών μέσα στην ενοποιημένη ευρω
παϊκή αγορά παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. 

Μία από τις κύριες επιδιώξεις της παρούσας μελέτης είναι να θε
μελιώσει τις θέσεις εκείνες που υποστηρίζουν ότι το ελληνικό κράτος 
δεν θα πρέπει να επηρεαστεί για μία ακόμα φορά από την ευνοϊκή εξέλι
ξη ορισμένων κονδυλίων του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών τα τε
λευταία χρόνια και να εγκαταλείψει την προσπάθεια για διατήρηση ή 
και για ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που 
παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά. Ειδικότερα, η προβλεπόμενη ικανοποι
ητική εξέλιξη του πλεονάσματος των άδηλων συναλλαγών τα επόμενα 
χρόνια (κυρίως λόγω της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης των καθα
ρών συναλλαγματικών εισπράξεων από την ΕΟΚ) δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν την οικονομική πολιτική σε σχετική εγκατάλειψη των κατε
ξοχήν παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, δηλαδή εκείνων που είναι 
εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει 
μέσα στο νέο περιβάλλον, όπου έχει εκλείψει κάθε δυνατότητα προστα
σίας ή επιδότησης για αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας (Κεφά-
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λα io Δ). 

Η εμπειρία της περιόδου 1981-1985 θα πρέπει να οδηγήσει στα σω
στά συμπεράσματα. Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας δεν είναι δυ
νατό να στηριχθεί μόνο στον τουρισμό, τη ναυτιλία, τα μεταναστευτικά 
εμβάσματα και τις εισπράξεις από την ΕΟΚ. Βέβαια κανείς δεν θα πρέ
πει να είναι αντίθετος στην όσο το δυνατό πιο δυναμική ανάπτυξη αυ
τών των τομέων των υπηρεσιών και των εισοδηματικών μεταβιβάσεων. 
Οι τομείς αυτοί αποτελούν βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά της χώ
ρας μας, εξαιρετικά ευνοϊκά από κάθε άποψη. 

Η ενδεχόμενη όμως ευνοϊκή εξέλιξη των πλεονασμάτων του ισοζυ
γίου των άδηλων συναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων (εξαι
τίας της δυναμικής ανάπτυξης των πιο πάνω τομέων) δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν τους σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής σε εφησυχασμό 
και σε πλήρη εκμετάλλευση των καταναλωτικών περιθωρίων που παρέ
χουν αυτά τα πλεονάσματα στη βραχυχρόνια περίοδο. Γιατί αυτό θα 
σημαίνει χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των εκτεθειμένων στο 
διεθνή ανταγωνισμό κλάδων παραγωγής αγαθών, με ανεπιθύμητες συ
νέπειες για την οικονομία ως σύνολο20. 

Για να αποφευχθούν οι προαναφερθείσες ανεπιθύμητες παρενέρ
γειες της αναμενόμενης δυναμικής ανάπτυξης του ισοζυγίου των άδη
λων συναλλαγών και της αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων 
στην ανάπτυξη των πιο παραγωγικών κλάδων της οικονομίας (βιομη
χανία, γεωργία) και ειδικότερα των εξαγωγών, απαραίτητος είναι, μέσα 
στο νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται, ο σχεδιασμός και η εφαρ-

20. Τόσο η παραδοσιακή θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης, όσο και μεταγενέ
στερες μελέτες υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας επιτυγχάνεται με 
την προώθηση της εκβιομηχάνισης, ή με την προώθηση γενικά των κλάδων της οικονο
μίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτούς 
τους κλάδους η τεχνολογική πρόοδος είναι πιο γρήγορη από ό,τι στους κλάδους που πα
ράγουν μη εμπορεύσιμα προϊόντα, και γιατί στους εκτεθειμένους στο διεθνή ανταγωνι
σμό κλάδους είναι περισσότερο εύκολο για την επιχείρηση να επωφεληθεί από τις υπάρ
χουσες οικονομίες κλίμακος και να αυξήσει την παραγωγικότητα των συντελεστών 
παραγωγής που χρησιμοποιεί, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της χώ
ρας ως σύνολο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε D. Κ. Maroulis (1986), Chapter 
Eight. Βλέπε επίσης S.V. Wijnberger (1984, σελ. 41), Hans. Ο. Schmitt (1979), και Ν. 
Kaldor(1966). 
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μογή μιας σωστής μακροοικονομικής πολιτικής. Κύριος στόχος αυτής 
της πολιτικής θα πρέπει να είναι, από εδώ και πέρα, όχι η εξισορρόπηση 
του συνολικού ισοζυγίου πληρωμών, αλλά η διατήρηση και, αν είναι δυ
νατόν, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πιο πάνω κλάδων. Σε 
περιόδους σημαντικής αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου των 
άδηλων συναλλαγών, η πιο πάνω πολιτική ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σε μείωση του ελ
λείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και σε ουσιαστική μείωση του εξω
τερικού χρέους της χώρας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η ανάπτυξη του 
τομέα των υπηρεσιών και η αύξηση των εισοδηματικών εισπράξεων της 
χώρας από το εξωτερικό, θα έχει αποβεί προς όφελος της ελληνικής οι
κονομίας, όχι όμως σε βάρος των κλάδων της που παράγουν διεθνώς 
εμπορεύσιμα αγαθά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΙΑΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1.1. Εισαγωγή 

Για να γίνει δυνατή μια συστηματική ανάλυση τόσο των επιπτώσε
ων της μέχρι σήμερα οικονομικής πολιτικής στις ελληνικές εξαγωγές, 
όσο και των προϋποθέσεων και των προοπτικών ανάπτυξης τους μέσα 
στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, είναι απαραίτητο να προσδιορι
στεί με σαφήνεια το συγκεκριμένο οικονομικό υπόδειγμα, που χρησιμο
ποιείται, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι βασικές υποθέσεις του υπο
δείγματος ταιριάζουν με τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της οικονομίας η οποία εξετάζεται, δηλαδή στην περίπτωση μας της ελ
ληνικής οικονομίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά το μοντέλο το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί και οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται. 
Επίσης παρουσιάζεται αναλυτικά η υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία 
επί του θέματος, και αντιπαρατίθεται με τις υποθέσεις και τα συμπερά
σματα πολιτικής του οικονομικού υποδείγματος που χρησιμοποιείται 
στην παρούσα μελέτη. 

1.2. Ένα απλό μοντέλο για την εξειδίκευση μιας συνάρτησης εξαγωγών, σε μία 
μικρή, ανοικτή, αναπτυσσόμενη οικονομία 

1.2.1. Η σχετική σημασία των παραγόντων προσφοράς και ζήτησης εξαγωγών 

Στο μοντέλο που θα αναπτυχθεί πιο κάτω, γίνεται η απλοποιημένη 
υπόθεση ότι η ελληνική οικονομία, έχοντας ένα σχετικά μικρό μερίδιο 
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στη διεθνή αγορά των περισσότερων εξαγόμενων προϊόντων της, δεν 

είναι σε Θέση να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στις διεθνείς τιμές αυτών 

των προϊόντων. Η διάρθρωση των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων, 

σύμφωνα με το μερίδιο που κατέχουν στις διεθνείς αγορές φαίνεται 

στον Πίνακα 1 πιο κάτω1. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Ελλάδα δεν διαθέτει μονοπωλιακή δύναμη 

στις ξένες αγορές, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία θα ήταν σε 

θέση να οργανώσει την εξαγωγική διαδικασία συγκεκριμένων προϊό

ντων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξάγονται ομαδικά κάτω από την 

καθοδήγηση ενός ενιαίου φορέα2. Πολύ περισσότερο δεν διαθέτει μονο

πωλιακή δύναμη, όταν οι εξαγωγές της διενεργούνται από ένα πλήθος 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κύριο χαρακτηριστικό μία χαμηλού επι

πέδου οργανωτική δομή. 

Επίσης, υποθέτουμε ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσει τις διεθνείς τιμές των προϊόντων που εισάγει, είτε αυτά τα 

τελευταία ανταγωνίζονται παρόμοια εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, 

είτε όχι. 

1. Η συμμετοχή των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών (κατά τριψήφιο κωδικό) 
στο σύνολο των αντίστοιχων εισαγωγών του ΟΟΣΑ το έτος 1983 δίνεται στον Πίνακα 
IB του Παραρτήματος Πινάκων. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται επίσης ότι λιγότερο 
από το 40% των ελληνικών εξαγωγών συμμετέχει στις αντίστοιχες εισαγωγές του συ
νόλου των χωρών του ΟΟΣΑ με ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, ενώ μόνο το 18% συμμε
τέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά συμμετοχής των 
ελληνικών εξαγωγών στις παγκόσμιες εισαγωγές θα είναι ακόμα μικρότερα (όπως φαί
νεται στον Πίνακα ΙΑ του Παραρτήματος Πινάκων και στον Πίνακα 1 του κειμένου) 
και θα φαίνονται ακόμα πιο μικρά, αν οι ελληνικές εξαγωγές συγκριθούν όχι με τις πα
γκόσμιες εισαγωγές αλλά με την παγκόσμια ζήτηση των αντίστοιχων προϊόντων. (Αυ
τό το τελευταίο ισχύει και για τα μερίδια του Πίνακα 1). Είναι λοιπόν φανερό ότι η επί
δραση των μεταβολών της ελληνικής προσφοράς στις τιμές σε ξένο νόμισμα των 
προϊόντων που εξάγονται από την Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικά μικρή 
ή μηδενική. 

2. Βλέπε π.χ. την περίπτωση του Ελληνικού Κεντρικού Φορέα Εξαγωγών (ΚΦΕ) 
νωπών γεωργικών προϊόντων (κυρίως εσπεριδοειδών). Πράγματι, οι δυνατότητες του 
φορέα να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές του προϊόντος, του οποίου συντόνιζε (μέχρι 
πρόσφατα) τις πωλήσεις στη διεθνή αγορά, ήταν πολύ περιορισμένες, ακριβώς γιατί το 
μερίδιο του στην αγορά ήταν πολύ μικρό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές 

Ομάδες προϊόντων Αξία εξαγωγών % 
σε χιλ. δολ. επί του 
(Έτος 1986) συνόλου 

Προϊόντα με μερίδιο μικρότερο του 
Προϊόντα με μερίδιο μικρότερο του 
Προϊόντα με μερίδιο μικρότερο του 

1% 
2% 
5% 

Προϊόντα με μερίδιο μεγαλύτερο του 5% 
- Σκληρό σιτάρι, μερίδιο 
- Σταφύλια και σταφίδες 
- Καπνός ακατέργαστος 
- Ελαιόλαδο 
- Τσιμέντο 
- Γυναικεία φορέματα 

βαμβακερά 

Σύνολο εξαγωγών 

13,8% 
11,6% 
13,0% 
21,9% 

9,2% 

5,2% 

1.219.436 
1.801.916 
2.403.524 
1.645.423 

121.508 
177.322 
203.486 
184.942 

161.126 

179.557 

4.078.947 

30,0 
44,2 
59,0 
41,0 

100,0 

Πηγή: Πίνακας ΙΑ του Παραρτήματος Πινάκων. 

Κάνοντας τις πιο πάνω υποθέσεις, οι οποίες θεωρητικά είναι αυ
τονόητες για μια χώρα τόσο μικρή όσο η Ελλάδα3 και εμπειρικά μπο
ρούν να επιβεβαιωθούν από τις πραγματικές καταστάσεις που αντιμε
τωπίζει η ελληνική οικονομία4, είναι δυνατό να παραβλεφθούν τα 
σχετικά προβλήματα μεροληψίας από τη μη χρησιμοποίηση του συστή-

3. Για την αγγλική οικονομία γίνεται πολλές φορές η υπόθεση ότι αντιμετωπίζει 
δεδομένες τιμές (είναι price taker) στον τομέα των εισαγωγών, αλλά ότι έχει κάποια δυ
νατότητα επηρεασμού των τιμών στον τομέα των εξαγωγών. Στις περισσότερες περι
πτώσεις όμως και γι' αυτή την οικονομία γίνεται η υπόθεση της μικρής οικονομίας. Βλέ
πε π.χ. Chr. Bliss (1989). 

4. Για συζήτηση ορισμένων εξαιρέσεων, βλέπε Ε. Voloudakis and P. Fylactos 
(1982). Οι εξαιρέσεις αυτές, οι οποίες φαίνονται στον Πίνακα 1, συζητούνται στις 
επόμενες σελίδες του παρόντος κεφαλαίου και στο Παράρτημα 1.1. 
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ματος των ταυτόχρονων εξισώσεων (simultaneity problems) κατά την 
οικονομετρική εκτίμηση της συνάρτησης προσφοράς εξαγωγών που θα 
εξειδικευτεί πιο κάτω5. 

Με τις υποθέσεις αυτές γίνονται αποδεκτές ουσιαστικά οι θεωρίες 
εκείνες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι για μία μικρή, ανοικτή αναπτυσσό
μενη οικονομία, όπως η ελληνική, το πρόβλημα ανάπτυξης των εξαγω
γών είναι κυρίως πρόβλημα προσφοράς εξαγωγών και μόνο σε πολύ λί
γες περιπτώσεις (ορισμένων χαρακτηριστικών προϊόντων) μπορεί να 
υπάρξει, βραχυχρόνια, πρόβλημα εξωτερικής ζήτησης6. 

Η πιο πάνω άποψη παρά την αποδεδειγμένη εγκυρότητα της, πε
ριέργως, δεν φαίνεται να υιοθετείται από πολλούς οικονομικούς ανα
λυτές της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι από 
πολλούς αναγνωρίζεται το πολύ μικρό μέγεθος των ελληνικών εξαγω
γών σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή7, τελικά το συμπέρασμα το 
οποίο φαίνεται να υιοθετείται δίνει έμφαση περισσότερο στην εξωτερι
κή ζήτηση παρά στην εγχώρια προσφορά. Πράγματι είναι χαρακτηρι
στικές οι ακόλουθες τοποθετήσεις: 

α. "Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν προϊόντα των οποίων 
η ανάπτυξη των εξαγωγών να προσδιορίζεται αποκλειστικά από παρά
γοντες προσφοράς"8. 

β. "Η εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα (ιδιαίτερα μιας μικρής 
αναπτυσσόμενης οικονομίας, όπως η Ελλάδα), μερικές φορές προσδιο
ρίζεται από τις προοπτικές εξαγωγών μάλλον, παρά το αντίθετο"9. 

5. Για μια εμπεριστατωμένη συζήτηση αυτού του θέματος βλέπε Ε. Voloudakis and 
P. Fylactos(1982). 

6. Βλέπε E. Voloudakis and P. Fylactos (1982). Οι περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν 
να αφορούν τα έξι προϊόντα που αναφέρονται στον Πίνακα 1, των οποίων το μερίδιο 
στη διεθνή αγορά είναι αρκετά υψηλό. Η περίπτωση της σταφίδας και του καπνού, εξετά
ζεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1.1. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τέσσερα προϊόντα, η κλί
ση της καμπύλης ζήτησης που αντιμετωπίζουν στις διεθνείς αγορές θα πρέπει να είναι 
επίσης εξαιρετικά χαμηλή, αν ληφθεί υπόψη η συνολική παγκόσμια προσφορά αυτών 
των προϊόντων και όχι μόνο οι παγκόσμιες εξαγωγές, καθώς και ο υψηλός βαθμός υπο
κατάστασης από άλλα προϊόντα που χαρακτηρίζει τουλάχιστον ορισμένα από αυτά. 

7. Βλέπε E. Voloudakis and P. Fylactos (1982). 
8. Βλέπε E. Voloudakis and P. Fylactos (1982), σελ. 40. 
9. Βλέπε E. Voloudakis and P. Fylactos (1982), σελ. 40. 
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Το πρώτο από αυτά τα συμπεράσματα συνεπάγεται ότι για τα πε
ρισσότερα ελληνικά προϊόντα η χώρα, ή οι επιχειρήσεις που τα παρά
γουν, αντιμετωπίζουν καμπύλες ζήτησης στη διεθνή οικονομία με αρνη
τική κλίση. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η Ελλάδα διαθέτει κάποια 
μονοπωλιακή δύναμη στις διεθνείς αγορές των εξαγώγιμων προϊόντων 
της, πράγμα που κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του 
Πίνακα 1 και των Πινάκων ΙΑ και IB του Παραρτήματος Πινάκων, και 
από την ανάλυση του Παραρτήματος 1.1 πιο κάτω. 

Σχετικά με το δεύτερο συμπέρασμα, είναι πράγματι γεγονός ότι 
στις σημερινές οικονομίες οι προοπτικές πώλησης των υπό παραγωγή 
προϊόντων μιας επιχείρησης, όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη διε
θνή αγορά, αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την πραγματοποίηση ή 
όχι μιας επένδυσης. Αυτό, συμβαίνει γιατί το άριστο μέγεθος της παρα
γωγής ενός προϊόντος συνήθως σημειώνεται σε επίπεδα στα οποία είναι 
αδύνατο να απορροφηθούν από την εγχώρια αγορά μόνο. Οι εξαγωγές 
επομένως είναι απαραίτητες. Αλλά πώς θα προσδιοριστούν με αντικει
μενικό τρόπο οι δυνατότητες κατάκτησης κάποιων ουσιαστικών μερι
δίων στις διεθνείς αγορές του συγκεκριμένου προϊόντος; Χρειάζεται 
προφανώς μία ολόκληρη σειρά ενεργειών για την ανακάλυψη των αγο
ρών που υπάρχουν, για προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης σε 
αυτές τις αγορές κτλ. Εκείνο που ισχύει σήμερα είναι μία αέναη προ
σπάθεια των επιχειρηματικών μονάδων, διεθνώς, να αυξήσουν τα μερί
δια τους στις αγορές, στις οποίες ήδη λειτουργούν, να εισαγάγουν τα 
προϊόντα τους σε νέες αγορές, ή να αλλάξουν προϊόντα, όταν οι δυνα
τότητες περαιτέρω επέκτασης των παλαιών έχουν εξαντληθεί. Το πόσο 
μεγάλη, επομένως, είναι η αγορά μιας επιχείρησης εξαρτάται και από 
τις παραγωγικές, επιχειρηματικές και διοικητικές ικανότητες των στε
λεχών της. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι στατικό. Εκείνες οι επι
χειρήσεις που συνήθως βρίσκουν κάποιον ξένο αγοραστή, και από εκεί 
και πέρα προσπαθούν να πουλήσουν όσα μπορούν από το συγκεκριμέ
νο και αμετάβλητο (κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες) προϊόν που πα
ράγουν, δεν είναι δυνατό να επιβιώσουν στη σημερινή άκρως ανταγωνι
στική διεθνή αγορά. 

Παρά την μη ικανοποιητική θεμελίωση τους, οι απόψεις που δί
νουν έμφαση στους παράγοντες της ζήτησης ως προσδιοριστικούς της 
αναπτυξιακής πορείας των εξαγωγών, έχουν κατακτήσει αξιόλογο έδα
φος στην ελληνική βιβλιογραφία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί 
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αφενός μεν επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική πολιτική της 
χώρας, αφετέρου δε αποτελούν την εκδήλωση μιας συγκεκριμένης φιλο
σοφίας που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με την ανάπτυξη της οικο
νομίας της και ειδικότερα την ανάπτυξη των εξαγωγών της. Η φιλοσο
φία αυτή δίνει έμφαση στις συνθήκες ζήτησης που επικρατούν, για τα 
λίγα (παραδοσιακά κυρίως) προϊόντα που παράγει η χώρα ως σύνολο10, 
ή οι επιμέρους επιχειρήσεις ειδικότερα, στις λίγες αγορές που έχουν ει
σαχθεί αυτά τα προϊόντα11. 

Σε αρκετές περιπτώσεις μία ελληνική επιχείρηση παράγει για πολ
λά χρόνια ένα μόνο συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο εξάγει σε μία μόνο 
ξένη αγορά και σε ένα μόνο ξένο αγοραστή. Αν σταματήσει αυτός ο αγο
ραστής τις αγορές του από αυτή την επιχείρηση, τότε οι εξαγωγές της 
επιχείρησης σταματούν τελείως. Λυτό ακριβώς το γεγονός δημιουργεί 
την ψευδαίσθηση ότι όλα εξαρτώνται από την εξωτερική ζήτηση. Στην 
πραγματικότητα το πρόβλημα βρίσκεται στη σχετική παραμέληση της 
ανάγκης για μία ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών προσφοράς εξα
γωγών από την Ελλάδα με: α) Τη βελτίωση της ποιότητας και της διε
θνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων β) Την επιδίωξη 
για διείσδυση σε νέες αγορές και για αύξηση του μεριδίου των ελληνι
κών εξαγωγών στις υπάρχουσες αγορές· γ) Τη συνεχή προσπάθεια για 
βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης των ελληνικών επι
χειρήσεων δ) Την επιδίωξη για παραγωγή νέων προϊόντων με δυναμι
κές συνθήκες ζήτησης στη διεθνή αγορά και την έγκαιρη εγκατάλειψη 
των προϊόντων εκείνων για τα οποία η αγορά είναι ουσιαστικά κορε
σμένη. 

10. Είναι γνωστό ότι η ελληνική οικονομία τείνει να εξειδικεύεται σε σχετικά λίγα 
προϊόντα, τα οποία αντιμετωπίζουν χαμηλό δυναμισμό ζήτησης στις διεθνείς αγορές. 
Στα προϊόντα υψηλού δυναμισμού ζήτησης, ο βαθμός εξειδίκευσης της Ελλάδας είναι 
εξαιρετικά χαμηλός. Το σπουδαιότερο δε είναι ότι η θέση της Ελλάδος επιδεινώθηκε την 
τελευταία ΙΟετία όσον αφορά αυτό το χαρακτηριστικό. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε Δ. Μαροΰλης (1991), Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 24, και Μεικτή Ομά
δα Εργασίας Ελλάδας - ΕΟΚ, (1986). Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται πόσο έχει καθυ
στερήσει η προσπάθεια για αναπροσαρμογή της ελληνικής παραγωγής και των εξαγω
γών υπέρ των προϊόντων με δυναμικές συνθήκες ζήτησης στις διεθνείς αγορές. 

11. Η υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση των εξαγωγών των επιμέρους ελληνικών 
προϊόντων, σημειώνεται από τους Σ. Βαλντέν και Γ. Καζάκο (1989), σελ. 21-22. 
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Θα πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες ανά
πτυξης της επιχείρησης, η ζήτηση για τα προϊόντα των επιχειρήσεων δεν 
είναι κάτι στατικό και δεδομένο. Εξαρτάται από την ικανότητα του επι
χειρηματία να βλέπει κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Είναι ένα 
δυναμικό φαινόμενο που σε μεγάλη έκταση εξαρτάται από την ποιότητα 
και δυναμικότητα των επιχειρηματικών και διοικητικών στελεχών της 
επιχείρησης12. 

Με βάση τα πιο πάνω, η παρούσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρα
σμα ότι οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες των εξαγωγών μιας ελ
ληνικής επιχείρησης δεν μπορεί να είναι άλλοι από την εγχώρια παρα
γωγική δυναμικότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης και από τις 
συνθήκες κόστους και κερδών που αντιμετωπίζουν και απολαμβάνουν 
οι κατεξοχήν εξαγωγικοί κλάδοι της οικονομίας, σε σχέση με τους κλά
δους που παράγουν μη εμπορεύσιμα προϊόντα και προϊόντα υποκατά
στατα εισαγομένων. Οι παράγοντες αυτοί είναι σχεδόν στο σύνολο 
τους παράγοντες προσφοράς και γι' αυτό στην επόμενη υποδιαίρεση 
του παρόντος κεφαλαίου γίνεται προσπάθεια να εξειδικευθεί μία συ
νάρτηση προσφοράς εξαγωγών. 

Η πιο πάνω προσέγγιση δεν αποκλείει την εκτίμηση ταυτόχρονα 
ενός συστήματος το οποίο να περιλαμβάνει τη συνάρτηση ζήτησης, τη 
συνάρτηση προσφοράς και τη συνθήκη ισορροπίας, αρκεί η εξειδίκευση 
του συστήματος να στηρίζεται στην υπόθεση της μικρής οικονομίας, 
όπως είναι το κύριο χαρακτηριστικό μιας οικονομίας σαν την ελληνι
κή13. Σε μία τέτοια περίπτωση τα αποτελέσματα από την εκτίμηση της 
συνάρτησης ζήτησης εξαγωγών επιβεβαιώνουν, όπως αποδεικνύεται 
πιο κάτω, τις υποθέσεις τις οποίες αναπτύξαμε στην παρούσα υποδιαί
ρεση. 

1.2.2. Περιγραφή του μοντέλου 

Οι εξαγωγές είναι το μέρος του εγχώριου προϊόντος μιας χώρας το 

12. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Ε. Penrose (1959) και Akio Monta 
(1986). 

13. Βλέπε F. Χ. Browne (May 1982), και την ανάλυση της υποδιαίρεσης 1.3.3. και 
1.3.4. πιο κάτω. 
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οποίο πουλιέται σε ξένες αγορές. Ως εκ τούτου το μέγεθος τους προσ
διορίζεται από άλλα μακροοικονομικά μεγέθη όπως είναι η εγχώρια 
προσφορά, η εγχώρια ζήτηση και η ζήτηση εξωτερικού για συγκεκριμένα 
προϊόντα. Οι εξαγωγές είναι η υπερβάλλουσα προσφορά των εξαγώγι
μων προϊόντων μιας χώρας δοθέντων των σχετικών τιμών, των επιπέ
δων της εγχώριας ζήτησης και άλλων προσδιοριστικών παραγόντων. 

Το πιο απλό μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
εξειδίκευση μιας συνάρτησης προσφοράς εξαγωγών μιας μικρής, ανοι
κτής οικονομίας είναι το ακόλουθο: 

Υποθέτουμε ότι η χώρα παράγει τρία προϊόντα (ένα εξαγώγιμο 
(Χι), ένα εισαγώγιμο (Χ2) και ένα μη εμπορεύσιμο διεθνώς (Χ3) και κα
ταναλώνει ή χρησιμοποιεί στην παραγωγική διαδικασία, τέσσερα προϊ
όντα (Χι, Χ2, Χ3 και ένα τέταρτο το οποίο εισάγεται χωρίς να είναι δυ
νατόν να παραχθεί εγχωρίως). Οι τιμές σε εγχώριο νόμισμα των 
τεσσάρων προϊόντων είναι Ρ ι, Ρ2, Ρ3, Ρ4 αντίστοιχα, ενώ οι τιμές σε ξέ
νο νόμισμα των τριών εμπορεύσιμων προϊόντων είναι Ρ*, Ρ 2 και Ρ 3 
αντίστοιχα. 

Οι ακόλουθες σχέσεις μπορούν να προσδιοριστούν: 

Xi = Xi (Pi/Pi, Ρ4/Ρ1, Zi) Παραγωγή (1) 
i=l,2,3 

Di = Di (Pi /Pi, P4/P1, y ) Ζήτηση (2) 

i=l,2,3 

D4 = D4(P4/P) (3) 

logP = ailogPi + a2logP2 + a3logP3 + a^ogP^ (4) 

όπου ai + a2 + a3 + a4 = 1 

y = (Pi/P)Xi + (P2/P)X2 + (P3/P)X3 + F - (P4/P)D4 (5) 

E = X i - D i Εξαγωγές (6) 

M = D2 - X2 Εισαγωγές (7) 

0 = D3 - X3 Αγορά μη εμπορεύσιμων 
προϊόντων (8) 
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F = M - Ε Έλλειμμα εμπορικού 

ισοζυγίου14 (9) 

Pi = eiPÎ (10) 

P2 = e2P*2 (11) 
P4 = e4P4 (12) 

Di = η ζήτηση των τριών εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, 
Ö4 = η ζήτηση του προϊόντος το οποίο δεν παράγεται εγχω

ρίως, 
Ρ = το γενικό επίπεδο των τιμών στην εγχώρια οικονομία, 
ei = η αποτελεσματική (effective) συναλλαγματική ισοτιμία 

για τις εξαγωγές15, 
e2 = η αποτελεσματική (effective) συναλλαγματική ισοτιμία 

για τις εισαγωγές16, 
Zi, Ζ2, Ζ3 = η εγχώρια παραγωγική δυναμικότητα των κλάδων που 

παράγουν αντίστοιχα τα τρία εμπορεύσιμα προϊόντα, 
e = η ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Από αυτό το απλό υπόδειγμα θα μπορούσε να εξειδικευτεί η ακό
λουθη συνάρτηση εξαγωγών ανηγμένης μορφής (reduced form): 

14. Για να είναι το F*0 θα πρέπει να υπάρχουν εισοδηματικές μεταβιβάσεις, εισα
γωγές ή εξαγωγές υπηρεσιών, εισροές ή εκροές κεφαλαίων κτλ., τα οποία θα πρέπει επί
σης να συμπεριληφθούν στο μοντέλο. Επομένως, το μοντέλο όπως το παρουσιάζουμε 
εδώ δεν είναι πλήρες. 

15. Η αποτελεσματική (effective) συναλλαγματική ισοτιμία για τις εξαγωγές υπο
λογίζεται, αν στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία προσθέσουμε τις επιδοτήσεις και 
τα διάφορα πριμ που δίνονται στις εξαγωγές κατά μονάδα ενός αντιπροσωπευτικού ξέ
νου νομίσματος. 

16. Η αποτελεσματική (effective) συναλλαγματική ισοτιμία για τις εισαγωγές 
υπολογίζεται, αν στην επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής (σε σχέση με τα 
νομίσματα των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει εμπορικές σχέσεις) προσθέσουμε 
τους δασμούς και τα ισοδύναμα με τους δασμούς αποτελέσματα των άλλων προστατευ
τικών μεθόδων που εφαρμόζονται, τα οποία επιβάλλονται κατά μονάδα του αντιπρο
σωπευτικού ξένου νομίσματος. 

49 



E = E (P2/P1, P3/P1, P4/P1, Zi, Z2, Z3, F) (13) 

Κάνοντας τις συνηθισμένες υποθέσεις για τις παραμέτρους του 
διαρθρωτικού μοντέλου (structural model), μπορούμε να υπολογίσουμε 
ότι, στην τελική εξίσωση των εξαγωγών, οι παράμετροι των ανεξάρτη
των μεταβλητών αναμένεται να έχουν τα εξής πρόσημα: 

Ει <0, Ε2 <0, Ε3 <0, Ε ζι >0, Ε ζ 2 ; , ΕΖ3 ; και Ef <0 

Θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι οι ερμηνευτικές μεταβλη
τές, όπως παρουσιάζονται στο δεξιό μέρος της εξίσωσης (13), δεν είναι 
πάντοτε ανεξάρτητες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, μπορεί εύκολα να 
αποδειχθεί ότι μία αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξά
νει τις σχετικές τιμές των "μη εμπορεύσιμων" προϊόντων σε σχέση με τα 
"εμπορεύσιμα" ("εισαγώγιμα", "εξαγώγιμα"), δηλαδή αυξάνει τη σχετι
κή τιμή Ρ3/Ρ1. Από την άλλη μεριά, είναι προφανές ότι μία αύξηση στις 
τιμές (σε εγχώριο νόμισμα) των εμπορεύσιμων προϊόντων, μέσω μιας 
υποτίμησης της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, ή μέσω μιας 
αύξησης των επιδοτήσεων ή/και της δασμολογικής προστασίας κτλ., θα 
μειώσει το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, αν βεβαίως οι πολιτικές αυ
τές δεν συνοδεύονται από κάποια παράλληλη αύξηση της ζήτησης στο 
εσωτερικό μέσω του προϋπολογισμού ή της προσφοράς χρήματος17. 

Τέλος, είναι προφανές ότι η εξέλιξη της παραγωγικής δυναμικότη
τας των διαφόρων κλάδων παραγωγής στο εσωτερικό της χώρας είναι 
συνάρτηση της επενδυτικής δραστηριότητας που αναλαμβάνεται σε αυ
τούς τους κλάδους κατά τη διάρκεια σχετικά μακρών χρονικών περιό
δων, η οποία (επενδυτική δραστηριότητα) είναι και πάλι συνάρτηση 
των σημερινών και των αναμενόμενων σχετικών τιμών των προϊόντων 
που παράγουν οι εξεταζόμενοι κλάδοι. 

Οι παρατηρήσεις αυτές συνεπάγονται ότι, αν και οι επεξηγηματι
κές μεταβλητές στην εξίσωση (13) πράγματι ως σύνολο μπορούν να εξη
γήσουν τις μεταβολές στις εξαγωγές αγαθών, οι εκτιμήσεις των επιμέ
ρους παραμέτρων αυτών των μεταβλητών αναπόφευκτα θα περιέχουν 
μεγάλα περιθώρια σφάλματος. 

17. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. 
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Από την άλλη μεριά, γίνεται φανερό ότι οι πραγματικά εξωγενείς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των εξαγωγών μιας χώρας εί
ναι οι ακόλουθοι: 

α. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομίας που ενδεχομένως 
επιδρούν στη διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών. Π.χ. μία ραγδαία 
ανάπτυξη του τουρισμού και της εισροής εισοδημάτων και κεφαλαίων 
από το εξωτερικό μεγαλώνουν το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και 
επιδρούν αρνητικά στις εξαγωγές αγαθών, και άμεσα μέσω της μεταβο
λής (αύξησης) του διαθέσιμου εισοδήματος και έμμεσα μέσω της (μη ευ
νοϊκής) μεταβολής των σχετικών τιμών18. 

Η διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών επηρεάζει επίσης τη διάρ
θρωση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας κατά κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας19. Οταν διατηρούνται μεγάλα ελλείμματα 
στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, 
για πάρα πολλά χρόνια, τότε η διάρθρωση της παραγωγικής δυναμικό
τητας της οικονομίας μεταβάλλεται και διαμορφώνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να συσσωρεύεται σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους που πα
ράγουν "μη εμπορεύσιμα" προϊόντα (οικοδομικές δραστηριότητες, 
υπηρεσίες, εμπόριο, κερδοσκοπικές δραστηριότητες κτλ.), ενώ η παρα
γωγική δυναμικότητα των κλάδων που παράγουν εμπορεύσιμα προϊό
ντα (γεωργία, βιομηχανία κτλ.) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Και τούτο παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται και παρά 
τα σημαντικά κίνητρα που δίνονται για την ανάπτυξη αυτών των κλά
δων (όπως συνέβη στην περίπτωση της Ελλάδας). 

β. Η μακροοικονομική και η μικροοικονομική πολιτική της κυβέρ
νησης. Μία επεκτατική μακροοικονομική πολιτική επηρεάζει αυξητικά 
τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών (εισοδηματική επίδραση) και μη 
ευνοϊκά τις σχετικές τιμές ανάμεσα στα "μη εμπορεύσιμα" και στα 
"εμπορεύσιμα" προϊόντα. Και οι δύο αυτές επιδράσεις σημαίνουν μεί
ωση των εξαγωγών. Επίσης, η συναλλαγματική πολιτική επηρεάζει τις 
εξαγωγές μέσω της μεταβολής των σχετικών τιμών των "εξαγώγιμων" 
προϊόντων20. 

18. Βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. 
19. Βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. Βλέπε επίσης D. Maroulis (1986). 
20. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. 
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Η μικροοικονομική πολιτική έχει κυρίως αναδιανεμητικό ρόλο. 
Μπορεί να είναι ουδέτερη ανάμεσα στους διάφορους κλάδους παραγω
γής, μπορεί να είναι ουδέτερη ανάμεσα στους κλάδους που παράγουν 
εμπορεύσιμα προϊόντα (εξαγώγιμα και εισαγώγιμα), αλλά να ευνοεί ή 
να ζημιώνει αυτούς τους δύο κλάδους σε σχέση με τον κλάδο που παρά
γει "μη εμπορεύσιμα" προϊόντα (ισοδύναμη της συναλλαγματικής πο
λιτικής), μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη μέσω υποκατάστασης εισαγω
γών ή μπορεί να είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη κλάδων που παράγουν 
εξαγώγιμα προϊόντα. Όπως βλέπουμε από την εξίσωση (13) μία αύξηση 
της δασμολογικής προστασίας των κλάδων που παράγουν υποκατά
στατα εισαγωγών ζημιώνει τις εξαγωγές. Μία αύξηση στις εξαγωγικές 
επιδοτήσεις ή σε άλλα χρηματοοικονομικά μέσα επιβοήθησης των εξα
γωγών αυξάνει τις εξαγωγές. Μία ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας 
των "εξαγώγιμων" και των "εισαγώγιμων" προϊόντων αυξάνει τις εξα
γωγές και μειώνει τις εισαγωγές εις βάρος της παραγωγής και της κατα
νάλωσης "μη εμπορεύσιμων" προϊόντων21. 

γ. Το επίπεδο ανάπτυξης και η εξέλιξη του θεσμικού και οργανωτι
κού πλαισίου της χώρας, ιδιαίτερα σε τομείς που έχουν σχέση με τις 
εξαγωγές, και η γενική εξέλιξη της παραγωγικής δυναμικότητας της. Η 
εξέλιξη της παραγωγικής δυναμικότητας του κάθε κλάδου της οικονο
μίας απεικονίζεται, όπως είπαμε, με τις μεταβλητές Zi, Ζ2, Ζ3. Η αύξη
ση της παραγωγικής δυναμικότητας επιτυγχάνεται: 

ι) με ανάληψη των παραγωγικών επενδύσεων σε αυτούς τους κλά
δους, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής, την εισαγωγή μεθόδων πα
ραγωγής προηγμένης τεχνολογίας, την εισαγωγή νέων προϊόντων, την 
κατάκτηση νέων αγορών κτλ.· 

ιι) με την ανάπτυξη και εξυγίανση του θεσμικού και του οργανωτι
κού πλαισίου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και με την αύξηση 
της παραγωγικότητας της οικονομίας ως συνόλου και των επιμέρους 
κλάδων της ειδικότερα. Οι μεταβλητές Zi, Ζ2 και Ζ3, αποτελούν τους 
κύριους δυναμικούς (μακροχρόνιους) παράγοντες, οι οποίοι επηρεά
ζουν τις εξαγωγές. Δίνουν την επίδραση του επιπέδου και του βαθμού 

21. Για την ανάλυση συγκεκριμένων παραδειγμάτων μεροληψίας της ελληνικής 
εμπορικής και φορολογικής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών βλέπε τα Κεφάλαια 2 
και 3 πιο κάτω. 
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αύξησης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας στην εξέλιξη των εξα
γωγών της22. 

Στις μέχρι σήμερα μελέτες των ελληνικών εξαγωγών οι παράγο
ντες Ζ έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί. Οι Ε. Voloudakis and P. 
Fylaktos (1982) στις συναρτήσεις προσφοράς εξαγωγών που εκτιμούν, 
χρησιμοποιούν ως αντιπροσωπευτική μεταβλητή (proxy), στη θέση του 
δείκτη της εγχώριας παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, έναν 
δείκτη της πραγματικής παραγωγής ή κάποιο δείκτη που δείχνει την τά
ση της παραγωγής23. Βασικοί όμως παράγοντες, όπως αυτοί που αφο
ρούν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της οικονομίας, τη διάρθρωση 
των παραγωγικών της κλάδων, το θεσμικό και οργανωτικό της πλαίσιο 
για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης γενικά και για τη διενέρ
γεια και προώθηση των εξαγωγών ειδικότερα, το βαθμό επάρκειας των 
αναγκαίων παραγωγικών συντελεστών κτλ., δεν έχουν ληφθεί και ούτε 
είναι εύκολο να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση οικονομετρικών 
υποδειγμάτων, για τον απλό λόγο ότι δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν24. 

Στην παρούσα μελέτη δεν πρόκειται να επιχειρηθεί η εκτίμηση 
της πιο πάνω συνάρτησης προσφοράς εξαγωγών, γιατί αυτό που μας εν
διαφέρει είναι η θεωρητική και εμπειρική επαλήθευση των υποθέσεων 
πάνω στις οποίες στηρίζεται μάλλον παρά η ακριβής εκτίμηση των πα
ραμέτρων της, η οποία με τα υπάρχοντα στοιχεία είναι, ούτως ή άλλως, 
σχεδόν αδύνατη. Η ανάλυση της παρούσας μελέτης είναι σε μεγάλο βαθ
μό ποιοτική, ενώ ποσοτικές εκτιμήσεις έχουν γίνει, σε ορισμένες περι
πτώσεις, μόνο για ενδεικτικούς λόγους. 

22. Βλέπε D. Maroulis (1986), Chapter 5. 
23. Βλέπε επίσης R. Faini (1988), ο οποίος χρησιμοποιεί ένα μοντέλο σε συνθήκες 

ελεύθερου ανταγωνισμού, στο οποίο μια επιχείρηση πρώτα αποφασίζει για το επίπεδο 
της παραγωγικής δυναμικότητας της (με βάση τα οικονομικά δεδομένα της κάθε περιό
δου) και μετά (από μια περίοδο) προσδιορίζει το επίπεδο της παραγωγής και της διανο
μής αυτής της παραγωγής ανάμεσα στην εγχώρια και την ξένη αγορά. Στη δική μας πε
ρίπτωση, το υπάρχον παραγωγικό δυναμικό (το οποίο έχει συσσωρευτεί στις 
προηγούμενες περιόδους), χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων για την εγχώ
ρια ή την ξένη αγορά, σύμφωνα με τις σχετικές τιμές που επικρατούν σε κάθε περίοδο. 
Οι προοπτικές για το ύψος των σχετικών τιμών προσδιορίζουν όχι το μέγεθος αλλά το 
ρυθμό μεταβολής του παραγωγικού δυναμικού, δηλαδή το ύψος των καθαρών επενδύ
σεων. Βλέπε D. Maroulis (1986), Chapter 5. 

24. Οι παράγοντες αυτοί αναλύονται στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας μελέτης. 

53 



Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος πράγματι επαληθεύονται 
θεωρητικά, αφού πάνω ot αυτές στηρίζεται σήμερα η θεωρία του διε
θνούς εμπορίου, η οποία ασχολείται με την περίπτωση της μικρής, ανοι
κτής, αναπτυσσόμενης οικονομίας25. Επαληθεύονται επίσης και εμπει
ρικά από τα στοιχεία του Πίνακα 1 και των Πινάκων ΙΑ και IB του 
Παραρτήματος Πινάκων, και από την ανάλυση του θέματος στην υποδι
αίρεση 1.2.1., και στο Παράρτημα 1.1. 

Όσον αφορά τις ελαστικότητες ζήτησης εξαγωγών ως προς την τι
μή και ως προς το παγκόσμιο εισόδημα, για τις οποίες στην παρούσα 
μελέτη γίνεται η υπόθεση ότι είναι πολύ μεγάλη η πρώτη και πολύ μικρή 
η δεύτερη, υπάρχει πράγματι πρόβλημα, γιατί, ενώ θεωρητικά οι υποθέ
σεις αυτές είναι αναμφισβήτητα σωστές, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με 
το κύριο μέρος της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με την εκτίμηση 
συναρτήσεων εξαγωγών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
βιβλιογραφία αυτή είναι ότι η ελαστικότητα ζήτησης εξαγωγών ως προς 
την τιμή είναι πολύ μικρή (τις περισσότερες φορές μικρότερη της μονά
δας), ενώ η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το παγκόσμιο εισόδημα είναι 
πολύ μεγάλη. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με την υπό
θεση της "μικρής οικονομίας", η οποία είναι βασική στην παρούσα μελέ
τη. Γι'αυτό το λόγο στη συνέχεια του κεφαλαίου επιχειρείται μια διεξο
δική ανάλυση της βιβλιογραφίας, για να διαπιστωθούν οι αιτίες από τις 
οποίες προέκυψαν τα πιο πάνω αποτελέσματα. Διαπιστώνεται ότι η κύ
ρια αιτία είναι η λανθασμένη εξειδίκευση των συναρτήσεων εξαγωγών 
που χρησιμοποιούνται. Επιχειρείται επίσης η εκτίμηση μιας συνάρτη
σης ζήτησης εξαγωγών, χρησιμοποιώντας σωστή εξειδίκευση, από την 
οποία επαληθεύονται πλήρως οι υποθέσεις της παρούσας μελέτης. 

1.3. Οικονομετρικές μελέτες για τις ελληνικές εξαγωγές 

Αρκετές μελέτες έχουν δημοσιευτεί την τελευταία ΙΟετία, στις 
οποίες γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθούν διαφόρων ειδών συναρτή
σεις εξαγωγών για την ελληνική οικονομία. Στις περισσότερες περι
πτώσεις πρόκειται για συναρτήσεις ζήτησης εξαγωγών, ενώ συναρτή-

25. Βλέπε την ανάλυση του Κεφαλαίου 2. 
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σεις προσφοράς εξαγωγών έχουν εκτιμηθεί μόνο σε μία περίπτωση (Ε. 
VoloudakisandP. Fylactos 1982). 

Η παρούσα υποδιαίρεση αναφέρεται περιληπτικά σε μερικές από 
αυτές τις μελέτες, και προχωράει σε κάποια αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που μπορεί να 
έχουν για τον επηρεασμό της οικονομικής πολιτικής σε σχέση με τις ελ
ληνικές εξαγωγές. Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται το υπόδειγμα 
που αναλύθηκε στην προηγούμενη υποδιαίρεση. 

1.3.1. Προβλήματα από την εκτίμηση μεμονωμένων συναρτήσεων ζήτησης εξαγωγών 

[Κ. Π. ΠροδρομΙδης και Ζ. Ν. Αναστασάκου (1981,1983)] 

Οι Κ. Π. Προδρομίδης και Ζ. Ν. Αναστασάκου ρίχνουν το κύριο 
βάρος των μελετών τους στην εκτίμηση συναρτήσεων ζήτησης εξαγω
γών για την ελληνική οικονομία, ενώ μόνο παρεμπιπτόντως περιλαμβά
νουν στις συναρτήσεις που εκτιμούν κάποια μεταβλητή προσφοράς. 

Η γενική εξίσωση την οποία χρησιμοποιούν έχει την εξής μορφή: 

Xi = Xi(Yw, VAi, Pxi/Pwxi, Zi) (14) 

όπου 
Χ = αξία εξαγωγών εμπορευμάτων (fob) σε πραγματικές τιμές 

(αποπληθωρισμένο με το δείκτη μέσης αξίας εξαγωγών του συ
γκεκριμένου κλάδου), 

Yw = μεταβλητή συνολικής ζήτησης ή επιπέδου οικονομικής δρα
στηριότητας ολόκληρου του κόσμου, σε σταθερές τιμές, 

VA = μεταβλητή εγχώριας προσφοράς σε πραγματικές τιμές (προ
στιθέμενη αξία), 

ΡΧ = δείκτης μέσης αξίας εξαγωγών σε δραχμές, 
Pwx = δείκτης μέσης αξίας των "παγκόσμιων" εξαγωγών, 
Ζ = άλλοι σχετικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις εξα

γωγές. 

Συγκρίνοντας τη συνάρτηση (14) με τη συνάρτηση (13), είναι δυνα
τό να διαπιστωθεί ότι, κατά τον προσδιορισμό της πρώτης, πολλοί πα
ράγοντες που επηρεάζουν τις εξαγωγές μιας μικρής, ανοικτής οικονο-
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μιας όπως η ελληνική, όπως η σχετική τιμή των μη εμπορεύσιμων προϊ
όντων, οι όροι του εμπορίου, η πίεση της εσωτερικής ζήτησης, η παρα
γωγική δυναμικότητα των υπό εξέταση κλάδων κτλ., δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη. Οι μόνες ερμηνευτικές μεταβλητές προσφοράς είναι η εγχώρια 
προστιθέμενη αξία του κλάδου και οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται στη 
μεταβλητή Ζ, η οποία στις εκτιμημένες συναρτήσεις δεν παίζει σοβαρό 
ρόλο. 

Υπάρχει επομένως το πρόβλημα της εκτίμησης "μεμονωμένων" 
συναρτήσεων ζήτησης εξαγωγών, χωρίς να δίνεται μεγάλη σημασία στις 
συνθήκες προσφοράς, παρά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε μια πολύ 
μικρή, ανοικτή οικονομία. Η πρακτική αυτή έχει, όπως ήδη τονίστηκε, 
υποστεί σημαντική κριτική στην υπάρχουσα βιβλιογραφία26. 

Στις εκτιμημένες συναρτήσεις που παρουσιάζουν στο επίσημο κεί
μενο της πιο πρόσφατης μελέτης τους οι Κ. Π. Προδρομίδης και Ζ. Ν. 
Αναστασάκου (1983), η μοναδική μεταβλητή προσφοράς, που αναγνω
ρίζεται στην apriori συνάρτηση, δεν περιλαμβάνεται. Αντίθετα, εκτιμη
μένες συναρτήσεις με αυτή τη μεταβλητή παρουσιάζονται σε υποσημει
ώσεις. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη σύγκριση των δύο 
αυτών ειδών συναρτήσεων που εκτιμώνται είναι αξιοσημείωτα. Π.χ.: 

Στην περίπτωση των εξαγωγών χημικών προϊόντων, η καλύτερη, 
κατά τους συγγραφείς, εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης εξαγωγών, 
ήταν η ακόλουθη: 

log(X5/Px5) = - 14,6 +2,91ogYw - l,31og(Px5/Pxw5)-2 + 0,34 Όη (15) 
(-6,5) (6,2) (-2,5) (4,5) 

R2 = 0,968 
D.W. = 2,19 

Αντίθετα, στην υποσημείωση (18) παρουσιάζεται η ακόλουθη συ
νάρτηση, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη μεταβλητή προσφοράς (VA5 
= προστιθέμενη αξία στον κλάδο 5): 

26. Βλέπε π.χ. Έ. Voloudakis and P. Fylaktos (1982), M. Coldestein and M. S. Khan 
(1978,σ.275) κτλ. 
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log(X5/Px5) =-0,35 +0,lDi2logYw +0,64Di3logVA5 + 
(-2,8) (3,2) (2,3) 

+ 0,4861og(X5/Px5)-i (16) 
(2,5) 

R2 = 0,944 
D.W.= 2,11 

Όπως είναι φανερό, η εκτιμηθείσα συνάρτηση (16) είναι το ίδιο κα
λή με τη συνάρτηση (15). Αποδεικνύει δε την αρκετά σημαντική επίδρα
ση της εγχώριας παραγωγής στις εξαγωγές των αντίστοιχων 
προϊόντων. Παρ' όλα αυτά όμως, οι συγγραφείς της μελέτης δεν θεω
ρούν σωστό να υιοθετήσουν τέτοιες συναρτήσεις, γιατί, όπως υποστη
ρίζουν, "yielded unreasonably low estimates for the income elasticity of 
exports of chemicals, and did not allow other explanatory variables, e.g., 
relative export prices, to enter with meaningful coefficients due to 
difficulties associated with multicollinearity and degrees of freedom 
problems". 

Αλλά χαμηλές εκτιμήσεις στην ελαστικότητα των εξαγωγών χημι
κών προϊόντων από την Ελλάδα ως προς το παγκόσμιο εισόδημα, θα 
έπρεπε να ήταν αναμενόμενες. Ελαστικότητες που φτάνουν το 3 δεν δι
καιολογούνται. Επίσης η σημαντική επίδραση της εγχώριας παραγω
γής και πάλι είναι αναμενόμενη και εύλογη. Το ερώτημα είναι, πώς σε 
ένα οικονομετρικό μοντέλο μπορείς να αποκλείσεις μία μεταβλητή της 
οποίας η εκτίμηση της παραμέτρου είναι στατιστικά σημαντική, ενώ δεν 
υπάρχουν σημάδια αυτοσυσχέτισης; 

Τα ίδια ακριβώς συμπεράσματα προκύπτουν κατά την εκτίμηση 
της συνάρτησης εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ταξινομημένων 
κυρίως κατά πρώτη ύλη. Συγκεκριμένα: 

α. Η καλύτερη κατά τους συγγραφείς εκτίμηση της συνάρτησης, 
χωρίς μεταβλητές προσφοράς, ήταν: 

log(X6/Px6) = -15,8 + 3,41ogYw - 0,67(Px6/PWX6) + 
(-3,1) (3,4) (-2,1) 

+ 0,41(X6/Px6)-1 (17) 
(2,5) 
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R2 = 0,986 Μακροχρόνια E y = 5,75 
D.W. = 1,98 Μακροχρόνια Ep =-1,14 

β. Η συνάρτηση η οποία περιλαμβάνει και τη μεταβλητή προσφο
ράς (VA6 = Προστιθέμενη αξία στον κλάδο 6) ήταν: 

log(X6/PX6) =-1,111 + l,lDi4logVA6 + 0,3Di5logYw-
(-2,0) (2,3) (2,3) 

-0,191og(Px6/Pwx6) + 0,661og(X6/Px6)-i (18) 
(10,5) (5,4) 

R2 = 0,983 
D.W. = 2,08 

Και πάλι η ελαστικότητα 5,75 ως προς το εισόδημα που εκτιμήθηκε 
από τη συνάρτηση (17) είναι εξωπραγματική και δεν έχει λογική εξήγη
ση. Αντίθετα, η ελαστικότητα που εκτιμήθηκε από τη συνάρτηση (18) εί
ναι λογική. Ανεξάρτητα από αυτό, φαίνεται περισσότερο λογικό ότι 
από τα δύο μοντέλα θα πρέπει να προτιμηθεί το δεύτερο (χωρίς αυτό βέ
βαια να σημαίνει ότι αυτό δε βαρύνεται επίσης με σημαντικά οικονομε
τρικά και θεωρητικά προβλήματα). 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην παρατήρηση ότι, όταν στο 
μοντέλο συμπεριλαμβάνεται μία μεταβλητή προσφοράς, τότε δεν κατέστη 
δυνατό να εκτιμηθεί κάποια "λογική" ελαστικότητα εξαγωγών ως προς τις 
σχετικές τιμές. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε προβλήματα συμπολυ-
γραμμικότητας (Multicollinearity) και βαθμών ελευθερίας. Αλλά θα πρέ
πει να παρατηρηθεί ότι και η μεταβλητή σχετικών τιμών που συμπεριλαμ
βάνεται στο μοντέλο δεν είναι η κατάλληλη. Πράγματι, αυτή η σχετική 
τιμή θα πρέπει να προσεγγίζει τη μονάδα (ή πιο σωστά να έχει περιορισμέ
νη μεταβλητότητα), αφού η τιμή του ελληνικού προϊόντος προσαρμόζεται 
στην τιμή των ομοειδών προϊόντων που διαμορφώνεται στη διεθνή αγο
ρά. Αυτό φαίνεται από τις εκτιμήσεις των συναρτήσεων (33) και (34) που 
παρουσιάζονται πιο κάτω. Αντίθετα, όπως τονίστηκε προηγουμένως σε 
αυτό το κεφάλαιο, όταν η προσοχή στρέφεται στη συνάρτηση προσφοράς 
εξαγωγών, υπάρχουν σημαντικές μεταβλητές σχετικών τιμών, οι οποίες 
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θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ουσιαστικά αποτελέσματα27. 
Τα κύρια αποτελέσματα, της δεύτερης μελέτης των Κ. Π. Προδρο-

μίδη και Ζ. Α. Αναστασάκου (1983) φαίνονται στον Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Εξαγωγές εμπορευμάτων: Περίληψη αποτελεσμάτων 

ΤΤΔΕ 

Εκτιμήσεις ελαστικοτήτων 

Εισοδημα
τική 

(1) 

Ως προς τη 

σχετική τιμή 

εξαγωγών 

(2) 

Οριακή 
ροπή 
προς 
εξαγωγές 

(3) 

1. Τρόφιμα και ζώντα ζώα (0) 

2. Ποτά και καπνός (1) 
-Ποτά 
- Καπνός 

3. Πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός 
από καύσιμα (2) 

4. Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κτλ. (3) 
5. Έλαια και λίπη ζωικής προέλευσης (4) 
6. Χημικά προϊόντα (5) 

7. Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα 
κατά πρώτη ύλη (6) 

8. Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 
9. Διάφορα βιομηχανικά είδη 

10. Όλα τα προϊόντα (0-8) 

0,95 

(2,05) 

0,0230 

(3,13) 

-

(0,75) 

(2,69) 
(1,63) 
(2,90) 

4,16 
(5,76) 
(7,76) 
3,18 

(4,82) 

0,91 

(2,53) 

-
-

-

-
(-1,39) 
(-1,27) 

-1,04 

-
-2,28 

(-3,45) 
-0,51 

(-1,42) 

0,0028 
0,0003 

0,0053 

0,0095 
0,0052 

0,0080 

0,0552 

0,0274 

0,0500 

0,1400 

Πηγή: Κ. P. Prodromidis, and J. Ν. Anastassakou (1983). 

27. Η σπουδαιότερη από αυτές είναι η σχετική τιμή ανάμεσα στα διεθνώς εμπορεύ
σιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. 
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Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων αυτών είναι τα ακό
λουθα: 

α. Η πολύ μεγάλη εισοδηματική ελαστικότητα των εξαγωγών 
(εκτός της κατηγορίας 3 του SUC). Οι εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης 
συνεπάγονται, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ότι οι διακυμάνσεις 
στις ελληνικές εξαγωγές προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις δια
κυμάνσεις στο παγκόσμιο εισόδημα ή την παγκόσμια ζήτηση. Το αποτέ
λεσμα αυτό δεν συμβιβάζεται με την υπόθεση της μικρής οικονομίας και 
θέτει σε δεύτερη μοίρα τις συνθήκες της εγχώριας προσφοράς. 

β. Οι σχετικές τιμές δεν έχουν καμιά επίδραση στις εξαγωγές των 
κατηγοριών 0,1,2,3 και 7. Από την άλλη μεριά, η ελαστικότητα ζήτησης 
ως προς την τιμή των ελληνικών εξαγωγών των κατηγοριών 4,5 και 6, 
παγκοσμίως, είναι μόλις μεγαλύτερη από τη μονάδα (μακροχρόνια ελα
στικότητα). Τέλος, μόνο στις εξαγωγές της κατηγορίας 8 της SITC η 
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι λίγο μεγάλη, δηλαδή μεγα
λύτερη από το 3. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες 4,5, 
6 και 8, στις οποίες η ελαστικότητα ως προς την τιμή είναι πιο μεγάλη 
από τη μονάδα, αποτελούν σήμερα το 60% περίπου των ελληνικών εξα
γωγών28. Η κατηγορία 8 μόνη της αποτελούσε τη διετία 1981-1982 το 
18% περίπου των ελληνικών εξαγωγών. 

Ανάλογα συμπεράσματα με τα πιο πάνω ισχύουν και για την πρώ
τη μελέτη των Κ. Π. Προδρομίδη και Ζ. Ν. Αναστασάκου (1981). Όταν 
στις συναρτήσεις εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και καυσίμων 
περιλαμβάνεται η εγχώρια προστιθέμενη αξία του κλάδου, ως αντιπρο
σωπευτική (proxy) μεταβλητή προσφοράς, υποδηλώνει σημαντική επί
δραση και είναι στατιστικά σημαντική (t-statistic= 11,4). Όταν δεν συ
μπεριλαμβάνονται μεταβλητές προσφοράς, τότε προκύπτει μια 
εξαιρετικά υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα ως προς το εισόδημα των 
χωρών μελών του OECD (4,57), και μια ελαστικότητα ζήτησης ως προς 
την τιμή μικρότερη της μονάδας (-0,62). 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση μόνο συναρτήσεων ζήτησης 
εξαγωγών για μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα είναι το ίδιο λανθασμέ
νη, όσο θα ήταν η εκτίμηση μόνο συναρτήσεων προσφοράς εισαγωγών 
για την ίδια χώρα. Οι Κ. Π. Προδρομίδης και Ζ. Ν. Αναστασάκου στην 

28. Βλέπε Κ. P. Prodromidis, and J. Ν. Anastassakou (1983), Table A.3.1, σελ. 179. 
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ίδια μελέτη τους εκτιμούν πολύ σωστά μόνο συναρτήσεις ζήτησης εισα
γωγών. Για να είναι συνεπείς, θα έπρεπε επίσης να εκτιμούν και μόνο 
συναρτήσεις προσφοράς εξαγωγών. Η πρακτική τους να εκτιμούν "με
μονωμένες" συναρτήσεις ζήτησης εξαγωγών (παραγνωρίζοντας τις 
συνθήκες προσφοράς) είναι προφανώς λανθασμένη. Ως εκ τούτου οι 
εκτιμήσεις τους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το σχεδιασμό 
της οικονομικής πολιτικής, ούτε είναι δυνατό να αποτελέσουν επιχεί
ρημα για την αμφισβήτηση των υποθέσεων στις οποίες βασίζεται η πα
ρούσα μελέτη. 

1.3.2. Η αποτελεσματικότητα της συναλλαγματικής πολιτικής για την αύξηση των συ
ναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές [Ε. Γυπαρακης και Γ. Ζομπανακης 
(1982)] 

Σε άρθρο τους στην έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος Ελληνική 
Οικονομία, Τόμος Π, οι Ε. Γυπαράκης και Γ. Ζομπανάκης προσπαθούν 
να προσδιορίσουν ποσοτικά την επίδραση των μεταβολών της συναλ
λαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος: α) στο δείκτη μέσης 
αξίας των βιομηχανικών εξαγωγών σε δολάρια και β) στον όγκο των 
βιομηχανικών εξαγωγών. 

Όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς υποστηρίζουν, "το μεγαλύτερο μέρος 
των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών αφορά προϊόντα που διαφέ
ρουν ελάχιστα ή καθόλου από τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών". Από 
την άλλη μεριά, είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι η συμμετοχή της ελληνι
κής προσφοράς εξαγόμενων προϊόντων στην παγκόσμια προσφορά αυ
τών των προϊόντων σε συγκεκριμένες αγορές είναι εξαιρετικά μικρή29. 
Με βάση αυτές τις υποθέσεις, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις εκείνες 
στις οποίες η τιμή στη διεθνή αγορά ενός ελληνικού εξαγόμενου βιομη
χανικού προϊόντος μπορεί να επηρεάζεται ουσιαστικά από τις αυξομει
ώσεις της ελληνικής προσφοράς. Επομένως, a priori θα πρέπει να ανα
μένονται πολύ μικρές επιδράσεις από τις διακυμάνσεις της εγχώριας 
συναλλαγματικής ισοτιμίας σε σχέση με το δολάριο, στην τιμή σε δολά-

29. Βλέπε τον Πίνακα 1 πιο πάνω και τους Πίνακες ΙΑκαι IB του Παραρτήματος 
Πινάκων. Βλέπε επίσης την ανάλυση στα προηγούμενα τμήματα του παρόντος κεφα
λαίου και στο Παράρτημα 1.1. 
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ρια ενός εξαγόμενου ελληνικού βιομηχανικού προϊόντος. Όπως τονί
στηκε, η τιμή αυτή διαμορφώνεται φυσιολογικά στη διεθνή αγορά (λίγο 
πολύ εξωγενώς για την ελληνική οικονομία)30. 

Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής προσδιο
ρίζουν την τιμή των ελληνικών εξαγωγών σε εγχώριο νόμισμα δοθεισών 
των τιμών σε ξένο νόμισμα, όπως έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά. 
Δηλαδή η εξηρτημένη μεταβλητή για μια οικονομία τόσο μικρή όσο η ελ
ληνική, η οποία παράγει κυρίως τυποποιημένα προϊόντα, είναι η τιμή 
αυτών των προϊόντων σε εγχώριο νόμισμα, και όχι η τιμή τους στην ξέ
νη αγορά σε ξένο νόμισμα. 

Αντίθετα με την πιο πάνω θεώρηση των πραγμάτων, η εξειδίκευση 
των σχετικών συναρτήσεων, που χρησιμοποιούν οι Ε. Γυπαράκης και Γ. 
Ζομπανάκης (1982), οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία θα ήταν συμβι-
βαστά μόνο στην περίπτωση μιας μεγάλης οικονομίας με σημαντική επί
δραση στις διεθνείς αγορές. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

α. Ο βαθμός υποκατάστασης των ελληνικών εξαγώγιμων προϊό
ντων με αντίστοιχα άλλων χωρών είναι μικρός (σχεδόν μηδέν). Αυτό 
συνάγεται από το γεγονός ότι η ελαστικότητα των τιμών των ελληνικών 
βιομηχανικών εξαγωγών ως προς τις τιμές των ανταγωνιστών είναι 
σχεδόν μηδαμινή (0,23 ή μηδέν). 

β. Η Ελλάδα έχει σημαντική μονοπωλιακή δύναμη στις εξαγωγικές 
της αγορές, αφού με τη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
νομίσματος της μπορεί να επηρεάζει τις τιμές σε ξένο νόμισμα των 
προϊόντων που εξάγει. Πράγματι, η ελαστικότητα των τιμών (σε ξένο 
νόμισμα) των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών σε σχέση με τη συναλ
λαγματική ισοτιμία της δραχμής κυμαίνεται μεταξύ 0,55 και 0,82. Επί
σης, μπορεί η Ελλάδα να μετακυλίει ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων 
στο μεταβλητό κόστος παραγωγής σε δραχμές των προϊόντων που εξά
γει, στην τιμή του εξαγόμενου προϊόντος σε ξένο νόμισμα. Εδώ οι σχε
τικές ελαστικότητες κυμαίνονται μεταξύ 0,20 και 0,30 για το κόστος ερ-

30. Βλέπε την ανάλυση και την οικονομετρική επαλήθευση αυτής της πρότασης 
στην επόμενη υποδιαίρεση 1.3.3. του παρόντος κεφαλαίου. Όπως αποδεικνύεται, η μέση 
αξία των ελληνικών εξαγωγών σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν αποκλειστικά συνάρτηση 
της σταθμισμένης μέσης αξίας των εξαγωγών των ανταγωνιστριών χωρών. Η εγχώρια 
προσφορά εξαγωγών δεν επηρεάζει καθόλου τις τιμές σε ξένο νόμισμα των ελληνικών 
εξαγόμενων προϊόντων. Το ίδιο συμβαίνει και με το παγκόσμιο εισόδημα. 
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γασίας και μεταξύ 0,44 και 0,51 για το κόστος των πρώτων υλών. 
Πιο συγκεκριμένα, η εξίσωση που εκτιμούν οι πιο πάνω συγγρα

φείς, έχει την ακόλουθη μορφή: 

logUV = αϊ + a2logW + a3logMAP - oulogEX - aslogSUB + 
-KXölogWXP (19) 

όπου: 
UV = δείκτης μέσης αξίας βιομηχανικών εξαγωγών σε δολάρια 

ΗΠΑ, 
W = κατά μονάδα κόστος εργασίας, 
MAP = κατά μονάδα κόστος πρώτων υλών, 
EX = συναλλαγματική ισοτιμία δραχμής/δολαρίου, 
SUB = επιδοτήσεις των εξαγωγών, 
WXP = δείκτης μέσης αξίας των βιομηχανικών εξαγωγών των 

ανταγωνιστριών χωρών. 

Όλες οι μεταβλητές είναι εκφρασμένες υπό μορφή δεικτών με βάση 
το 1975. 

Μία από τις πιο αποδεκτές εκτιμήσεις της πιο πάνω συνάρτησης 
είναι η ακόλουθη: 

logUV = - 1,02 + 0,191ogW + 0,421ogMAP-0,551ogEX-
- 0,181ogSUB '+ 0,231ogWXP (20) 

Οι εκτιμήσεις αυτές συνεπάγονται και τα εξής: 
Δεδομένου ότι η ελαστικότητα ζήτησης εξαγωγών ως προς την τιμή 

κυμαίνεται μεταξύ 0,33 και 1,02, είναι δυνατό να αυξάνεται η αξία σε 
δολάρια των ελληνικών εξαγωγών, κάθε φορά που η κυβέρνηση ακο
λουθεί μία πολιτική ανατίμησης της εγχώριας συναλλαγματικής ισοτι
μίας. Παρόμοια αποτελέσματα είναι δυνατό να παρουσιαστούν σε περι
πτώσεις κατά τις οποίες η Ελλάδα ακολουθεί μία εισοδηματική 
πολιτική, η οποία θα αυξάνει το κατά μονάδα κόστος εργασίας για τις 
παραγωγικές της επιχειρήσεις ή το κατά μονάδα κόστος των πρώτων 
υλών (αφού ένα μέρος του αυξημένου κόστους μετακυλίεται στην τιμή 
των εξαγωγών σε ξένο νόμισμα, χωρίς αυτό να προκαλεί ανάλογη ποσο
στιαία μείωση στην εξαγόμενη ποσότητα). Τέλος, η πολιτική επιδότησε -
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ων των εξαγωγών, όχι μόνο δεν οδηγεί σε αύξηση των συναλλαγματι
κών εισπράξεων από εξαγωγές, αλλά αντίθετα οδηγεί σε μείωση. 

Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι σε σημαντικό βαθμό αντίθετα με 
ό,τι λογικά θα έπρεπε να υποθέτει κανείς για τις σχέσεις που ισχύουν 
ανάμεσα στα πιο πάνω μεγέθη στην ελληνική οικονομία. 

Ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην εξαγωγή αυτών των συ
μπερασμάτων είναι το γεγονός ότι, ενώ οι συγγραφείς της μελέτης υπο
στηρίζουν σωστά ότι η Ελλάδα σαν μικρή χώρα αντιμετωπίζει δεδομέ
νες διεθνείς τιμές για τα "εμπορεύσιμα" προϊόντα της, κατά την 
εξειδίκευση της συνάρτησης εξαγωγών που εκτιμούν, φαίνεται να ξεκι
νούν από την ακριβώς αντίθετη υπόθεση. Ότι δηλαδή η χώρα έχει δυνα
τότητες επηρεασμού των τιμών των εξαγωγών της στη διεθνή αγορά, και 
με αυτό το δεδομένο προσδιορίζει αυτές τις τιμές σύμφωνα με τα εσω
τερικά στοιχεία κόστους, συναλλαγματικής πολιτικής, επιδοτήσεων 
κτλ. Δηλαδή, ενώ, όταν συζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
χώρας στον τομέα του εξαγωγικού της εμπορίου γίνεται η υπόθεση της 
"μικρής" χώρας, κατά την εξειδίκευση του υποδείγματος χρησιμοποιεί
ται η υπόθεση της "μεγάλης" χώρας. 

Στην πιο απλοποιημένη της μορφή, μία "συνεπής" εξειδίκευση 
μιας συνάρτησης τιμών εξαγωγών για την ελληνική οικονομία μπορεί 
να είναι η ακόλουθη: 

UVE=EXUV και (21) 
UV = fWXP (22) 

όπου: 
UVE = δείκτης μέσης αξίας βιομηχανικών εξαγωγών σε δραχμές, 
UV = δείκτης μέσης αξίας βιομηχανικών εξαγωγών σε δολάρια, 
EX = δρχ./δολάριο, 
WXP = δείκτης μέσης αξίας των βιομηχανικών εξαγωγών των 

ανταγωνιστριών χωρών. 

Το f θα πρέπει να είναι γύρω στη μονάδα, τουλάχιστον όταν UV 
και WXP δίνονται υπό μορφή λογαρίθμων. 

Μία πιο επιστημονική εξειδίκευση μιας συνάρτησης τιμών εξαγω
γών δίνεται στην επόμενη υποδιαίρεση του παρόντος κεφαλαίου. Εκεί 
εκτιμώνται επίσης οι δύο συναρτήσεις οικονομετρικά με πολύ ικανο-
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ποιητικά αποτελέσματα31. 
Με τη σωστή εξειδίκευση του μοντέλου, οι οικονομετρικές εκτιμή

σεις επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και 
αντιμετωπίζει δεδομένες τιμές στη διεθνή αγορά για τις εξαγωγές των 
βιομηχανικών προϊόντων της. 

Με βάση αυτή την υπόθεση είναι δυνατό να προσδιοριστεί μία συ
νάρτηση προσφοράς εξαγωγών, όπως δείχθηκε στην αρχή του παρόντος 
κεφαλαίου. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του υποδείγματος των Ε. Γυπαρά-
κη και Γ. Ζομπανάκη είναι ότι στη συνάρτηση εξαγωγών που εξειδικεύ
ουν, ως μεταβλητή τιμών χρησιμοποιούν και αυτοί32 τη σχετική τιμή 
ανάμεσα στα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα και τα προϊόντα των αντα
γωνιστών. Παραλείπουν δε να χρησιμοποιήσουν τις σχετικές τιμές 
ανάμεσα στα διεθνώς εμπορεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα 
της χώρας και επίσης ανάμεσα στα "εισαγώγιμα" και στα "εξαγώγιμα" 
προϊόντα της33. Αλλά όπως είναι γνωστό από τη θεωρία του διεθνούς 
εμπορίου34, στην περίπτωση μιας μικρής, αναπτυσσόμενης, ανοικτής οι
κονομίας, μία μεταβολή στην εγχώρια ονομαστική συναλλαγματική 
ισοτιμία έχει πρώτα από όλα σημαντική επίδραση (τουλάχιστον βραχυ
χρόνια) σε αυτές τις τελευταίες σχετικές τιμές35. Η μεταβολή δε σε αυτές 
τις τιμές έχει επίδραση στην προσφορά εξαγωγών. 

Αυτή η σημαντική κατά τη γνώμη μας παράλειψη "αναγκάζει" τους 
Ε. Γυπαράκη και Γ. Ζομπανάκη να καταλήξουν στο εξής: 

"Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας μας είναι ότι ένα μεγάλο μέ
ρος της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής δεν 
αντανακλάται στις τιμές των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών. Λυ
τό, σε συνδυασμό με τις σχετικά χαμηλές ελαστικότητες των εξαγωγών 

31. Βλέπε τις συναρτήσεις (33) και (34) πιο κάτω. 
32. Βλέπε την προηγούμενη υποδιαίρεση. Βλέπε επίσης την εξειδίκευση και στην 

εκτίμηση της συνάρτησης εξαγωγών, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη των Ρ. 
Karadeloglou and P. Koutsouvelis (1987), και η οποία κατά τη γνώμη μας περιέχει παρό
μοια προβλήματα με αυτά που περιγράφονται στην παρούσα υποδιαίρεση. 

33. Βλέπε το υπόδειγμα που αναπτύχθηκε στην υποδιαίρεση 1.2.2. πιο πάνω. 
34. Βλέπε επίσης D. Maroulis (1986) και Δ. Κ. Μαρούλης (17-10-1985). 
35. Βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. Βλέπε επίσης D. Maroulis (1986), καθώς και 

τη βιβλιογραφία που παρατίθεται σε αυτές τις αναλύσεις. 
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αυτών σε σχέση με τις τιμές που προέκυψαν από τις εκτιμήσεις μας, είχε 
σαν συνέπεια η ποσοστιαία αύξηση του όγκου των ελληνικών βιομηχα
νικών εξαγωγών μακροχρόνια να είναι, στην ευνοϊκότερη περίπτωση, 
περίπου ίση με το ποσοστό της υποτίμησης της δραχμής. Με άλλα λό
για, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας δεν είναι δυνατή η αύξηση των συ
ναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 
μέσω της συναλλαγματικής πολιτικής". 

Καταρχήν, όπως έχει ήδη τονιστεί, μία ανατίμηση της ονομαστικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να αυξήσει, σύμφωνα με το παρόν 
υπόδειγμα, τις συναλλαγματικές εισπράξεις της χώρας. Άρα η συναλ
λαγματική πολιτική είναι αποτελεσματική, αλλά προς την αντίθετη κα
τεύθυνση από ό,τι αναμενόταν θεωρητικά36. 

Αν η ελαστικότητα των εξαγωγών ως προς τις σχετικές τιμές είναι 
στο ανώτατο, σύμφωνα με την παρούσα μελέτη όριο, δηλαδή κοντά στη 
μονάδα, τότε μόνο μπορεί να λεχθεί ότι η συναλλαγματική πολιτική εί
ναι μη αποτελεσματική. 

Εκείνο που οι συγγραφείς του άρθρου φαίνεται ότι θα θεωρούσαν 
πιο ευνοϊκό για την Ελλάδα, με δεδομένη την ελαστικότητα των τιμών 
ως προς την ισοτιμία, είναι μία ελαστικότητα εξαγωγών ως προς τις 
σχετικές τιμές μεγαλύτερη του 1,82. Τότε μία κατά 10% υποτίμηση θα 
μείωνε τη σχετική τιμή μόνο κατά 5,5%, αλλά θα αύξανε τον όγκο των 
εξαγωγών κατά 10% (0,055 x 1,82). 

Διαφαίνεται επίσης κάποια σχετική απογοήτευση στους συγγρα
φείς, γιατί η επίδραση της υποτίμησης στις τιμές των εξαγωγών σε ξένο 
νόμισμα είναι μάλλον μικρή. Αν ήταν μεγαλύτερη, μία υποτίμηση θα 
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του όγκου 
των εξαγωγών και επομένως, αν η ελαστικότητα των εξαγωγών ως προς 
τις τιμές είναι μεγαλύτερη της μονάδας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των 

36. Πράγματι, αν η ελαστικότητα των τιμών σε ξένο νόμισμα των ελληνικών εξα
γωγών σε σχέση με την ονομαστική ισοτιμία είναι 0,55 και η ελαστικότητα του όγκου 
των εξαγωγών ως προς τις σχετικές τιμές είναι 0,70%, μια ανατίμηση της συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας κατά 10% θα επιφέρει μία αύξηση της τιμής των εξαγωγών σε ξένο νόμι
σμα κατά 5,5% και αυτό θα επιφέρει μία μείωση του όγκου των εξαγωγών κατά 3,85% 
(0,055 x 0,70). Δηλαδή, μια ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 10% συνε
πάγεται μια αύξηση των συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές κατά 1,65% 
(5,5% -3,85%). 
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συναλλαγματικών εισπράξεων. 
Στην πραγματικότητα, αν η υπόθεση της "μ^οτίζ" χώρας είναι σω

στή, τότε οποιαδήποτε μείωση στις τιμές των εξαγωγών σε ξένο νόμι
σμα, εξαιτίας μιας υποτίμησης, είναι δυσμενές φαινόμενο για τη χώρα 
και συνεπάγεται σημαντική μείωση συναλλαγματικών πόρων. Αυτό εί
ναι ευνόητο, αφού η Ελλάδα εξ ορισμού δεν έχει μονοπωλιακή δύναμη 
στις ξένες αγορές, ώστε να μπορεί να επηρεάζει ευνοϊκά γι' αυτήν τις τι
μές που διαμορφώνονται σε αυτές τις αγορές. 

Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς τις τιμές που αντιμετωπίζουν οι 
ελληνικές εξαγωγές είναι, όπως θα αποδειχθεί και εμπειρικά πιο κάτω37, 
αρκετά υψηλή, αντίθετα με τα αποτελέσματα του παρόντος άρθρου. 
Όπως δε αναλύθηκε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, η συναλλαγματι
κή πολιτική και κάθε άλλη πολιτική η οποία επηρεάζει την ανταγωνιστι
κότητα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων μιας χώρας όπως η 
Ελλάδα, επιδρούν κυρίως στην προσφορά (και όχι στη ζήτηση) εξαγω
γών. Αυτό συντελείται κυρίως μέσω τη^ μεταβολής που επιφέρουν (του
λάχιστον βραχυχρόνια)38 αυτές οι πολιτικές στη σχετική τιμή ανάμεσα 
στα εξαγώγιμα και τα μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τις εξαγωγικές επιδοτήσεις και με άλλα είδη βοήθειας που παρέχο
νται στις εξαγωγές. Σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, η σχετική τιμή των 
εξαγώγιμων προϊόντων επηρεάζεται ευνοϊκά και σε σχέση με τα μη 
εμπορεύσιμα και σε σχέση με τα "εισαγώγιμα" προϊόντα. 

Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα της 
μελέτης των Ε. Γυπαράκη και Γ. Ζομπανάκη, οφείλονται κυρίως στη 
λανθασμένη εξειδίκευση του υποδείγματος που χρησιμοποιούν. Επο
μένως, τα συμπεράσματα τους δεν είναι σωστό νά χρησιμοποιηθούν για 
να επηρεάσουν το σχεδιασμό της συναλλαγματικής αλλά και της γενικό
τερης οικονομικής πολιτικής της χώρας. Και οπωσδήποτε δεν είναι δυ
νατό να χρησιμοποιηθούν για να αμφισβητήσουν τις βασικές υποθέσεις 
πάνω στις οποίες στηρίζεται το αναλυτικό υπόβαθρο της παρούσας με
λέτης. 

37. Βλέπε την εκτίμηση της συνάρτησης (33). 
38. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (17-9-1985). 
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1.3.3. Ταυτόχρονη εκτίμηση συναρτήσεων προσφοράς και ζήτησης εξαγωγών [Ε. 

Voloudakis and P. Fylactos (1982)] 

Η πιο ολοκληρωμένη μελέτη για τον προσδιορισμό των παραγό
ντων που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές είναι εκείνη των Ε. 
Voloudakis andP.Fylactos (1982). 

Ο κύριος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν ο έλεγχος της αποτελε
σματικότητας του ελληνικού συστήματος προώθησης εξαγωγών. Αυτό 
δεν μπορούσε να γίνει παρά μόνο μέσα στα πλαίσια ενός γενικού μοντέ
λου για τις εξαγωγές και έτσι η ανάλυση επεκτάθηκε αναγκαστικά στην 
αξιολόγηση όλων των προσδιοριστικών παραγόντων των ελληνικών 
εξαγωγών. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν να εκτιμηθούν τρία μοντέ
λα. Στο πρώτο εκτιμώνται μόνο συναρτήσεις προσφοράς εξαγωγών, 
στο δεύτερο μόνο συναρτήσεις ζήτησης εξαγωγών και στο τρίτο γίνεται 
προσπάθεια να εκτιμηθεί ένα "ολοκληρωμένο" μοντέλο, το οποίο να συ
μπεριλαμβάνει τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς συνδεδεμένες 
με τη συνθήκη ισορροπίας (Ζήτηση=προσφορά). 

Πράγματι, ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της μελέτης 
ήταν ότι η εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών δεν μπορεί να εξηγηθεί από 
μοντέλα μιας εξίσωσης (προσφοράς ή ζήτησης), ιδιαίτερα όσον αφορά 
την επίδραση των σχετικών τιμών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από 
τα ακόλουθα: α) το μέγεθος των ελαστικοτήτων ζήτησης ως προς την τι
μή, σε όλες τις συναρτήσεις ζήτησης εξαγωγών που εκτιμήθηκαν, ήταν 
τόσο μικρό, που αποκλείει την περίπτωση μία τέτοια συνάρτηση να εί
ναι οριζόντια (δηλαδή η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή να εί
ναι άπειρη). Από αυτό συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα μοντέλο με μό
νο μία εξίσωση προσφοράς εξαγωγών δεν είναι σωστό, β) Οι εκτιμήσεις 
που έγιναν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο TSLS στο ολοκληρωμένο μο
ντέλο φανερώνουν την ύπαρξη μιας σημαντικής προς τα κάτω μερολη
ψίας στις OLS εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων ως προς την τιμή (και 
στην απλή συνάρτηση προσφοράς και στην απλή συνάρτηση ζήτησης). 
Οι TSLS εκτιμήσεις ήταν καλύτερες κρινόμενες με όλα τα οικονομετρι
κά κριτήρια. 

Τα ευρήματα αυτά είναι αρκετά σημαντικά. Θα πρέπει όμως να ερ
μηνευτούν κατάλληλα για να μην οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπερά-
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σματα39. Οι ακόλουθες παρατηρήσεις είναι αναγκαίες: 
α. Το λεγόμενο υπόδειγμα ταυτόχρονων εξισώσεων (Simultaneous 

model) των Ε. Voloudakis and P. Fylactos απέχει από το υπόδειγμα που 
περιγράφηκε στην υποδιαίρεση 1.2.2. πιο πάνω. Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ένα μοντέλο μερικής ισορροπίας, όπου οι εξαγωγές εξε
τάζονται ανεξάρτητα από όλα τα άλλα μακροοικονομικά μεγέθη, εκτός 
από το εθνικό εισόδημα ή το εισόδημα της βιομηχανίας, τα οποία κατά 
κάποιο ad hoc τρόπο παρουσιάζονται στο δεξιό μέρος των εξισώσεων 
που χρησιμοποιούνται. Οι εξαγωγές εξετάζονται ξεχωριστά από τα άλ
λα μεγέθη του ισοζυγίου πληρωμών, ή από το μέγεθος των διαφόρων ελ
λειμμάτων αυτού του ισοζυγίου. Έτσι, π.χ. το γεγονός ότι η Ελλάδα εί
χε κατά την περίοδο που εξετάζεται μία σημαντική ανάπτυξη του 
τουρισμού, των εισοδηματικών μεταβιβάσεων από το εξωτερικό και 
των καθαρών εισροών κεφαλαίου δεν θεωρείται να επηρέασε κατά κά
ποιο τρόπο τις εξαγωγές40. Επίσης η επίδραση των διακυμάνσεων της 
εσωτερικής ζήτησης δεν εξετάζεται ικανοποιητικά41. 

β. Εκτός από τα πιο πάνω και άλλοι σημαντικοί προσδιοριστικοί 
παράγοντες δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα θε
σμικά και οργανωτικά κίνητρα που παρέχονται από την κυβέρνηση για 
την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, το θεσμικό και οργανωτικό 
πλαίσιο για τη διενέργεια των εξαγωγών και για την επιστροφή διαφό
ρων αναίτιων επιβαρύνσεων στους εξαγωγείς, οι επιβαρύνσεις των εξα
γωγών, αναίτια, με έμμεσους φόρους και δασμούς κατά το μέρος που 

39. Βλέπε επίσης τη συζήτηση που έγινε στην υποδιαίρεση 1.2.1. όσον αφορά τη 
σχετική σημασία των παραγόντων προσφοράς και ζήτησης για τον προσδιορισμό της 
εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών. 

40. Για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ραγδαίες αυξήσεις στις συναλλαγ
ματικές εισπράξεις από υπηρεσίες, από εμβάσματα και από εισροές κεφαλαίων, επηρε
άζουν την παραγωγή και τις εξαγωγές των τομέων που παράγουν εξαγώγιμα προϊόντα, 
βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο κάτω. Βλέπε επίσης, D. Maroulis (1986), Gregory (1976), 
Forsyth, P. J. and J. A. Kay (1980) κτλ. 

41. Οι μεταβολές στο βαθμό χρησιμοποίησης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξο
πλισμού δεν μπορεί να αντικαταστήσουν τις πραγματικές μεταβλητές που δείχνουν την 
πίεση της εσωτερικής ζήτησης, όπως είναι οι μεταβολές στα ελλείμματα στο ισοζύγιο 
πληρωμών ή στο δημόσιο προϋπολογισμό, οι μεταβολές στο ποσοστό αύξησης της προ
σφοράς χρήματος, οι μεταβολές στο επίπεδο των εγχώριων επιτοκίων ή γενικά οι μετα
βολές στην εγχώρια συνολική δαπάνη της οικονομίας. Βλέπε επίσης R. Faini (1988). 

69 



δεν επιστρέφονται κτλ. Η εκτίμηση των συγγραφέων της μελέτης (βλέ
πε σελίδα 51) ότι τέτοιοι παράγοντες δεν φαίνεται να αποτέλεσαν σημα
ντικά εμπόδια ή προωθητικά στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές, δεν 
στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα. Γιατί ιδιαίτερα στην περίπτωση 
της ελληνικής οικονομίας φαίνεται ότι παράγοντες όπως οι πιο πάνω 
παίζουν σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη ή υποανάπτυξη των εξαγω
γών και της οικονομίας γενικότερα42. 

γ. Αλλά και αν ακόμα οι πιο πάνω παρατηρήσεις δεν ληφθούν υπό
ψη, και πάλι είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι οι εκτιμήσεις των 
Voloudakis and Fylactos (1982), οφείλονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στο 
μοντέλο που χρησιμοποιούν, η εξειδίκευση του οποίου και πάλι στηρί
ζεται στην υπόθεση της μεγάλης οικονομίας. Το πρόβλημα αυτό αναλύε
ται στην επόμενη υποδιαίρεση. 

1.3.4. Εξειδίκευση και εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης εξαγωγών 

Πιο συγκεκριμένα, ας εξετάσουμε από την αρχή το απλό στατικό 
σύστημα των συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς εξαγωγών, το 
οποίο μπορεί να περιγραφεί ως εξής: 

logXdt = ao + ailog(P*x/P*w)t + a2logYwt (23) 

logXst = bo + bilog(Px/Pd)t + b2logZt (24) 

Όπου: a i<0, a 2 >0, bi>0, b 2 > 0 

Xd = ζήτηση εξαγωγών, 
Xst = προσφορά εξαγωγών, 
Ρ x = δείκτης μέσης αξίας ελληνικών εξαγωγών σε δολάρια, 
Ρ w = σταθμισμένος δείκτης μέσης αξίας εξαγωγών των ανταγωνι

στριών χωρών σε δολάρια, 

Ρ Χ = δείκτης μέσης αξίας ελληνικών εξαγωγών σε δραχμές, 

Pd = δείκτης εγχώριων τιμών, 

4 2 . Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991), και Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 35-
36. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 4 πιο κάτω. 
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Ywt = παγκόσμιο εισόδημα, 
Zt = παραγωγική δυναμικότητα των κλάδων που παράγουν εξα

γώγιμα προϊόντα. 

Για να γίνει το πιο πάνω υπόδειγμα δυναμικό, θα πρέπει να γίνουν 
κάποιες υποθέσεις σχετικά με το δυναμικό προσδιορισμό των μεταβολών 
στο δείκτη μέσης αξίας των ελληνικών εξαγωγών σε δολάρια (Pxt) και 
των μεταβολών στις συνολικές εξαγωγές από την Ελλάδα (Xt). Οι υποθέ
σεις αυτές είναι δυνατό να βασίζονται είτε στην περίπτωση της μεγάλης 
οικονομίας, η οποία διαθέτει αξιοσημείωτο βάρος στη διεθνή αγορά, είτε 
στην περίπτωση της μικρής οικονομίας, η οποία δεν διαθέτει τέτοιο βά
ρος. Η εξειδίκευση των συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς εξαγωγών 
αλλάζει, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία βρισκόμαστε. 

Το πρόβλημα με την εξειδίκευση των συναρτήσεων των Voloudakis 
and Fylactos (1982) είναι ότι στηρίζουν το δυναμικό προσδιορισμό της 
τιμής και της ποσότητας των εξαγωγών στην υπόθεση της μεγάλης οικο
νομίας. Υποθέτουν, δηλαδή, ότι ο όγκος των ελληνικών εξαγωγών 
προσδιορίζεται από τη διεθνή ζήτηση και ότι οι τιμές των εξαγωγών 
προσδιορίζονται αποκλειστικά από παράγοντες της εγχώριας προσφο
ράς. Έχουμε επομένως το ίδιο πρόβλημα με τις δύο μελέτες που αναλύ
θηκαν προηγουμένως. Σε μαθηματική μορφή οι υποθέσεις αυτές παρου
σιάζονται ως ακολούθως43: 

AlogXt = γ ' GogXdt - logXt -1) (25) 

AlogP*xt = λ ' (logXt - logXst) (26) 

Αντικαθιστώντας την (23) μέσα στην (25) και την (24) μέσα στην 
(26) και μετά τις απαραίτητες ανακατατάξεις, παίρνουμε τη συνάρτηση 
εξαγωγών και τη συνάρτηση προσδιορισμού του δείκτη μέσηςαξίας των 
εξαγωγών, όπως εξειδικεύτηκαν από τους Voloudakis and Fylactos 
(1982). Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των συναρτήσεων είναι ότι ο 
όγκος των εξαγωγών προσδιορίζεται από τη συνάρτηση ζήτησης, ενώ οι 
τιμές των εξαγωγών προσδιορίζονται από τη συνάρτηση προσφοράς. 

43. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες F.X. Browne (1982). 
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OL παραγωγοί παίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των τιμών 
στη διεθνή αγορά. Είναι price setters και όχι price takers. 

Αντίθετα με τους Voloudakis and Fylactos ( 1982), η παρούσα μελέτη 
στηρίζεται στην υπόθεση της μικρής οικονομίας. Θεωρούμε ότι οι τιμές 
των ελληνικών εξαγωγών σε δολάρια προσαρμόζονται σταδιακά στις 
μεταβολές της υπερβάλλουσας ζήτησης για ελληνικά εξαγώγιμα προϊό
ντα στην παγκόσμια αγορά, ενώ οι πραγματικές εξαγωγές στην περίοδο 
(t) προσαρμόζονται σταδιακά στις διαφορές ανάμεσα στίην επιθυμητή 
προσφερόμενη ποσότητα εξαγωγών κατά την περίοδο αυτή και στις 
πραγματικές εξαγωγές της προηγούμενης περιόδου. Η τιμή προσδιορί
ζεται από τις συνθήκες ζήτησης, ενώ ο όγκος των εξαγωγών από τις συν
θήκες προσφοράς. 

Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις έχουμε44: 

AlogPi = λ Gog Xdt - log Xt), λ > 0 (27) 
AlogXt =YOogXst-logXt-i), Y>0 (28) 

Αντικαθιστώντας την (23) μέσα στην (27) και μετά τις απαραίτητες 
ανακατατάξεις παίρνουμε την ακόλουθη συνάρτηση προσδιορισμού 
της μέσης αξίας των ελληνικών εξαγωγών σε δολάρια: 

logP*ji = {λίίο/(1 -Xai)} - {λαι/(1 -^ai)}logP*wt + 
+ {Xa2/(l-Xai)}logYwt-{W-Xai)}logXt + 
+ {l/(l-Xai)}logPxt-i (29) 

Αντικαθιστώντας την (24) μέσα στην (28) παίρνουμε την ακόλουθη 
συνάρτηση προσδιορισμού των πραγματικών εξαγωγών από την Ελλά
δα κατά την περίοδο (t). 

logXt = γβο + Yßilog(P*/Pdt) + YßilogZt + (1 - Y)logXt -ι (30) 

Οι συναρτήσεις (29) και (30) μπορούν να ξαναγραφούν ως ακολού
θως: 

44. Βλέπε επίσης F. Χ. Browne (1982). 
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lOgP* = ôo-ôilogP*wt + Ô2logYwt-Ô3lOgXt + 
+ ô4logPxt-i (29') 

όπου: δ ι > 0 , δ 2 > 0 , Ô3<0 και Ô4>0 

logXt = ε0 + ε ilog(Pxt/Pdt) + 82logZt + ε31(^Χι _ ι (30 ' ) 

όπου: ει>0, ε 2 > 0 και ε 3 < 0 

Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς τις τιμές (ai) και ως προς το ει
σόδημα (a2) των ελληνικών εξαγωγών λαμβάνεται από την εξίσωση 
(29'), ως εξής: 

ai = δι/03, και a2 = ô2/Ô3 (31) 

Η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή (βι) και ως προς την 
παραγωγική δυναμικότητα (β2), λαμβάνονται από την εξίσωση (30 ' ): 

βι = ει/(ε3-1) και β2 = ε2/(ε3-1) (32) 

Κανονικά το σύστημα των εξισώσεων (29 ' ) και (30 ' ) θα πρέπει να 
εκτιμηθεί ταυτόχρονα για να αποφύγουμε τα σχετικά προβλήματα με
ροληψίας (simultaneity bias). Για τους σκοπούς όμως της παρούσας με
λέτης εκτιμήσαμε μόνον την εξίσωση (29 ' ) χρησιμοποιώντας OLS, θε
ωρώντας ότι για μια μικρή οικονομία αυτή η πρακτική δεν συνεπάγεται 
σημαντικά οικονομετρικά προβλήματα. Αυτό που θα έπρεπε να απο
δειχθεί ήταν ότι η ελαστικότητα ζήτησης εξαγωγών ως προς την τιμή εί
ναι σημαντικά μεγάλη. To simultaneity bias δίνει εκτιμήσεις, οι οποίες 
υποεκτιμούν την αληθινή τιμή των παραμέτρων. Επομένως, εάν οι 
εκτιμημένη ελαστικότητα από τη συνάρτηση (29 ' ) είναι πραγματικά 
μεγάλη, η αληθινή τιμή της παραμέτρου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της πιο πάνω συνάρτησης είναι τα 
εξής45: 

45. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε για την εκτίμηση της συνάρτησης είναι τα 
ίδια τριμηνιαία στοιχεία που χρησιμοποίησαν οι Βουλουδάκης και Φυλακτός στη με
λέτη τους για την εκτίμηση της συνάρτησης ζήτησης εξαγωγών. Η χρονική περίοδος 
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logP Ì = 0,376 + 0,761ogP*wt - 0,00441ogYwt -
(0,98) (4,2) (-0,54) 

-0,041ogXt + 0,2231ogPxt-i 
(-0,57) (1,3) (33) 

R2 = 0,943 
D.W.= 1,44 

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις:' 
Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή των ελληνικών εξαγω

γών είναι: ai = 0,76 : 0,04 = 19. 
Η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης των ελληνικών εξαγωγών 

είναι: a2 = 0,0044 :0,04 = 0,11. 
Και τα δύο αποτελέσματα επιβεβαιώνουν (σε αντίθεση με τα απο

τελέσματα των Voloudakis and Fylactos (1982)) τις a priori υποθέσεις 
ότι η Ελλάδα είναι μία πολύ μικρή οικονομία και ότι σε γενικές γραμμές 
δεν έχει καμιά μονοπωλιακή δύναμη στα προϊόντα που πουλάει στο 
εξωτερικό, ούτε επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις διακυμάνσεις 
του παγκόσμιου εισοδήματος. 

Από την εξίσωση (33) γίνεται φανερό ότι οι μεταβολές στη μέση 
αξία των ελληνικών εξαγωγών σε δολάρια προσδιορίζεται σχεδόν απο
κλειστικά από τις μεταβολές στη σταθμισμένη μέση αξία των εξαγωγών 
των ανταγωνιστριών χωρών. Αυτό αποδεικνύεται κατά κάποιο τρόπο 
και από την ακόλουθη εξίσωση: 

που καλύπτουν αυτά τα στοιχεία είναι από το πρώτο τετράμηνο του 1972 μέχρι το τε
λευταίο τετράμηνο του 1979. Η αντιστοιχία των δικών μας μεταβλητών με τις μεταβλη
τές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη των Βολουδάκη - Φυλακτού είναι η ακόλουθη: 

pxt = p2T = Δείκτης μέσης αξίας των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΟΚ και στις 
ΗΠΑ. 

P w t = PW23 = Δείκτης μέσης αξίας των εξαγωγών των ανταγωνιστριών χωρών 
(Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Τουρκία). 

Ywt = Y32W = Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του OECD. 
Xt = Xworld = Συνολικές εξαγωγές, μη συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών 

κλήρινγκ. 
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logP*xt = 0,1 +0,96P w t 

(0,47) (24,3) (34) 

R2 = 0,95 
D.W. = 1,1 

Επίσης αποδεικνύεται ότι μεταβλητές όπως η εξαγόμενη ποσότητα 
από την Ελλάδα (Xt), η μεταβλητή του παγκόσμιου εισοδήματος (Ywt)» 
η παραγωγή κτλ., δεν ασκούν (όπως αναμενόταν) ουσιαστική επίδραση 
στον προσδιορισμό της μέσης αξίας των ελληνικών εξαγωγών. 

Οπωσδήποτε δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε ότι η εκτίμηση της 
εξίσωσης που εξειδικεύσαμε είναι χωρίς προβλήματα. Κάθε άλλο. Τα 
οικονομετρικά προβλήματα που πράγματι υπάρχουν είναι φανερά. 
Από την άλλη μεριά, τα θεωρητικά προβλήματα που υπεισέρχονται, 
όταν προσπαθούμε να απομονώσουμε τον εξαγωγικό τομέα της οικονο
μίας από τους υπόλοιπους, έχουν επίσης αναλυθεί στην παρούσα μελέ
τη. 

Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα προβλήματα, που ενδεχομέ
νως υπάρχουν στην εκτίμηση της δικής μας συνάρτησης, είναι λιγότερα 
και λιγότερο σοβαρά από τα προβλήματα που υπάρχουν στις εκτιμήσεις 
της συνάρτησης ζήτησης εξαγωγών με τριμηνιαία στοιχεία των Volou-
dakis and Fylactos (1982), σελίδα 107. 

Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα: 

Xworld = 12239 + 152,8Y32W -242,9(P2T/PW23) + 
(1,06) (4,11) (2,3) 

+ 278,22DUM2+ 1376,76DUM3 + 2096,22DUM4 

(0,4) (2,07) (2,8) (35) 

R2 =0,714, D.W. = 0,62 Μέθοδος εκτίμησης: TSLS 
E y=2,04 Ep =-2,68 

Ο μεγάλος βαθμός αυτοσυσχέτισης που παρατηρείται σε αυτή την 
εξίσωση κάνει τις εκτιμήσεις των t-statistics μεροληπτικές. Δεδομένου 
ότι τα μεγέθη των εκτιμήσεων αυτών των στατιστικών είναι ήδη πολύ 
μικρά, είναι πολύ πιθανό ότι οι πραγματικές τιμές τους είναι στην 
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πραγματικότητα τόσο μικρές, ώστε καμιά από τις εκτιμήσεις των παρα
μέτρων των εμφανιζόμενων μεταβλητών να μην είναι στατιστικά σημα
ντική. Επίσης το R2 της εξίσωσης (35) είναι πολύ μικρότερο από αυτό 
της εξίσωσης (33). 

XMlworld = 27360 + 46,7Y32w - 356,6(Pmi/PW23) (36) 
(5,6) (2,4) (8,12) 

R2 = 0,845 D.W. = 0,203 

E y = 0,88 Ep =-4,67 

logXMlworld = 32,00 + 0,531ogY32w - 6,001og(Pmi/PW23) (37) 
(8,7) (1,53) (10,6) 

R2 = 0,885 D.W. = 2,16 

E y = 0,53 Ep =-6,00 

Οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων (35) και (36) έχουν πολύ μικρότε
ρο R2 από την εκτίμηση της συνάρτησης (33), αλλά σε γενικές γραμμές 
είναι πολύ ικανοποιητικές εκτιμήσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις που οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων των Voloudakis 
and Fylactos (1982) είναι αρκετά ικανοποιητικές, η ελαστικότητα ζήτη
σης ως προς την τιμή είναι πολύ υψηλή (πάνω από 5), ενώ η ελαστικότη
τα ζήτησης ως προς το εισόδημα είναι χαμηλή. 

1.35. Επίλογος 

Τα κύρια συμπεράσματα που συνάγονται από την ανάλυση που 
προηγήθηκε είναι τα ακόλουθα: 

i. Αντίθετα με την άποψη η οποία φαίνεται να υιοθετείται από 
την ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την εκτίμηση συναρτήσεων εξα
γωγών, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς ης τιμές των ελληνικών εξα
γωγών είναι πολύ μεγάλη και δεν αποκλείεται η καμπύλη ζήτησης εξα
γωγών ως προς τις τιμές, για την ελληνική οικονομία, να είναι σχεδόν 
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οριζόντια. 
ii. OL μεταβολές του παγκόσμιου εισοδήματος δεν επηρεάζουν σε 

σημαντικό βαθμό τις ελληνικές εξαγωγές. Η σχετική ελαστικότητα ζή
τησης, όπως προκύπτει από την εκτίμηση ορθά εξειδικευμένων συναρ
τήσεων εξαγωγών είναι κατά πάσα πιθανότητα μικρότερη από τη μονά
δα46. 

iii. Οι μεταβολές στις εξαγόμενες ποσότητες από την Ελλάδα δεν 
επηρεάζουν γενικά τη μέση αξία των ελληνικών εξαγωγών διεθνώς. Αυ
τή η τελευταία επηρεάζεται σχεδόν αποκλειστικά από τις μεταβολές στη 
σταθμισμένη μέση αξία των εξαγωγών των ανταγωνιστριών χωρών. 

iv. Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής, κα
θώς και τα υπόλοιπα μέτρα υποβοήθησης των εξαγωγών (επιδοτήσεις, 
απαλλαγές από αναίτιες επιβαρύνσεις, θεσμικά κίνητρα κτλ.) επηρεά
ζουν την προσφορά εξαγωγών από την Ελλάδα, αλλά σπάνια τη ζήτηση 
των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων στο εξωτερικό. 

Σχετικά με αυτό το τελευταίο σημείο, νομίζουμε ότι τα αποτελέ
σματα των εκτιμήσεων των συναρτήσεων προσφοράς εξαγωγών από 
τους Voloudakis and Fylactos (1982) είναι πολύ χρήσιμα47. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου επιβεβαί
ωσε την υπόθεση της μικρής οικονομίας και των αποτελεσμάτων που 
απορρέουν από αυτή, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάλυση των θε
μάτων με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της μελέτης. 

46. Βλέπε επίσης τις εκτιμήσεις των Προδρομίδη - Αναστασάκου, όταν στις εκτι
μώμενες συναρτήσεις συμπεριλαμβάνεται και η μεταβλητή προσφοράς, τις εκτιμήσεις 
των Voloudakis and Fylactos (1982) σελ. 108 της μελέτης τους, (εξισώσεις (35) και (36) 
πιο πάνω) και επίσης την εξίσωση (33) η οποία εκτιμήθηκε στην παρούσα μελέτη. 

47. Βλέπε Ε. Voloudakis and P. Fylactos (1982),σελ. 112. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1 

ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΡΙΔΙΑ 
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Για τα συγκεκριμένα προϊόντα (τον καπνό, τη σταφίδα και το νικέ-
λιο-σιδηρονικέλιο), που αναφέρονται από τους Voloudakis and Fylactos 
(1982), για τα οποία υποτίθεται ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει σχετικά 
χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή διεθνώς48, θα πρέπει να 
σημειωθούν τα ακόλουθα: 

Α. Καπνός 

Το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες εισαγωγές καπνού ακα
τέργαστου (1211 και 1212 ΤΤΔΕ) είναι αρκετά υψηλό, 6,4% το 1986 και 
8,1% το 198749, σε σχέση με το μερίδιο της στις εξαγωγές άλλων προϊό
ντων. Το αντίστοιχο μερίδιο των ΗΠΑ ήταν 33,6% το 1986 και 29,2% το 
1987, της Βραζιλίας 13,4% και 14,1%, της Τουρκίας 8,2% και 9,1%, της 
Ζιμπάμπουε 5,1% και 5% και της Κούβας 7,6% και 8%. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλές χώρες και κυρίως οι 
ΗΠΑ, έχουν τα τελευταία χρόνια στρέψει το ενδιαφέρον τους, από τις 
εξαγωγές τελείως ακατέργαστων καπνών (1211) στις εξαγωγές καπνών 
ακατέργαστων πλαγιοτο μη μένων (1212). Στην Ελλάδα δεν συνέβη κάτι 
τέτοιο50. 

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής εξαγώγιμης παραγω
γής καπνού είναι η συγκέντρωση της σε προϊόντα με φθίνουσα ζήτηση 
στο εξωτερικό (καπνά ανατολικού τύπου κτλ.), ενώ αντίθετα ποικιλίες 
με δυναμική ζήτηση παράγονται σε μικρές ποσότητες ή δεν παράγονται 

48. Ε. Voloudakis and P. Fylactos (1982), σελ. 44. 
49. Βλέπε τον Πίνακα 1. 
50. Βλέπε UN, International Trade Statistics Yearbook, Trade by Commodities, 

1986 και 1987. 
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καθόλου51. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την προηγούμενη πα

ρατήρηση είναι το γεγονός των τεράστιων επιδοτήσεων που απολαμβά
νουν οι ελληνικές εξαγωγές καπνού, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της χώ
ρας μας στην ΕΟΚ52. Χωρίς αυτές τις επιδοτήσεις οι ελληνικές 
εξαγωγές καπνού θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ακριβώς για το λό
γο ότι η τιμή που διαμορφώνεται στη διεθνή αγορά για τις ποικιλίες κα
πνών που εξάγονται από την Ελλάδα είναι τόσο χαμηλή, ώστε δεν θα 
υπήρχε ουσιαστικά, προσφορά προϊόντων για εξαγωγές σε αυτή την τι
μή. (Το εσωτερικό κόστος παραγωγής αυτών των προϊόντων είναι πολύ 
υψηλότερο από την τιμή που διαμορφώνεται στη διεθνή αγορά). 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες και αν ακόμα υποτεθεί ότι η καμπύ
λη ζήτησης των ελληνικών εξαγωγών καπνών έχει κάποια αρνητική κλί
ση, αυτό δεν είναι ουσιαστικό στοιχείο, αφού το κρίσιμο θέμα και σε αυ
τή την περίπτωση είναι η προσφορά για εξαγωγές κατάλληλων 
ποικιλιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Εάν βελτιωθεί η ποιότητα και οι 
ποικιλίες των προσφερόμενων ελληνικών καπνών και εάν οργανωθεί η 
παραγωγή και οι διαδικασίες εξαγωγών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
βελτιωθεί το κόστος και να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα βοηθή
σουν τα ελληνικά καπνά να μπουν σε νέες αγορές, τότε οι εξαγωγές τους 
θα αυξηθούν. Εάν συνεχιστεί η παραγωγή ποικιλιών και ποιοτήτων για 
τις οποίες η συνολική διεθνής ζήτηση φθίνει σταδιακά και η παραγωγή 
προϊόντων με κόστος πολλαπλάσιο από τη διαμορφούμενη κατά και
ρούς διεθνή τιμή, τότε οι εξαγωγές καπνού από την Ελλάδα θα εξακο-

51. "Βασικό πρόβλημα της ελληνικής καπνικής οικονομίας είναι η εξυγίανση και 
η αναδιάρθρωση της παραγωγής, ώστε να αυξηθεί ο όγκος των εμπορεύσιμων ποικι
λιών που τίθενται στη διάθεση της εξαγωγής. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται και να 
αυξάνει μάλιστα, η παραγωγή ποικιλιών για τις οποίες δεν υπάρχει αγοραστής υπό πα
ραδεκτές συνθήκες τιμών ούτε στην εγχώρια ούτε στη διεθνή αγορά. Είναι απαράδεκτο 
οι προβληματικές αυτές ποικιλίες να αντιπροσωπεύουν το 30-40% της ελληνικής κα
πνοπαραγωγής, να πληρώνονται στους παραγωγούς χάρη στις επιδοτήσεις της Κοινό
τητας προς 330 δρχ. το κιλό, να φτάνουν στην αποθήκη στις 400 δρχ. και να διατίθενται 
προς... 20δραχμές". Βλέπε Βασ. Θασίτης (Ιανουάριος 1985). Βλέπε επίσης Καπνική 
Επιθεώρησις (Ιονλ. - Αύγ. 1986). 

52. Οι ενισχύσεις από την Κοινότητα σε πριμ και επιστροφές αντιπροσώπευαν το 
1985 το 66% του εισοδήματος που εισέπραξαν οι παραγωγοί από την πώληση των κα
πνών της εν λόγω εσοδείας. Καπνική Επιθεώρησις (Μάρτ. - Απρ. 1986). 
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λουθήσουν να μειώνονται σταδιακά. 
Ο κρίσιμος παράγοντας επομένως είναι η προσφορά ακόμα και σε 

αυτό το προϊόν, στο οποίο η Ελλάδα κατέχει ένα σχετικά σημαντικό με
ρίδιο στη διεθνή αγορά53. 

Β. Σταφίδα 

Το ποσοστό συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγών σταφίδας στις 
παγκόσμιες εισαγωγές αυτού του προϊόντος ήταν περίπου 12% στην πε
ρίοδο 1981-1983,23,1% το 1986 και 22,3% το 1987. Τα αντίστοιχα ποσο
στά των κυριότερων ανταγωνιστών της Ελλάδας το 1986 και το 1987 
ήταν: ΗΠΑ 19,9% και 24,2%, Τουρκία 18,7% και 20,3%, και Αφγανι
στάν 11,9% και 2,6%54. 

Το ποσοστό συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγών αυτού του 
προϊόντος στην παγκόσμια αγορά είναι πραγματικά σημαντικό και η 
ελληνική πλευρά θα μπορούσε, αυξομειώνοντας τις ποσότητες που 
προσφέρει σε αυτή την αγορά, να επηρεάσει τη διεθνή τιμή του προϊό
ντος. Θα πρέπει όμως να παρατηρηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι η πα
γκόσμια αγορά σταφίδας λειτουργεί κάτω από συνθήκες ολιγοπωλίου, 
ο ανταγωνισμός που παρατηρείται είναι εξαιρετικά οξύς και καμία πι
θανότητα συνεργασίας μεταξύ των κύριων εξαγωγέων, για τον καθορι
σμό της τιμής, δεν φαίνεται να υπάρχει. Στην πραγματικότητα επικρα
τεί εδώ ένας εξουθενωτικός πόλεμος τιμών, με αποτέλεσμα η τελικώς 
διαμορφωθείσα τιμή να μη μπορεί να καλύψει ούτε το κόστος παραγω
γής. 

Βέβαια, στα πλαίσια της ΕΟΚ καθορίζεται από την κοινότητα μία 
"ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή" σταφίδας από τρίτες χώρες, για να 
περιορίζεται κάπως ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν στην αγορά 
της ΕΟΚ κυρίως οι ελληνικές σταφίδες. Επίσης η Ελλάδα, πριν από την 
ένταξη της στην Κοινότητα, εφάρμοζε ένα καθεστώς ενίσχυσης της πα-

53. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την ετήσια Έκθεση της Καπνεμπορικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος, Καπνική Επιθεώρησις (Ιούλ. - Αύγ. 1986). 

54. Βλέπε UN, International Trade Statistics Yearbook, Trade by Commodities, 
1986 και 1987. 
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ραγωγής σταφίδας. Μετά την ένταξη, αυτό το καθεστώς αντικαταστά
θηκε με το καθεστώς ενισχύσεων που εφαρμόζει η ίδια η Κοινότητα 
(Κανονισμός 988/84). Τυχόν εξάλειψη αυτών των ενισχύσεων θα σή
μαινε σε μεγάλο βαθμό και σημαντική μείωση των ελληνικών εξαγωγών 
σταφίδας είτε στην αγορά της Κοινότητας είτε στην αγορά άλλων χω
ρών. 

Και εδώ, επομένως, το πρόβλημα είναι ότι, χωρίς τις σημαντικές 
ενισχύσεις και τα προνόμια που ισχύουν για την ελληνική σταφίδα στις 
αγορές της ΕΟΚ, η ελληνική παραγωγή δεν είναι δυνατόν να αντιμετω
πίσει το διεθνή ανταγωνισμό, έστω και αν αυτός ο ανταγωνισμός προ
έρχεται από δύο ή τρεις άλλες χώρες. Ο ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός 
χωρίς δυνατότητα συμφωνίας ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη (πω
λητές) είναι δυνατόν να οδηγήσει, τουλάχιστον για ορισμένα από αυτά, 
σε καταστάσεις πολύ πιο οδυνηρές από τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε 
ένα πλήθος μικρών πωλητών με μηδαμινά μερίδια στην αγορά. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι και σε αυτή την 
αγορά, παρά το υψηλό μερίδιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος 
για τους Έλληνες παραγωγούς παρά να δέχονται τις διεθνείς τιμές (είτε 
αυτές που διαμορφώνονται με Κοινοτική παρέμβαση είτε αυτές που 
διαμορφώνονται ελεύθερα) ως δεδομένες. Με βάση αυτές τις τιμές και 
τις επιδοτήσεις που καθορίζονται κάθε χρόνο, προσδιορίζονται οι προ
σφερόμενες ποσότητες για εξαγωγή. Έτσι στα πρώτα χρόνια της έντα
ξης, όπου υπήρξαν μεγάλες (εξωγενείς) αυξήσεις τιμών εξαγωγής και 
σχετικά μεγάλες επιδοτήσεις, η παραγωγή σταφίδας αυξήθηκε σημαντι
κά, επαληθεύοντας τη θετική κλίση της συνάρτησης προσφοράς. Όσο 
αυτές οι ευνοϊκές καταστάσεις αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν τη σημα
σία τους, η προσφορά εξαγωγών σταφίδας από την Ελλάδα μικραίνει. 

Το πρόβλημα επομένως και σε αυτή την περίπτωση είναι το αν οι 
Έλληνες παραγωγοί είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, που πολλές φορές δεν είναι και από
λυτα θεμιτός (αν εξεταστεί π.χ. η σημαντική επιδότηση των εξαγωγών 
της Τουρκίας ή οι μεγάλες και συχνές υποτιμήσεις του νομίσματος της 
χώρας αυτής). Το πρόβλημα είναι αν μπορούν να εκτοπίσουν από την 
αγορά τους ανταγωνιστές τους ή αν αναγκαστούν να εκτοπιστούν αυτοί. 

Βέβαια η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή αυτού του προϊ
όντος μπορεί να μην είναι άπειρη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι 
δυνατό να υποτεθεί ότι αυτή η ελαστικότητα είναι μικρή. 
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Γ. Νικέλιο - Σιδηρονικέλιο 

Η επιχείρηση "ΛΑΡΚΟ" είναι ο μοναδικός παραγωγός και εξαγω
γέας αυτού του προϊόντος από την Ελλάδα. Η παγκόσμια αγορά χαρα
κτηρίζεται από συνθήκες ολιγοπωλίου όπου μόνο δύο καναδικοί κο
λοσσοί, η INCO και η Falconbridge, μαζί με τη σοβιετική εξαγωγική 
εταιρεία, κατέχουν το ήμισυ περίπου της παγκόσμιας αγοράς, που 
ανέρχεται σε 570.000 τόνους ετησίως. Το μερίδιο αγοράς της INCO εί
ναι 31%, της Falconbridge 10%, των δε Σοβιετικών το μερίδιο τον τελευ
ταίο χρόνο ξεπέρασε το 10% (60.000 τόνοι εξαγωγές). Το μερίδιο της 
ΛΑΡΚΟ το 1987 υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, με παραγωγή 15.200 
τόν. νικελίου". 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η αγορά γίνεται φανερός 
από την εμπειρία της περιόδου 1986-1989: Συγκεκριμένα, το 1986 πα
ρατηρήθηκε μία σημαντική πτώση των διεθνών τιμών νικελίου από 2,5 
δολ./LB που ήταν το 1985 σε 1,57 δολ./LB στις αρχές του 198756. Η πτώ
ση αυτή των τιμών οφείλεται βασικά σε δύο παράγοντες: α) Στην τερά
στια αύξηση των πωλήσεων από την ΕΣΣΔ, η οποία από 20.000 έως 
30.000 τόνους που εξήγαγε παλαιότερα ανέβασε τις εξαγωγές της σε 
60.000-70.000 τόνους το 1986, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων ανα
γκών της σε συνάλλαγμα λόγω του Τσερνομπίλ και της σημαντικής πτώ
σης των τιμών του πετρελαίου, β) Η πολιτική dumping που εφαρμόστη
κε από την INCO και την Falconbridge αλλά επίσης από άλλους 
εξαγωγείς, όπως οι Αυστραλοί και οι Νοτιοαφρικανοί, με σκοπό να δια
τηρήσουν τις πωλήσεις τους στην ευρωπαϊκή και στην υπόλοιπη διεθνή 
αγορά. Έτσι, για παράδειγμα, η INCO, που διέθετε κατά μέσο όρο 
10.000 τόνους κατ' έτος στην ευρωπαϊκή αγορά (η οποία είναι δυναμι
κότητας 200.000-220.000) τόνων), είδε τις πωλήσεις της να πέφτουν κα
τά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 1986. Αντιδρώντας σε αυτή την εξέ
λιξη έριξε σημαντικά τις τιμές της (προφανώς κάτω του κόστους 
παραγωγής) με στόχο, κατά πληροφορίες, να ανεβάσει τις πωλήσεις της 
σε αυτή την αγορά στους 30.000 τόνους. Ανάλογη πολιτική ακολουθούν 
οι άλλες μεγάλες εταιρείες που αναφέραμε πιο πάνω57. 

55. Βλέπε Βρετός,Σπ. (5 Μάρτ. 1987). 
56. Βλέπε Βρετός, Σπ. (ό.π.). 
57. Βλέπε Βρετός, Σπ. (O.K.). 
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Τα αποτελέσματα αυτών των εξελίξεων για τη ΛΑΡΚΟ, ήταν δρα
ματικά. Ενώ μέχρι το 1985 είχε θετικό ισοζύγιο εσόδων-εξόδων και στο 
διάστημα από το 1981 έως και το πρώτο εξάμηνο 1986 είχε μεικτό κέρ
δος προ αποσβέσεων 20% και κέρδος προ τόκων, αποσβέσεων και συ
ναλλαγματικών διαφορών 11 % επί του τζίρου, μετά το δεύτερο εξάμηνο 
του 1986 αντιμετωπίζει αντιστροφή της κατάστασης και η λειτουργία 
της γίνεται ζημιογόνα από κάθε άποψη. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 
του 1987 η τιμή του νικελίου έπεσε, όπως είπαμε στα 1,56 δολ./LB, ενώ 
για να αντισταθμιστεί το κόστος παραγωγής της εταιρείας η τιμή θα 
έπρεπε να ξεπεράσει τα 2,44 δολ./LB -χωρίς να συνυπολογιστούν τα 
χρηματοοικονομικά- με την κανονική παραγωγή, ή τα 2 δολ./λίμπρα με 
μειωμένη παραγωγή (11.000 τόνους)58. 

Το κόστος παραγωγής της εταιρείας το 1987 ήταν σημαντικά υψη
λότερο από την αξία πώλησης. Στο β' εξάμηνο του 1986, με ισοτιμία 
δολ. 140 δρχ., η τιμή του προϊόντος υπολογιζόταν σε 520.000 δρχ. ανά 
τόνο. Το συνολικό κόστος παραγωγής ανερχόταν σε* 725.000 δρχ./τόνο, 
χωρίς τα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία επιβαρύνουν κατά 
120.000 δρχ./τόνο περίπου59. 

Σε αυτή τη συγκυρία, και ενώ τα χρέη της εταιρείας είχαν φτάσει τα 
28 δισ. δρχ., η κυβέρνηση, μέσω του ΚΥΣΥΜ αποφάσισε να υιοθετήσει 
η εταιρεία ένα μειωμένο πρόγραμμα παραγωγής, μέχρις ότου ανακάμ
ψουν οι τιμές. 

Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, αποφασίστηκε η υπαγωγή 
της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 1386/83 και ειδικότερα στις ρυθμί
σεις του άρθρου 7.3 (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία). 

Αλλά τότε, και μέσα σε λίγους μήνες από τότε που είχε δημοσιευτεί 
μελέτη του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) για τη 
ΛΑΡΚΟ, η οποία θεωρούσε το κλείσιμο της εταιρείας περίπου απαραί
τητο και αναπόφευκτο, συνέβη κάτι που δείχνει ανάγλυφα την ιδιομορ
φία της συγκεκριμένης αγοράς. Η τιμή του νικελίου στο Χρηματιστήριο 
Μετάλλων του Λονδίνου έκανε ένα τεράστιο άλμα: από 1,6 δολ. ανά λί-

58. Βλέπε Βρετός, Σπ. (O.K.). 
59. Βλέπε Βρετός, Σπ. (ό.π.). Αντίθετα, το 1985, το κόστος παραγωγής ήταν 

645.000 δρχ./ τόνο, χωρίς τα χρηματοοικονομικά έξοδα, και η τιμή πώλησης 726.000 
δρχ./τόνο. 
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μπρα που ήταν στα τέλη του 1986, έφτασε τα 3,16 δολ./λίμπρα την 8-12-
1987, τα 5,80 δολ./λίμπρα την 5-3- 1988, και έφτασε τα 7,0 δολ./λίμπρα 
στα μέσα του 198860. 

Μετά από αυτά η εταιρεία είχε σημαντικότατα έσοδα και κέρδη, 
παρά το γεγονός ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό καθεστώς "ειδι
κής εκκαθάρισης εν λειτουργία", πράγμα που έθετε σημαντικούς περιο
ρισμούς στην ομαλή λειτουργία της61. 

Από τα πιο πάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε τα ακόλου
θα: 

α. Παρά το γεγονός ότι η ΛΑΡΚΟ λειτουργεί πραγματικά σε μία 
ολιγοπωλιακή αγορά, το μερίδιο της σε αυτή την αγορά είναι πάρα πολύ 
μικρό για να της επιτρέψει να έχει τη δυνατότητα επηρεασμού των διε
θνών τιμών του προϊόντος που εξάγει. Είναι επομένως αναμφισβήτητο 
ότι η ΛΑΡΚΟ παίρνει τις διεθνείς τιμές του προϊόντος της ως δεδομέ
νες. 

β. Το πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η εταιρεία, είναι να μπορεί να 
παράγει το προϊόν της στο εσωτερικό με τέτοιο κόστος, ώστε να είναι 
συμφέρουσα η παραγωγή του και η εξαγωγή του στη διεθνή αγορά δεδο
μένων των διεθνών τιμών, οι οποίες πολλές φορές είναι το αποτέλεσμα 
μιας πολιτικής Dumping των μεγάλων καναδικών επιχειρήσεων και της 
Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό δεν μπορεί να το κατορθώσει, όπως εξηγήσα
με πιο πάνω, σε περιόδους δραματικής πτώσης των διεθνών τιμών στις 
οποίες η ΛΑΡΚΟ δεν έχει καμιά ουσιαστική επίδραση. Σε αυτές τις πε
ριόδους τίθεται, όπως έγινε φανερό, υπό αμφισβήτηση και αυτή η δυνα
τότητα επιβίωσης της εταιρείας. 

Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία μπορούν νομίζουμε να βοηθήσουν 
στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί: 

α. Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κό
στος παραγωγής της ΛΑΡΚΟ είναι η σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε 
νικέλιο των λατερικών μεταλλευμάτων τα οποία εκμεταλλεύεται. Η πε
ριεκτικότητα αυτή έχει μειωθεί κατά 50% κατά την τελευταία 15ετία και 
σήμερα είναι κατά μέσο όρο, 1,01%. Σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανι-

60. Βλέπε Λινάρδος-Ρυλμόν, Πέτρος (16 Μάρτ. 1989), και Γ. Μαρίνος (28 Ιουλ. 

1988). 
61. ΒλέπεΛινάρδος-Ρυλμόν, Πέτρος (ό.π.),χαι Γ. Μαρίνος (ό.π.). 
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σμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), εάν η εται
ρεία επεξεργαζόταν μετάλλευμα ίδιας περιεκτικότητας με εκείνο της 
περιόδου 1975-1976, θα είχε μειωμένο κόστος κατά 200.000 δρχ./τόν. 
ενώ σε σύγκριση με το 1980 κατά 120.000 δρχ./τόν. 

β. Οι ανταγωνίστριες εταιρείες INCO και Falconbridge, εκμεταλ
λεύονται πλουσιότερης περιεκτικότητας μεταλλεύματα και επιπλέον 
έχουν μειωμένο κατά 3-4 φορές ενεργειακό κόστος λόγω του ότι εκμε
ταλλεύονται θειούχα μεταλλεύματα. 

γ. Στην περίοδο 1980-1985 οι ανταγωνίστριες εταιρείες [INCO, 
Falconbridge, Le Nickel (Γαλλίας)], μείωσαν το προσωπικό τους κατά 
30-40%, κρατώντας το ίδιο ύψος παραγωγής, με επενδύσεις σε νέα τε
χνολογία, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα στη ΛΑΡΚΟ έγινε το αντίστρο
φο: αυξήθηκε το προσωπικό62. 

Μετά από τα πιο πάνω, είναι σαφές ότι το πρόβλημα της επιχείρη
σης δεν βρίσκεται στο ότι η ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος της ως 
προς την τιμή στη διεθνή αγορά είναι πολύ μικρή. Βρίσκεται στην αδυ
ναμία της, με τις σημερινές συνθήκες, να αντιμετωπίσει την ολιγοπω-
λιακή συμπεριφορά και τον αθέμιτο σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγω
νισμό των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου και να παράγει πάντοτε 
προϊόντα σε ανταγωνιστικό κόστος για τη διεθνή αγορά. Οι διεθνείς τι
μές του προϊόντος δεν υπήρχε περίπτωση να επηρεαστούν ουσιαστικά 
από τα σχέδια της εταιρείας να μειώσει την παραγωγή της και τις εξαγω
γές στο διάστημα 1986-1987. Όπως δεν επρόκειτο να επηρεαστούν, αν η 
επιχείρηση διάλεγε να αυξήσει αντί να μειώσει τις εξαγωγές της. Επο
μένως, ούτε αυτό το προϊόν μπορεί να αναφέρεται ως παράδειγμα 
προϊόντος στο οποίο η χώρα μας αντιμετωπίζει χαμηλή ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιμή. 

62. Βλέπε Βρετός, Σπ. (ό.π.). 

85 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

2.1. Γενικά: Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ισοζυγίου πληρωμών και η εξέ
λιξη των ελληνικών εξαγωγών 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής οι
κονομίας είναι το γεγονός ότι οι εξαγωγές αγαθών καλύπτουν (χρημα
τοδοτούν) παραδοσιακά ένα πολύ μικρό μέρος (μικρότερο του 50%) 
των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, 
υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς αυτό το σημείο ανάμεσα στην Ελλάδα 
και τις άλλες χώρες που εξετάζονται, πολλές από τις οποίες βρίσκονται 
σε συγκρίσιμο, ή χαμηλότερο, επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Πραγ
ματικά, υπάρχουν πολύ λίγες χώρες στον κόσμο των οποίων ο λόγος 
των εξαγωγών αγαθών ως προς τις εισαγωγές είναι τόσο μικρός όσο 
στην περίπτωση της Ελλάδας. 

• Τα πιο πάνω συνεπάγονται ότι και η συμμετοχή των εξαγωγών 
αγαθών στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας είναι πολύ μικρή, 
σε σχέση με άλλες χώρες. Αυτό φαίνεται από τους Πίνακες 2Α και 2Β 
του Παραρτήματος των Πινάκων. 

Παρατηρείται (Πίνακας 2Β), ότι η αύξηση του ποσοστού των εξα
γωγών αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ, στην περίπτωση της Ελλάδας, 
είναι συγκρίσιμη με εκείνη της Τουρκίας, ενώ υπολείπεται σημαντικά 
εκείνης των χωρών της Ανατολικής Ασίας των οποίων η οικονομική 
ανάπτυξη βασίζεται στην πολιτική προώθησης των εξαγωγών1. Αντίθε-

1. Για μια συστηματική ανάλυση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο 
αυτές κατηγορίες χωρών, σε σχέση με το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που ακολου 
θούν, βλέπε J. D. Sachs (1985). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό των εισαγωγών 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιταλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιρλανδία 

Νορβηγία 

Αλγερία 

Κένυα 

Νιγηρία 

Ουγκάντα 

Ζάμπια 

Ινδία 

Ινδονησία 

Κορέα 

Μαλαισία 

Σιγκαπούρη 

Τουρκία 

Γιουγκοσλαβία 

Ισραήλ 

Αργεντινή 

Βραζιλία 

Χιλή 

Μεξικό 

Βενεζουέλα 

1956-60 

37,8 

76,0 

66,4 

61,2 

64,8 

61,2 

41,2 

52,6 

84,6 

147,8 

96,4 

68,6 

142,2 

6,4 

123,6 

86,2 

76,8 

66,0 

34,8 

85,4 

97,0 

112,4 

69,2 

154,8 

1961-65 

33,4 

80,8 

44,4 

61,6 

62,4 

61,0 

78,8 

76,2 

87,2 

145,6 

147,4 

60,8 

109,0 

21,8 

108,8 

81,6 

68,2 

73,4 

47,2 

Î10,2 

106,4 

95,2 

74,6 
187,2 

1966-70 

35,4 
92,8 
43,0 

65,8 
67,8 
68,2 

97,0 
72,2 

114,8 
139,0 
166,2 
72,4 

110,6 
34,8 

120,4 

75,6 

67,6 
69,4 

52,0 

120,0 
100,2 

118,8 
66,0 

180,8 

1971-75 

40,0 
87,2 
52,4 

56,0 
75,4 

72,6 
88,4 
66,4 

182,6 
147,2 

121,8 

85,8 
137,2 

64,0 
111,2 

66,4 

49,8 
58,2 

37,2 

104,8 
74,0 

110,2 
56,4 

162,2 

1976-80 

42,8 
89,8 
62,0 

46,8 
77,6 
88,8 
94,2 

71,8 

128,0 
185,4 

122,2 

83,2 
183,4 

83,8 
131,6 
78,4 

40,0 
57,6 
51,4 

125,0 
81,4 

98,0 
73,4 

116,6 

1981-85 

46,6 
86,4 

71,8 
56,2 
90,4 

125,4 

106,0 
66,0 

100,6 
94,52 

95,6 

61,6 
153,6 
91,2 

109,6 

79,8 

63,6 
80,0 
56,2 

162,2 

136,0 

111,8 
171,8 
157,2 

1986-8' 

50,0 
95,5 
74,0 

71,5 
113,0 

92,0 
78,0' 

64,5 

. 80,0' 
65,0 

138,0' 

112,5 
134,5 
88,0 

72,0 
88,0' 

62,5 
124,5 

151,0 

139,5 
149,5 
100,5 

Κόσμος 95,8 95,6 95,4 97,8 97,8 95,8 97,5 

Βιομηχανικές 

χώρες 97,8 96,6 96,2 95,6 92,8 94,0 95,5 

Αναπτυσσόμενες 

χώρες 92,0 93,2 93,0 103,4 109,8 ' 99,4 98,5 

Σημειώσεις: 1.1986. 
2. 1981-1984. 

^ηγή: International Financial Statistics, Supplement on Trade Statistics, IMF , 1988. 
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τα υπερβαίνει την αύξηση του ποσοστού στις λατινοαμερικάνικες χώ
ρες, με εξαίρεση την περίπτωση της Χιλής. Θα πρέπει όμως να σημειω
θεί ότι, ενώ στις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και 
στην Τουρκία η αύξηση των εξαγωγών στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση 
των εξαγωγών αγαθών, στην περίπτωση της Ελλάδας σημαντική συμμε
τοχή σε αυτή την αύξηση είχαν οι εξαγωγές υπηρεσιών (βλέπε τον Πίνα
κα 2Α). 

Συνεπές επίσης με τα πιο πάνω είναι το γεγονός ότι το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας διατηρείται σε μόνιμη βάση σε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ (βλέπε τον Πίνακα 2Γ 
του Παραρτήματος Πινάκων). Όπως είναι εμφανές από τον Πίνακα 2Γ, 
υψηλό εμπορικό έλλειμμα έχουν οι χώρες εκείνες, οι οποίες χαρακτηρί
ζονται από μεγάλη ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών τους (Σιγκα
πούρη) και από την εισροή σημαντικών εισοδηματικών και κεφαλαια
κών μεταβιβάσεων από το εξωτερικό (Ισραήλ, Πορτογαλία κτλ.). Το 
ύψος του εμπορικού ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σαφέστα
τα ανεξάρτητο από το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της υπο συ
ζήτηση χώρας (βλέπε για παράδειγμα την περίπτωση της Ουγκάντα, της 
Ζάμπια, της Χιλής, της Βραζιλίας κτλ.). 

Εκτός από τα πιο πάνω, παρατηρείται, από τις αρχές της ΙΟετίας 
του 1980, το φαινόμενο τα ελληνικά προϊόντα να χάνουν συνεχώς, αντί 
να κερδίζουν, έδαφος στις ξένες αγορές. Τα μερίδια των ελληνικών εξα
γωγών σε αυτές τις αγορές, τα οποία ήδη είναι πολύ μικρά, γίνονται 
ακόμα μικρότερα2. Αλλά και στην εγχώρια αγορά, πολλά ελληνικά 
προϊόντα εκτοπίζονται από αντίστοιχα εισαγόμενα, ακόμα και σε το
μείς κατά παράδοση εξαγωγικούς, όπως ο τομέας των υποδημάτων, τα 
έτοιμα ενδύματα, τα παιδικά παιχνίδια κτλ., στους οποίους η χώρα θε-

2. Για τα προϊόντα των κατηγοριών 5-8 SITC και 058 (053), 056 (055) και 112, που 
έχουν ιδιαίτερο εξαγωγικό ενδιαφέρον, το μερίδιο της Ελλάδας στις αγορές του ΟΟΣΑ 
αυξήθηκε από 0,277% το 1973 σε 0,323% το 1980 και μειώθηκε σε 0,236% το 1984. Τα 
αντίστοιχα μερίδια για τις ανταγωνίστριες χώρες ήταν τα ακόλουθα: Ισπανία: 1,117% 
το 1973,1,477% το 1980 και 1,432% το 1984. Πορτογαλία: 0,460%, 0,405% και 0,447%. 
Ιρλανδία: 0,378%, 0,618% και 0,673%. Κορέα: 0,852%, 1,332%, και 2,074%. Ιταλία: 
5,939%, 6,533% και 5,666%. Ισραήλ: 0,286%, 0,372% και 0,418%. Βλέπε OECD, Series C, 
Trade by Commodities, Imports. (Υπολογισμοί τμήμα Ισοζυγίου Πληρωμών ΚΕΠΕ.) 
Βλέπε επίσης Γιαννίτσης, Τ. (1984), και Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 18. 
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ωρείται ότι κατέχει αξιόλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα3. Αξιοσημεί
ωτη παρένθεση σε αυτή τη δυσμενή πορεία των ελληνικών εξαγωγών 
φαίνεται ότι απετέλεσε η περίοδος του σταθεροποιητικού προγράμμα
τος 1986-19884. 

Η μη ικανοποιητική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών είχε αρχίσει 
ήδη από το 1976, αφού η μέση ετήσια αύξηση της αξίας τους σε σταθερές 
τιμές (1970) στην περίοδο 1976-1982 δεν ξεπέρασε το 1,9%. Αντίθετα ως 
χρυσή ΙΟετία των ελληνικών εξαγωγών μπορεί να θεωρηθεί η περίοδος 
1965-1976, κατά την οποία η μέση ετήσια αύξηση της αξίας τους σε στα
θερές τιμές ήταν 14,3%5. 

Η αύξηση των εξαγωγών στη ΙΟετία 1965-1976 σχετίζεται με την 
έναρξη λειτουργίας στο βιομηχανικό τομέα πολλών μεγάλων επιχειρή-

3. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την Έκθεση της μεικτής ομάδας εργασίας 
Ελλάδος-ΕΟΚ για την "Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας", Δεκέμβριος 
1986. 

Η πλήρης ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και η πλήρης απελευθέρωση των εξωτερι
κών εμπορικών ανταλλαγών τα τελευταία χρόνια, συνέβαλλαν στη ραγδαία αύξηση των 
εισαγωγών υποδημάτων και έτοιμων ενδυμάτων, όπως φαίνεται από τους Πίνακες 14 
και 15 στο Κεφάλαιο 5: 

Οι εισαγωγές παπουτσιών αυξήθηκαν από 316 χιλ. ζεύγη (941 χιλ. δολ.) το 1977, 
σε 1.107 χιλ. ζεύγη (9 εκατ. δολ.) το 1980, σε 4.242 χιλ. ζεύγη (24,8 εκατ. δολ.) το 1985 και 
σε 13.512 χιλ. ζεύγη (75,3 εκατ. δολ.) το 1988. 

Οι εισαγωγές έτοιμων ενδυμάτων, αυξήθηκαν σε αξία από 14,4 εκατ. δολ. το 1977, 
σε 15,4 εκατ. δολ. το 1980, σε 66,7 εκατ. δολ. το 1985 και σε 188,1 εκατ. δολ. το 1988. 

Στο διάστημα 1984-1989 έκλεισαν στον κλάδο των υποδημάτων 450 μικρές και με
σαίες βιοτεχνικές μονάδες, μη δυνάμενες να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό κυρίως, 
από τις εισαγωγές από χώρες χαμηλού κόστους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Υποδημά
των, το μερίδιο των τρίτων χωρών στις συνολικές πωλήσεις υποδημάτων στην αγορά 
της ΕΟΚ αυξήθηκε από 27% που ήταν το 1986 σε 41,7% το 1988. Σύμφωνα με σχετική 
Κοινοτική έρευνα, τη μεγαλύτερη βλάβη από τις εισαγωγές υπέστη η ελληνική υποδημα
τοποιία. 

Για τους πιο πάνω λόγους, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), ζήτησε 
από την κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα στην ΕΟΚ, για τη λήψη μέτρων διασφα
λίσεων δυνάμει του άρθρου 108 της Συνθήκης, για τον περιορισμό των εισαγωγών υπο
δημάτων, πλεκτών ενδυμάτων και παιχνιδιών. 

4. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 
5. Βλέπε Π. Φυλακτός (1986). 
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σεων (ελληνικών και ξένων), κάτω από ένα καθεστώς εξαιρετικά υψη
λής προστασίας, εξαγωγικών επιδοτήσεων και άλλων προνομίων, κα
θώς και μιας πολύ περιοριστικής (μέχρι το 1973) εισοδηματικής πολιτι
κής. Επίσης, η παραγωγική δραστηριότητα και οι επενδύσεις τόσο στο 
βιομηχανικό όσο και στον αγροτικό τομέα υποστηρίζονταν, μέχρι τις 
αρχές της ΙΟετίας του 1980, με μια εξαιρετικά προνομιακή χρηματοδο
τική πολιτική, με την οποία μεταφέρθηκαν σημαντικά εισοδήματα από 
τον αποταμιευτικό τομέα προς το δημόσιο τομέα και τις μεγάλες επιχει
ρήσεις. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής 
οικονομίας θα πρέπει να θεωρηθεί μη ικανοποιητική, ακόμη και στις πε
ριόδους κατά τις οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προκύπτει το 
αντίθετο συμπέρασμα6. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά, εάν η εξαγωγική επί
δοση της ελληνικής οικονομίας συγκριθεί, στις ίδιες περιόδους, με την 
αντίστοιχη επίδοση των περισσότερων ανταγωνιστριών χωρών. Απο
δεικνύεται επίσης από την αδυναμία αύξησης του μεριδίου των ελληνι
κών εξαγωγών στις κύριες εξαγωγικές αγορές, ακόμα και στην περίοδο 
κατά την οποία η ελληνική οικονομία θα έπρεπε να σημειώνει υψηλούς 
αναπτυξιακούς ρυθμούς, σε σχέση με χώρες οι οποίες ήταν ήδη σε υψη
λό επίπεδο ανάπτυξης. Τέλος η μη ικανοποιητική εξέλιξη των ελληνι
κών εξαγωγών σε όλη την μεταπολεμική περίοδο αποδεικνύεται από το 
πολύ χαμηλό ποσοστό των εξαγωγών σε σχέση με το ΑΕΠ, παρά το πολύ 
μικρό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και παρά την ένταξη της εδώ 
και δέκα χρόνια στη μεγάλη αγορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Το ποσοστό αυτό από 7,4% στη διετία 1957-1958 έφτασε το 10% 
στη διετία 1971-1972, το 11,5% στην τριετία 1979-1981 και το 14,1% στη 
διετία 1986-1987. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ανταγωνίστριες χώρες 
ήταν: Για την Πορτογαλία 13,5%, 14,9%, 17,5%, και 27,3% στην περίοδο 
1984-1985. Για την ΐσπανία (μεγάλη χώρα) 3,7%, 7,1%, 10,1% και 15% 
στην περίοδο 1984-1985. Τέλος για τη Νότια Κορέα ήταν 0,5%, 13,2%, 
27,4% και 37,2 %7. 

Οι μη ικανοποιητικές εξελίξεις στην πορεία των ελληνικών εξαγω-

6. Βλέπε επίσης Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 18. 
7. Βλέπε τον Πίνακα 2Α και International Financial Statistics (1988). Supplement 

of Trade Statistics, σελ. 50. 
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γών μετά το 1976 αποκτούν μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπό
ψη το γεγονός της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει στη σημερινή συγκυ
ρία, στην οποία η χώρα καθίσταται ενεργό μέλος της ενοποιημένης ευ
ρωπαϊκής αγοράς, για όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενίσχυση του 
εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας8. 

Το πρόβλημα όμως είναι ότι η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ περιο
ρίζει σημαντικά τις δυνατότητες της ελληνικής κυβέρνησης να επιδιώ
ξει την επίτευξη του στόχου αυτού, τουλάχιστον με τα μέσα τα οποία 
χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα. Τα μέσα πολιτικής έχουν πράγματι 
περιοριστεί σημαντικά (αδυναμία άσκησης αυτόνομης εξωτερικής 
εμπορικής πολιτικής) και προβλέπεται να περιοριστούν ακόμα περισ
σότερο στο άμεσο μέλλον (αδυναμία άσκησης αυτόνομης συναλλαγμα
τικής πολιτικής)9. 

Αυτό θέτει μεγάλα προβλήματα, ιδιαίτερα στην περίοδο προσαρ
μογής, 1987-1992, κατά την οποία θα έπρεπε να επιδιώκεται με κάθε 
τρόπο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επομένως του εξαγωγι
κού προσανατολισμού, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προ
βλήματα αναδιάρθρωσης της οικονομίας και να σταθεί με αξιώσεις η 
χώρα μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, μετά το 1992. 

Η κατάργηση όμως των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προστα
σίας, η οποία έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά, όταν δεν αντισταθμίζε
ται από άλλα μέτρα πολιτικής, συνεπάγεται σημαντική μείωση της 
ανταγωνιστικότητας. Σε ορισμένους δε κλάδους, η μείωση αυτή είναι 
πολύ σημαντική, όπως θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 4. 

8. Αυτό τονίζεται με έμφαση στις Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά
δος. Για παράδειγμα, στην Έκθεση για το έτος 1985, τονίζονται τα ακόλουθα: "Κάτω 
από τις σημερινές εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες, η στήριξη της οικονομικής ανόδου 
προϋποθέτει ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της Ελληνικής Οικονομίας 
και ουσιαστική, σε μόνιμη βάση, βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών 
προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, κατά κύριο λόγο στις αγορές της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, χωρίς επιδοτήσεις ή άλλες ενισχύσεις που είναι άλλωστε 
ασυμβίβαστες με τους κοινοτικούς κανονισμούς. Επισημαίνεται ότι, αν αποδεικνυόταν 
αδύνατη η ανάπτυξη των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην απαιτούμενη έκταση, 
η μόνη επιλογή που θα απέμενε σε μία μικρή και ανοικτή οικονομία, όπως είναι η ελ
ληνική, θα ήταν η διατήρηση της εξωτερικής ισορροπίας μέσω της εφαρμογής περιορι
στικής πολιτικής για τη συμπίεση των εισοδημάτων και της ζήτησης". 

9. ΒλέπεΔ. Μαρούλης (Μάιος 1991), Δ. Μαρούλης (1991), και Δ. Μαρούλης (1989). 
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Πώς, επομένως, θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί η εξαγωγική δραστη
ριότητα αυτών των κλάδων και πώς θα εντατικοποιηθεί ο εξαγωγικός προ
σανατολισμός της οικονομίας γενικότερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες; 

Για να απαντηθεί αυτό το βασικό ερώτημα θα πρέπει πρώτα να 
έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά τα ακόλουθα κρίσιμα ερωτήματα: 

ι. Πώς εξηγείται το χαμηλό ποσοστό της συμμετοχής των εξαγωγών 
αγαθών στη χρηματοδότηση των εισαγωγών, το οποίο αποτελεί σημαντι
κό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών; 

ιι. Πώς εξηγείται η δυσμενής εξέλιξη των εξαγωγών στην περίοδο 
1976-1985, κατά την οποία οι σημαντικές εξαγωγικές ενισχύσεις, που 
απολάμβαναν οι εξαγωγές την προηγούμενη ΙΟετία, όχι μόνο δεν μειώθη
καν εξαιτίας της ένταξης στην ΕΟΚ, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν μετά το 
1982, τουλάχιστον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για ορισμένους 
σημαντικούς κλάδους όπως ο κλάδος υποδημάτων, τα φασόν κτλ.10; 

ιιι. Πώς εξηγείται η αξιόλογη ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών 
στην περίοδο 1986-1988, κατά την οποία καταργήθηκε το μεγαλύτερο 
μέρος των εξαγωγικών επιδοτήσεων11; 

Στην παρούσα μελέτη η έμφαση της ανάλυσης στρέφεται, όπως εί
ναι φυσικό, προς την κατεύθυνση της διαπίστωσης τυχόν σημαντικών 
προβλημάτων που αντιμετώπισαν και ίσως αντιμετωπίζουν ακόμα οι 
ελληνικές εξαγωγές, τα οποία αντιστάθμιζαν τις πραγματικά σημαντι
κές εξαγωγικές επιδοτήσεις και παρεμπόδιζαν την εξαγωγική προσπά
θεια μέχρι σήμερα. Ορισμένα από αυτά τα προβλήματα ήταν αποτέλε
σμα του επιπέδου ανάπτυξης στο οποίο ευρίσκεται η ελληνική 
οικονομία (ελλιπής οικονομική υποδομή)12. Άλλα οφείλονται στη γενι
κότερη κυβερνητική πολιτική, που ευνοούσε περισσότερο την παραγω-

10. Όπως τονίζει ο Τ. Γιαννίτσης (ΝΕΑ, 15.4.1986) "ήδη στα τέσσερα τελευταία 
χρόνια της κρίσης (εννοεί την περίοδο 1981-1985), θεσπίστηκαν σημαντικά νέα κίνητρα 
για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις και βελτιώθηκε ουσιαστικά το καθεστώς χρηματο
δότησης ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο ούτε οι εξαγωγές, ούτε οι 
επενδύσεις ούτε η βιομηχανική παραγωγή να σημειώσουν την αύξηση που αναμενόταν, 
το αντίθετο μάλιστα. Αυτόματα τίθεται το ερώτημα αν τελικά είναι πράγματι η έλλειψη 
κινήτρων που εμποδίζει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αναλάβουν ουσιαστικές πρω
τοβουλίες, για το σχηματισμό ενός δυναμικού βιομηχανικού συστήματος, ή κάτι άλλο". 

11. Βλέπε Δ. Μαρούλης(1991). 
12. Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται με τις μεταβλητές Ζ\ στην συνάρτηση προ

σφοράς εξαγωγών (13) που εξειδικεύτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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γή για πώληση στην εγχώρια αγορά παρά για εξαγωγές13. 
Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό πρόβλημα, που οφείλεται στα 

συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, 
τα οποία με τη σειρά τους προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρθρω
ση του ισοζυγίου πληρωμών14. 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών 
μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητική, γιατί υπήρχαν αυτά τα ιδιαίτερα οι
κονομικά χαρακτηριστικά και τα προβλήματα, πολλά από τα οποία ήταν 
αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής. Ειδικότερα τα τρία κύρια στοι
χεία του δυσμενούς για τις εξαγωγές οικονομικού περιβάλλοντος ήταν: 

α. η διατήρηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
δραχμής σε υπερτιμημένα επίπεδα σε ολόκληρη σχεδόν τη μεταπολεμι
κή περίοδο, 

β. η μεροληψία της εμπορικής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών, και 
γ. το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης του θεσμικού και οργανωτικού 

πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και 
γενικότερα για τη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας. 

Το βασικό πρόβλημα ήταν η υπερτίμηση της ισοτιμίας15. Αυτό, σε 

13. Η κυβερνητική πολιτική επηρέαζε τις σχετικές τιμές Ρ2/Ρ1 και Ρ3/Ρ1 στη συ
νάρτηση (13) πιο πάνω εις βάρος των εξαγωγών. 

14. Σε αυτή την περίπτωση οι εξαγωγές επηρεάζονται τόσο μέσω της μεταβολής 
του F (έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου) όσο και μέσω της μεταβολής της σχετικής τι
μής ανάμεσα στα μη εμπορεύσιμα και στα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα (Ρ3/Ρ1). Βλέπε 
τη συνάρτηση προσφοράς εξαγωγών (13) που εξειδικεύτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

15. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας. "Είναι κοινή τα
κτική μεταξύ των υπο ανάπτυξη χωρών, η διατήρηση υπερτιμημένων εθνικών νομισμά
των (υπερτιμημένων ως προς την τιμή ισορροπίας του εμπορικού ισοζυγίου), είτε γιατί 
λειτουργούν συναλλαγματικοί περιορισμοί, είτε γιατί αποκτούν συνάλλαγμα από τρί
τες πηγές (εξωτερική βοήθεια, ξένες επενδύσεις, μεταναστευτικό, τουρισμός κτλ.)". Βλέ
πε Α. Ι. Πανεθυμιτάκης (1985), σελ. 43. Σύμφωνα με αυτό τον συγγραφέα, ο απώτερος 
στόχος της πολιτικής υπερτίμησης του εγχώριου νομίσματος είναι διττός: α) η μείωση 
του σχετικού κόστους παραγωγής με τη μείωση του κόστους των επενδύσεων σε εγχώριο 
νόμισμα [βλέπε επίσης Δ. Μαρούλης (Μάιος 1991)]· β) η δημιουργία μιας πλασματικής 
αύξησης του εισοδήματος, τόσο για πολιτικούς λόγους, όσο και για την αύξηση του εύ
ρους της εγχώριας αγοράς, την οποία κάτω από το καθεστώς της προστασίας εκμεταλ
λεύονταν τα εγχώρια προϊόντα. 

"Αντίθετα όμως με τις προσδοκίες αυτές, η διαθεσιμότητα ξένου συναλλάγματος σε 
σχετικά χαμηλές τιμές (λανθασμένες shadow prices) διαστρέφει τελικά την παραγωγική δο
μή μιας οικονομίας και επιδρά ανασταλτικά τόσο στη διαδικασία υποκατάστασης εισαγω
γών, όσο και στη δημιουργία εξαγωγικών βιομηχανιών, ενώ παράλληλα αυξάνα τη δαπάνη 
για κατανάλωση και εισαγωγές πέρα από τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας". 
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συνδυασμό με την ανάλυση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ του σχετικά 
χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των εξαγωγών αγαθών στο ΑΕΠ και 
στις εισαγωγές και στη διάρθρωση του ισοζυγίου, εξετάζεται στη συνέ
χεια του παρόντος κεφαλαίου. Ειδικότερα γίνεται προσπάθεια να 
προσδιοριστεί η πραγματική κατεύθυνση των υπαρχουσών αιτιωδών 
σχέσεων, η οποία φαίνεται ότι έχει προσδιοριστεί λανθασμένα από ένα 
σημαντικό μέρος της υπάρχουσας ελληνικής βιβλιογραφίας επί του θέ
ματος. 

Με αυτή την ανάλυση θα καταστεί δυνατό, πρώτο, να εκτιμηθούν 
οι πραγματικές οικονομικές συνέπειες που έχουν για τη χώρα η μικρή 
σχετικά συμβολή των εξαγωγών αγαθών και η διάρθρωση του γενικότε
ρου ισοζυγίου πληρωμών, και δεύτερο να εξαχθούν τα απαραίτητα συ
μπεράσματα πολιτικής. 

Αρνητική επίδραση στις εξαγωγές είχαν επίσης η εσωστρεφής (αρ
νητική για τις εξαγωγές) εμπορική πολιτική, το χαμηλό επίπεδο ανά
πτυξης του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και οι γενικότερες 
διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναμίες της οικονομίας. Τα θέματα 
αυτά, τα οποία δεν είναι ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα οικονομικά χα
ρακτηριστικά της οικονομίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, εξετά
ζονται στο Κεφάλαιο 3. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα προσδιοριστούν 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελ
ληνικών εξαγωγών αγαθών μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, 
αφού πρώτα θα έχουν προσδιοριστεί οι συνέπειες στην ανταγωνιστικό
τητα των εξαγωγών από την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων 
και από την εφαρμογή του ΦΠΑ (Κεφάλαιο 4). 

2.2. Εξαγωγές αγαθών και η διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών: Η κατεύ
θυνση της αιτιώδους σχέσης 

2.2.1. Η συμβολή της υπάρχουσας ελληνικής βιβλιογραφίας στην ανάλυση των διαρ

θρωτικών χαρακτηριστικών (προβλημάτων) του ισοζυγίου πληρωμών 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα ελληνική αρθρογραφία, η τεράστια 
ελλειμματικότητα του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου (δηλαδή το χα
μηλό ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών αγαθών στη χρηματοδότηση 
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των εισαγωγών)16 αποδίδεται στους ακόλουθους παράγοντες: 
α. Στις σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονο

μίας και ειδικότερα στις διαρθρωτικές αδυναμίες στο βιομηχανικό και 
τον αγροτικό τομέα της οικονομίας. Οι αδυναμίες αυτές είναι βασικά 
απόρροια της μορφής οικονομικής ανάπτυξης και της αναπτυξιακής 
πολιτικής που ακολουθήθηκε στη μεταπολεμική περίοδο17. 

β. Στην επενδυτική καχεξία που χαρακτήρισε ολόκληρη την περίο
δο της ΙΟετίας του 1970 και τών αρχών της ΙΟετίας του 1980. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά τόσο ο εκσυγχρονισμός του 
κεφαλαιακού εξοπλισμού (που ήταν απαραίτητος για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας), όσο και ο μετασχηματισμός της παρα
γωγής που θα επέτρεπε στη χώρα να στραφεί σε νέα προϊόντα και νέες 
αγορές. " Έτσι δημιουργήθηκαν, με τα χρόνια, συνθήκες χαμηλής αντα
γωνιστικότητας των προϊόντων μας και συντήρησης των παραδοσια
κών δομών της παραγωγής και της εμπορίας"18. 

γ. Στους πιο πάνω παράγοντες και επιπροσθέτως στη διεθνή οι
κονομική κρίση και στις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την 
ένταξη στην ΕΟΚ. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αύξηση του κό
στους παραγωγής των ελληνικών προϊόντων, εξαιτίας της αύξησης της 

16. Βλέπε τον Πίνακα 3 πιο πάνω. 
17. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1981, 

1982,1983,1984,1985. Ακόμα και στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 1989χρησιμο-
ποιείται η ίδια επιχειρηματολογία, αν και σήμερα προστίθεται και μία παράγραφος, η 
οποία αναφέρεται στη σημασία των υπηρεσιών που προσφέρει η χώρα στη διεθνή οικο
νομία. Πιο συγκεκριμένα, στη σελίδα 24 σημειώνονται τα ακόλουθα: "Δεν πρέπει πά
ντως να παραβλέπεται ότι η ελλειμματικότητα του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου έχει 
μονιμότερο χαρακτήρα και είναι σε κάποιο βαθμό αναπόφευκτη συνέπεια του γεγονό
τος ότι η χώρα προσφέρει σημαντικές, για το μέγεθος της, υπηρεσίες στη διεθνή αγορά. 
Από το άλλο όμως μέρος, το εμπορικό έλλειμμα, χωρίς καύσιμα, που την τελευταία πε
νταετία κυμάνθηκε μεταξύ 11% και 14% του ΑΕΠ, αντανακλά σε σημαντικό βαθμό 
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, που εκδηλώνονται στην ανεπαρκή 
προσαρμογή της εγχώριας προσφοράς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως και στις 
δυσκαμψίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στις αγορές παραγωγικών συντελεστών, 
κατά κύριο λόγο στην αγορά εργασίας και στις αγορές αγαθών. Στους παράγοντες αυ
τούς οφείλεται κατά κύριο λόγο η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊό
ντων". Βλέπε επίσης Τ. Γιαννίτσης (ΝΕΑ, 26-9-1985). 

18. Βλέπε Αθ. Μπέλας (Ιούλιος 1986). 
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αμοιβής των συντελεστών της παραγωγής, σε συνδυασμό με την πτώση 
στην παραγωγικοί :: ά τους. Όλα αυτά οδήγησαν σε μια συνεχή μείωση 
της ανταγωνιστικότητος της ελληνικής μεταποίησης τόσο στην εσωτε
ρική, όσο και στην εξωτερική αγορά19. 

Οι πιο πάνω απόψεις είναι σημαντικές, παρά τον ενδεικτικό χαρα
κτήρα τους, γιατί σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζουν, ή προσδιόριζαν μέ
χρι πρόσφατα, τη στάση της οικονομικής πολιτικής, ή των προτάσεων 
οικονομικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
ισοζυγίου πληρωμών. Π .χ. στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος για το έτος 1983, τονίζεται ότι: "... η αναγκαία ριζική προσαρ
μογή στο ισοζύγιο πληρωμών δεν είναι εύκολη, γιατί οι δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζονται έχουν κατά βάση διαρθρωτικό χαρακτήρα. Επομέ
νως, η θεραπεία τους προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στη δομή και 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της οικονομίας που η πραγματοποίη
ση τους θα απαιτήσει συστηματική προσπάθεια και χρόνο". Το ίδιο πε
ρίπου υποστηρίζεται και στην Έκθεση του Διοικητή για το 198920: "Η 
μονιμότερη και ουσιαστική μείωση της ελλειμματικότητας του ελληνι
κού εμπορικού ισοζυγίου προϋποθέτει την προώθηση της αναγκαίας 
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας με τη μεταφορά οικονομι
κών πόρων από δραστηριότητες χαμηλής παραγωγικότητας σε δραστη
ριότητες υψηλής παραγωγικότητας. Μόνο κατ'αυτό τον τρόπο μπορεί 
να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική ικανότητα των εγχώριων προϊόντων, 
στην οποία θα μπορέσει να στηριχθεί η ενίσχυση του εξαγωγικού προ
σανατολισμού της χώρας, αλλά και η ικανότητα της να ανταπεξέλθει 
στον εντονότερο ανταγωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων στην εσω
τερική αγορά." 

Επίσης, σε Έκθεση του ΚΕΠΕ προς το ΥΠΕΘΟ, για την πορεία της 
οικονομίας, που έγινε τον Ιούλιο του 198521, υποστηρίζονται τα ακό
λουθα: "Οι παρούσες διαρθρωτικές αδυναμίες του εξωτερικού ισοζυγί
ου, π.χ. υπερσυγκέντρωση των συναλλαγματικών εισπράξεων σε λίγους 
και όχι αναγκαστικά ανταγωνιστικούς τομείς, σημαίνει ότι ριζική αντι-

19. Βλέπε την εισήγηση του Υπουργού Εθν. Οικονομίας Κ. Σημίτη προς ΕΣΑΠ 
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 7-2-1986). 

20. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 1989, σελίδα 25. 
21. Βλέπε ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 27-9-1985. 
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μετώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει μόνο μέσα από διαρθρωτι
κά μέτρα βελτίωσης της δομής του ισοζυγίου. Βραχυπρόθεσμα οι κύρι
οι καθοριστικοί παράγοντες παραμένουν εξωγενείς (όροι εμπορίου, 
εξωτερική ζήτηση)". 

Τέλος, ο Τ. Γιαννίτσης (ΝΕΑ, 26-9-1985) τονίζει: " Ένα διαρθρω
τικό πρόβλημα αντιμετωπίζεται με διαρθρωτική πολιτική, που σημαί
νει μεταβολές στις δομές και έτσι στις ισορροπίες, τα συμφέροντα, τους 
όρους που διεξάγεται το "οικονομικό παιχνίδι" στο κοινωνικό επίπε
δο". 

Κύριο χαρακτηριστικό όλων των πιο πάνω αναλύσεων είναι ότι 
θεωρούν την ελλειμματικότητα του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών και 
ειδικότερα του εμπορικού ισοζυγίου (δηλαδή τη χαμηλή συμβολή των 
εξαγωγών στη χρηματοδότηση των εισαγωγών) ως εκδήλωση των σημα
ντικών διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Οι αδυνα
μίες αυτές προσδιορίζονται από τη σχετική ανεπάρκεια των επενδύσεων, 
τη χαμηλή παραγωγικότητα και δυναμικότητα και τη μη ικανοποιητική 
διάρθρωση της βιομηχανίας και της γεωργίας, την ένταξη στην ΕΟΚ κτλ. 
Υποστηρίζεται δε ότι σαν τέτοιο πρόβλημα, είναι δύσκολο να αντιμετω
πιστεί με τα γνωστά μέτρα μακροοικονομικής, συναλλαγματικής και 
εμπορικής πολιτικής. Αυτό που απαιτείται είναι η αύξηση των επενδύ
σεων, η αλλαγή στη διάρθρωση της οικονομίας και των επιμέρους κλά
δων, η εφαρμογή προστατευτικών πολιτικών, και βέβαια η βελτίωση της 
παραγωγικότητας. Όλα αυτά είναι μέτρα μακροχρόνιας απόδοσης και 
γι'αυτό υπάρχει κάποια δυσκολία! να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ελ
λείμματα του ισοζυγίου πληρωμών πάρα πολύ γρήγορα. 

Θεωρητικές τοποθετήσεις όπως οι πιο πάνω είναι δυνατό να θε
ωρηθούν ως ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που ευνόησαν 
την καθυστέρηση λήψης κατάλληλων σταθεροποιητικών μέτρων για 
την εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών μέχρι τον Οκτώβριο του 
1985. 

Οι παράγοντες που αναφέρονται θα μπορούσαν ασφαλώς να θεω
ρηθούν ως βασικοί για τον προσδιορισμό και την επεξήγηση του επίπε
δου και του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας γενικά και 
των επιμέρους κλάδων της ειδικότερα. Ορισμένοι δε από αυτούς, όπως 
η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, και επίσης ο ρυθμός αύξη
σης των επενδύσεων στους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσι
μα προϊόντα, προσδιορίζουν πράγματι σε σημαντικό βαθμό τους ρυθ-
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μούς αύξησης της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών, τόσο στο σύ
νολο της οικονομίας όσο και στους επιμέρους κλάδους. 

Δεν μπορούν όμως από μόνοι τους να προσδιορίσουν και το έλ
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου είτε ως σύνολο είτε κατά κλάδο. 

Γιατί αυτό το τελευταίο προσδιορίζεται τόσο από την εγχώρια προ
σφορά αγαθών όσο και από την εγχώρια ζήτηση. Η δε ζήτηση προσδιορί
ζεται τόσο από τα εισοδήματα που αποκτώνται από την εγχώρια παρα
γωγική διαδικασία (τα οποία θα είναι αυξημένα, αν οι εξαγωγές και η 
παραγωγή είναι αυξημένες), όσο και από τις καθαρές εισοδηματικές και 
κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που εισρέουν σε μια χώρα από το εξωτερικό. 

Εάν δηλαδή το πλεόνασμα των αδήλων πόρων και της καθαρής εισ
ροής κεφαλαίων από το εξωτερικό επιτρέπει σε μια χώρα να εισάγει 
προϊόντα από το εξωτερικό κατά 100% περισσότερα από ό,τι θα της 
επέτρεπαν οι εξαγωγές αγαθών, τότε το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας 
θα έχει ένα ανάλογο έλλειμμα, ανεξάρτητα αν οι εξαγωγές της αυξάνο
νται 1% ή 40% ετησίως. Εκτός βέβαια εάν η χώρα αποφασίσει να διαθέ
σει το πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων και της καθαρής εισροής 
κεφαλαίων κάπου αλλού και όχι στην αγορά αγαθών. Θα μπορούσε, 
π.χ., να διαθέσει ένα μέρος αυτού του πλεονάσματος στην αύξηση των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων ή στη σημαντική μείωση του εξωτερικού 
της χρέους22. Τότε το εμπορικό έλλειμμα θα ήταν κατ'αναλογίαν μικρό
τερο, αλλά πάντοτε θα υπήρχε κάποιο έλλειμμα, εκτός εάν ολόκληρο το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων και της καθαρής εισροής κεφα
λαίων εχρησιμοποιείτο για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών. Αυ
τό, σε περιπτώσεις χωρών όπως η Ελλάδα, όπου τα υπό συζήτηση πλεο
νάσματα είναι τεράστια, δεν θα μπορούσε να διαρκέσει για πολλά 
χρόνια23. 

Εάν τώρα αντί των πιο πάνω ακολουθείται μια μακροοικονομική 
πολιτική, η οποία σε περιόδους αύξησης των πλεονασμάτων όχι μόνο δεν 
προωθεί την αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων και τη μείωση του 

22. Μια τέτοια προσπάθεια έγινε στην Ελλάδα, έστω και σε μικρό βαθμό, στην πε
ρίοδο 1986-1988. Αποτελεί δε μία από τις βασικές προτάσεις της παρούσας μελέτης σχε
τικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στο άμεσο μέλλον για την αποτελεσμα
τική ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε το Κεφάλαιο 4 πιο κάτω. 

23. Βλέπε επίσης τις υποσημειώσεις 26 και 28 πιο κάτω. 
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χρέους, αλλά συνεπάγεται και επιπλέον καθαρό δημόσιο δανεισμό, τότε 
το εμπορικό έλλειμμα θα είναι ασφαλώς το καθαρό αποτέλεσμα των πλε
ονασμάτων του ισοζυγίου των αδήλων και του λογαριασμού κεφαλαίων. 

' Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα, σχετικά με τις αναλύσεις που 
προαναφέρθηκαν, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να υιοθετείται η βασική 
υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων και 
της παραγωγικότητας στους τομείς της οικονομίας που είναι εκτεθειμέ
νοι στο διεθνή ανταγωνισμό, η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και οι 
επιθυμητές διαρθρωτικές μεταβολές, είναι μεταβλητές που προσδιορί
ζονται ανεξάρτητα από το ισοζύγιο. Στο βαθμό δε που κάποια μέτρα 
πολιτικής είναι δυνατό να προωθήσουν την ευνοϊκή εξέλιξη τους στο 
μέλλον, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση ή και την εξάλειψη της ελ
λειμματικότητας του ισοζυγίου. 

Η υπόθεση αυτή είναι ουσιαστικά λανθασμένη. Παραγνωρίζει το 
γεγονός ότι η εισροή σε μόνιμη βάση εισοδηματικών και κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων χρηματικών πόρων από το εξωτερικό, εκτός του ότι 
προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό, όσο διαρκεί, την ελλειμματικότητα του 
εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλει επίσης και στη διατήρηση της πραγμα
τικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής σε υπερτιμημένα επίπε
δα και μειώνει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κλάδων που 
υφίστανται το διεθνή ανταγωνισμό. 

Τα μεγάλα 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 εις βάρος της 
εγχώριας παραγωγής, ευνοούν γενικά την παραγωγή μη εμπορεύσιμων 
προϊόντων εις βάρος της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊό
ντων (εξαγώγιμων και υποκατάστατων εισαγομένων). Ευνοούν τέλος 
την προσπάθεια εκ μέρους των οικονομούντων ατόμων για ανάληψη 
επενδύσεων και για απασχόληση στους προστατευόμενους από το διε
θνή ανταγωνισμό τομείς της οικονομίας, π.χ. στο Δημόσιο, στα προσω
πικά επαγγέλματα, στο εμπόριο, σε βιομηχανικούς και γεωργικούς κλά
δους με εξαιρετικά υψηλή προστασία κτλ.. 

Βέβαια τα πλεονάσματα αυτά συμβάλλουν, όσο διαρκούν, στη δια
τήρηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε μια επιτάχυνση της οικονομι
κής ανάπτυξης, στο βαθμό που ένα σημαντικό μέρος τους χρησιμοποι
είται για επενδύσεις, οι οποίες άλλως δεν θα ήταν δυνατό να αναλη-
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φθούν. Στο βαθμό όμως που οδηγούν σε υπερτίμηση της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω επιτεύξεις 
συνοδεύονται, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια περίοδο, από σοβαρή επι
βάρυνση της ανταγωνιστικότητας. 

Εάν τώρα εξετάσουμε την εμπειρία της ελληνικής οικονομίας τα τε
λευταία 15 χρόνια, θα δειχθεί ότι το ποσοστό των εξωτερικών πόρων, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε για επενδυτικούς, σκοπούς, ήταν πραγματικά 
μηδαμινό. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους πόρους χρησιμοποιή
θηκε για την κάλυψη των τεράστιων καταναλωτικών ελλειμμάτων του 
δημόσιου τομέα, καθώς και για την κάλυψη των αυξημένων καταναλωτι
κών απαιτήσεων του ιδιωτικού τομέα. Η αύξηση της παραγωγικής δυνα
μικότητας της οικονομίας, που επιτεύχθηκε, ήταν μηδαμινή σε σχέση με 
το μέγεθος των πόρων οι οποίοι εισέρευσαν από το εξωτερικό. Ως απο
τέλεσμα, το επίπεδο διαβίωσης ήταν υψηλό, όταν τα υπό συζήτηση πλεο
νάσματα αυξάνονταν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αλλά όταν άρχισαν 
να μειώνονται, το επίπεδο διαβίωσης άρχισε να πέφτει χωρίς αυτό να γί
νεται εύκολα αποδεκτό και κατανοητό από το λαό. Εκείνο που δεν απο
φεύχθηκε ήταν η εμφάνιση φαινομένων "αποβιομηχάνισης", τουλάχι
στον μέχρι την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος24. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι εκείνο που είναι αναγκαίο να 
εξεταστεί είναι η περίπτωση κατά την οποία η μείωση της ανταγωνιστι
κότητας των τομέων της οικονομίας, που παράγουν διεθνώς εμπορεύσι
μα προϊόντα, και οι ανεπιθύμητες διαρθρωτικές εξελίξεις της ελληνικής 
οικονομίας, είναι το αποτέλεσμα μάλλον παρά το αίτιο της διάρθρωσης 
του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. Δεδομένου δε ότι η διάρθρωση του 
ισοζυγίου ερμηνεύεται επαρκώς από την ύπαρξη συγκεκριμένων ιδιαί
τερων οικονομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας, εκείνο 
που είναι αναγκαίο είναι να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος με τον 
οποίο η διάρθρωση του ισοζυγίου είναι δυνατό να επηρεάσει την αντα
γωνιστικότητα και τις άλλες μεταβλητές που προαναφέρθηκαν. 

Η οικονομική πολιτική θα μπορούσε πράγματι να επέμβει για να 
αντισταθμίσει, μερικώς τουλάχιστον, τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα και τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, 
που προκαλούνται από τις σημαντικές εισροές χρηματικών και κεφα-

24. Βλέπε επίσης Δ. Μαρούλης (1991). 
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λαιακών πόρων από το εξωτερικό. Στην περίπτωση όμως της Ελλάδας, 
αυτό έγινε μόνο με τη μικροοικονομική πολιτική (προστασία από εισα
γωγές, εξαγωγικές επιδοτήσεις, αρνητικά επιτόκια), ενώ η γενικότερη 
μακροοικονομική πολιτική (δημοσιονομική, εισοδηματική, συναλλαγ
ματική) είχε συνήθως την αντίθετη κατεύθυνση. Σε πολλές περιόδους η 
τελευταία πολιτική υπήρξε ο κύριος παράγων περαιτέρω επιδείνωσης 
της ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη αύξηση των 
ελλειμμάτων του ισοζυγίου και την υπερδιόγκωση του εξωτερικού δη
μόσιου χρέους. 

Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου επιχειρείται μια συστη
ματική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την ελλειμματικότη
τα του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών και της επίδρασης αυτών των 
παραγόντων στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας που 
είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό και στο επίπεδο και το ρυθ
μό ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών25. 

2.2.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες της διάρθρωσης του ελληνικού ισοζυγίου 

Στην παρούσα μελέτη, για την εξήγηση της σημαντικής ελλειμματι
κότητας του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου (της πολύ χαμηλής συμμε
τοχής των εξαγωγών αγαθών στη χρηματοδότηση των εισαγωγών αγα
θών), θα ακολουθηθεί η βασική θεωρία του διεθνούς εμπορίου, όπως 
αναπτύχθηκε από τους J.E. Meade (1951), S. Alexander (1952), A.C. 
Harberger (1950), F. Machlup (1955), H.G. Johnson (1958 και 1972), M. 
Mussa (1976), R. Dornbusch (1973, 1974, 1976), W.E.G. Salter (1959), 
W.M. Corden (1977) και πολλούς άλλους. 

Δίνεται έμφαση στη σχέση ανάμεσα στη συνολική ζήτηση για αγαθά 
και στη συνολική προσφορά αγαθών μέσα στην εγχώρια οικονομία, στη 
διάρθρωση της οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς, εκ των οποίων ο ένας 
παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα και ο άλλος μη εμπορεύσιμα προϊόντα και 
στη σχετική τιμή η οποία διαμορφώνεται στην οικονομία για τα προϊόντα 
των δύο αυτών βασικών τομέων. Βασική επίσης παραδοχή είναι η υπόθε-

25. Το βασικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό που 
παρουσιάστηκε, σε απλοποιημένη μορφή, στο Κεφάλαιο 1 πιο πάνω, παρουσιάζεται 
αναλυτικά στη μελέτη D. Maroulis (1986). 
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ση της μικρής οικονομίας, που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 1 πιο πάνω. 
Όταν σε κάθε συγκεκριμένη περίοδο η ζήτηση για αγαθά είναι μεγα

λύτερη από την εγχώρια προσφορά αγαθών, τότε θα έχουμε έλλειμμα 
στο εμπορικό ισοζύγιο. Όσο δε μεγαλώνει αυτή η διαφορά, τόσο μεγα
λύτερο γίνεται το έλλειμμα. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε, η εγχώρια ζή
τηση για αγαθά είναι σε κάθε περίοδο μεγαλύτερη από την εγχώρια προ
σφορά, κατά το ποσό κατά το οποίο η πρώτη ενισχύεται σημαντικά από 
τις καθαρές εισροές εισοδημάτων και κεφαλαίων από το εξωτερικό, που 
αντιπροσωπεύονται από τα μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο των 
άδηλων συναλλαγών και στο λογαριασμό κεφαλαίων. Αυτές οι εισροές 
οφείλονται στα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οι
κονομίας, τα οποία είναι περιληπτικά τα ακόλουθα26: 

ι. Η ύπαρξη σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην προ
σφορά τουριστικών υπηρεσιών καθώς και η μεγάλη παράδοση και τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα στον τομέα της διε-

26. Βλέπε D. Maroulis (1986). Βλέπε επίσης Π. Φυλακτός (1986), σελ. 22, όπου το
νίζονται τα εξής: "Η παραδοσιακή διάρθρωση των αυτόνομων εξωτερικών συναλλαγών, 
η ελλειμματικότητα δηλαδή στις εμπορικές και η πλεονασματικότητα στις λοιπές συναλ
λαγές, δεν είναι ανώμαλη καθεαυτή, δεδομένου ότι στηρίζεται πράγματι σε αντίστοιχη 
διάρθρωση τον εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Είναι αναμφισβήτητη η συγκριτι
κή δυνατότητα της χώρας για ιστορικούς, γεωγραφικούς, κλιματολογικούς κλπ. λόγους 
να έχει καθαρά τρέχοντα συναλλαγματικά έσοδα, καθώς και για λόγους ανεπαρκούς 
αποταμιευτικής και επιχειρηματικής ικανότητας να έχει αυξημένη ελκυστικότητα στα 
ξένα κεφάλαια και επιχειρηματικότητα και συνεπώς να εξασφαλίζει καθαρές εισροές κε
φαλαίων. Τα έσοδα αυτά, από την πλευρά τους, επιτρέπουν και δικαιολογούν αυξημένες 
εισαγωγές και συνεπώς ελλειμματικότητα στις εμπορικές συναλλαγές. Ο βαθμός όμως 
που συμβαίνει αυτή η διάρθρωση είναι σίγουρα υπερβολικός για δύο κυρίως λόγους. 
Πρώτο, το αποκαλυπτόμενο (revealed) εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα για βασικές πη
γές τρεχόντων εσόδων δεν είναι γνήσιο. Αυτό προβανώς συμβαίνει ιδιαίτερα στο μετα
ναστευτικό, αλλά και εν μέρει στο ναυτιλιακό. Δεύτερο, το προηγούμενο συγκριτικό πλε
ονέκτημα για όλες σχεδόν τις πηγές εσόδων (κεφαλαιακές και τρέχουσες) δεν είναι 
πλήρως διαρθρωτικό και επομένως τα σχετικά έσοδα δεν είναι εξολοκλήρου αυτόνομα 
αλλά και αποτέλεσμα πολιτικής παρέμβασης (π.χ. επιδοτήσεις, φορολογικές απαλλαγές 
κλπ.) που έχουν κατά κανόνα όχι ευκαταφρόνητο κόστος. Οι εξαγωγές, βέβαια, δεν απο
τελούν εξαίρεση τέτοιας παρέμβασης, με συνέπεια να μην είναι εκ των προτέρων βέβαιο 
ποια από τις δύο κατηγορίες εσόδων, εμπορικά και λοιπά, έχουν λιγότερο ή περισσότερο 
αυτόνομο χαρακτήρα". Βλέπε τέλος Μ. Κωνσταντοπούλου (1976). 
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θνούς ναυτιλίας. 
LI. Η ύπαρξη ήδη από τις αρχές του 1950 τριών περίπου εκατομμυ

ρίων Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι οποίοι διατη
ρούν στενούς δεσμούς με την πατρίδα και στέλνουν σημαντικά ποσά συ
ναλλαγματικών πόρων στη χώρα. 

ιιι. Τα σημαντικά ποσά ξένης βοήθειας που δόθηκαν στην Ελλάδα 
στη ΙΟετίατου 1950. 

ιν. Η δραστηριοποίηση στην περίοδο 1975-1980 πολλών ελληνι
κών τεχνικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, από τις οποίες εισέρευσαν 
σημαντικά ποσά συναλλάγματος. 

ν. Η θέση της χώρας στην ΕΟΚ από όπου εισπράττονται καθαρά 
σημαντικά ποσά με τη μορφή των συναλλαγματικών εισοδηματικών ή 
κεφαλαιακών μεταβιβάσεων. 

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας συνεπάγο
νται τα γνωστά σημαντικά πλεονάσματα στο ισοζύγιο των άδηλων συ
ναλλαγών και στην εισροή αυτόνομων ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Το υπόλοιπο μέρος του πλεονάσματος του λογαριασμού κεφαλαί
ων, που δεν εξηγείται από τους πιο πάνω παράγοντες, είναι αποτέλεσμα 
της μακροοικονομικής πολιτικής, η οποία πάντοτε δημιουργούσε την 
ανάγκη για καθαρή εισροή πρόσθετων χρηματοοικονομικών πόρων 
από το εξωτερικό. Οι πόροι αυτοί εξασφαλίζονται είτε με τον επίσημο 
δημόσιο δανεισμό, είτε με την απαγόρευση της εκροής κεφαλαίων και 
την προσέλκυση με διάφορα προνόμια της εισροής κτλ.27. 

Τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών και στο 
λογαριασμό κεφαλαίων προσδιορίζουν τα ελλείμματα στο εμπορικό 
ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αν φυσικά αφαιρέ
σουμε τις μεταβολές που σημειώνονται κάθε χρόνο στα συναλλαγματι
κά αποθέματα. Αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του νόμου του 
Walras, σύμφωνα με τον οποίο το άθροισμα της υπερβάλλουσας ζήτη
σης στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων θα πρέπει να ισού
ται με τη μεταβολή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα. Αν η μεταβολή στα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα είναι μηδέν, τότε το πλεόνασμα στις άδηλες 
συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων δεν μπορεί παρά να αντισταθ-

27. Βλέπε Π. Φυλακτός (1986), σελ. 23, Δ. Μαρουλης (Μάιας 1991), Δ. Μαρούλης 
(1989) και D. Maroulis (1986). 
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μιστούν από ένα ισόποσο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο28. 

28.0 ένας από τους κριτές της παρούσας μελέτης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις 
σχετικά με αυτό το σημείο, "ιδιαίτερα στο μέτρο που σε τελευταία ανάλυση η προσέγγι
ση αυτή απηχεί μονεταριστική σκέψη". Διατύπωσε δε την ακόλουθη άποψη: "Θα μπο
ρούσε να αντιταχθεί ότι κάτω από ευνοϊκές συνθήκες προσφοράς εμπορεύσιμων προϊ
όντων και με υψηλή παραγωγικότητα δεν συντρέχει λόγος να μη συνυπάρχουν υγιείς 
καταστάσεις και στους δύο λογαριασμούς (εμπορικό ισοζύγιο και ισοζύγιο αδήλων πό
ρων)". Αναγνωρίζει προφανώς το γεγονός ότι το πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων 
είναι το αποτέλεσμα των ιδιαίτερων οικονομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οι
κονομίας. Εκείνο που δεν λαβαίνει υπόψη του είναι το γεγονός της αλληλεξάρτησης 
ανάμεσα στα διάφορα ισοζύγια μέσω της εφαρμογής του νόμου του Walras. 

Θα πρέπει καταρχήν να τονιστεί ότι η ανάλυση, που υιοθετείται στην παρούσα με
λέτη, δεν στηρίζεται αναγκαστικά στη "μονεταριστική σκέψη" αλλά απλώς στη λεγόμενη 
"προσέγγιση της απορρόφησης" (absorption approach) για την ανάλυση του ισοζυγίου 
πληρωμών, η οποία αναπτύχθηκε από τον Alexander και τον Meade στις αρχές της 
ΙΟετίας του 1950. [Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε H.G. Johnson (1976) και W.M. 
Corden (1977).] 

Για παράδειγμα, σε μια οικονομία με κεϋνσιανή υποαπασχόληση, είναι δυνατό να 
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ένα μέρος από την αυξημένη ζήτηση, που προκα
λείται από τα πλεονάσματα του ισοζυγίου των αδήλων και του λογαριασμού κεφαλαί
ων, μπορεί να παρακινήσει στη βραχυχρόνια περίοδο κάποια αύξηση της εγχώριας πα
ραγωγής και επομένως να μην καταλήξει ολόκληρη σε αύξηση του ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου. Αλλά κάποιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο θα υπάρξει σε κάθε 
περίπτωση, εκτός αν είναι κανείς διατεθειμένος να υποθέσει ελαστικότητα προσφοράς 
ίση με το άπειρο. Το ερώτημα όμως είναι τι γίνεται στη μεσομακροχρόνια περίοδο σε 
μια οικονομία σαν την ελληνική, όπου η καθαρή εισροή εισοδημάτων και κεφαλαίων 
από το εξωτερικό είναι αφενός συνεχής και αφετέρου εξαιρετικά μεγάλη και αυξανόμε
νη χρόνο με το χρόνο. Εάν η σημαντική αυτή εισροή συμβάλλει πραγματικά στη μείωση 
της υποαπασχόλησης, τότε η οικονομία θα έπρεπε να έχει περιέλθει σε κατάσταση πλή
ρους απασχόλησης εδώ και αρκετό καιρό. Από εκεί και πέρα ο νόμος του Walras έχει 
προφανώς πλήρη εφαρμογή. [Για την ανάλυση της περίπτωσης κατά την οποία η οικο
νομία βρίσκεται σε κατάσταση ανάπτυξης, βλέπε D. Maroulis (1986), Μέρος 2ο.] 

Όσον αφορά την παρατήρηση ότι θα μπορούσε να έχει πλεόνασμα και το εμπορι
κό ισοζύγιο, δεδομένων των πλεονασμάτων του ισοζυγίου των αδήλων και του λογα
ριασμού κεφαλαίων, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην τρέχουσα περίοδο αυτό θα σή
μαινε αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων με ρυθμό υψηλότερο των 7 (επτά) δισ. 
δολ. ετησίως. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μια πραγ
ματοποιήσιμη πολιτική, θα πρέπει να σημειωθεί ότι επιπροσθέτως δεν είναι μια πολιτι
κή, η οποία θα μπορούσε να υποστηριχθεί με λογικά επιχειρήματα, αφού θα σήμαινε 
ολοκληρωτικό αποκλεισμό της εγχώριας οικονομίας από τα οφέλη στο επίπεδο διαβίω
σης που συνεπάγονται τα υπό συζήτηση πλεονάσματα. 
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Ο τρόπος με τον οποίο τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο των άδηλων 
συναλλαγών και στο λογαριασμό κεφαλαίων μετατρέπονται σε ελλείμ
ματα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
μπορεί να εξηγηθεί με σαφήνεια, χρησιμοποιώντας τα Διαγράμματα 1 
και 3. Πιο συγκεκριμένα, ας εξετάσουμε το Διάγραμμα 1. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
Χρηματικές εισροές, ελλείμματα και υπερτίμηση 

Όπως ήδη τονίστηκε, για μια μικρή ανοικτή οικονομία όπως η ελ
ληνική, η πιο σημαντική σχετική τιμή είναι αυτή ανάμεσα στα εμπορεύ
σιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα, η οποία μετριέται σε εγχώριο 
νόμισμα29. Με βάση αυτή την παρατήρηση, υποθέτουμε ότι αυξήσεις σε 
αυτή τη σχετική τιμή (υποτιμήσεις της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος) επηρεάζουν θετικά τις συναλλαγ
ματικές εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών, το πλεόνασμα των άδηλων 

29. Για τη μαθηματική ανάλυση του ίδιου θέματος βλέπε D. Maroulis (1986). 
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πόρων και τις καθαρές εισροές κεφαλαίων, και αρνητικά τις συναλλαγ
ματικές πληρωμές για εισαγωγές αγαθών. Οι υποθέσεις αυτές, οι οποί
ες είναι σε σημαντικό βαθμό και εμπειρικά επαληθευμένες, ιδιαίτερα 
για χώρες όπως η Ελλάδα, αντικατοπτρίζονται από τις κλίσεις των κα
μπυλών που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. Με βάση αυτές τις υπο
θέσεις μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Χωρίς τα πλεονάσματα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών 
και του λογαριασμού κεφαλαίων, οι εισαγωγές αγαθών της χώρας δεν 
μπορεί παρά να είναι ακριβώς ίσες με τις εξαγωγές αγαθών (ΟΕο). Επο
μένως, τόσο το εμπορικό ισοζύγιο όσο και το ισοζύγιο τρεχουσών συ
ναλλαγών, σε αυτή την περίπτωση, είναι ισοσκελισμένα σε μία πραγμα
τική συναλλαγματική ισοτιμία (σχετική τιμή ανάμεσα στα εμπορεύσιμα 
και τα μη εμπορεύσιμα) Oqo. 

Ας υποθέσουμε ότι από μία περίοδο και πέρα η χώρα αρχίζει να 
απολαμβάνει επιπροσθέτως και ένα σημαντικό πλεόνασμα στο ισοζύ
γιο των άδηλων συναλλαγών, ύιμους π.χ. AC. Ας υποθέσουμε επίσης ότι 
αυτό το πλεόνασμα δεν αντισταθμίζεται από μία αντίστοιχη αύξηση στα 
συναλλαγματικά αποθέματα ή από ένα αντίστοιχο έλλειμμα στο λογα
ριασμό κεφαλαίων. Τότε η αγοραστική δύναμη που αντιπροσωπεύει θα 
ξοδευτεί στην εγχώρια οικονομία, κατά ένα μέρος στην αγορά διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων και κατά το υπόλοιπο στην αγορά μη εμπο
ρεύσιμων. Στο βαθμό που η ελαστικότητα προσφοράς εγχώριων προϊ
όντων στις δύο αγορές δεν είναι άπειρη, η πιο πάνω διαδικασία θα δη
μιουργήσει σε πρώτη φάση, από τη μια μεριά ένα έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο και από την άλλη μία αύξηση της τιμής των μη εμπορεύσιμων 
προϊόντων. Αυτό το τελευταίο δημιουργεί συνθήκες κέρδους στους το
μείς που παράγουν μη εμπορεύσιμα προϊόντα πολύ πιο ευνοϊκές από 
τους τομείς που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Παραγωγι
κοί συντελεστές μετακινούνται ως εκ τούτου προς τους τομείς εκείνους 
που δίνουν το μεγαλύτερο κέρδος. 

Αυτό το τελευταίο θα συμβεί, όταν το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των 
αδήλων, που προκάλεσε την πιο πάνω μεταβολή στη σχετική τιμή, θεω
ρείται και είναι μόνιμο και όχι πρόσκαιρο30. Με βάση τα πιο πάνω, 

30. Για μια ακριβή ανάλυση αυτού του σημείου βλέπε D. Maroulis (1986), Chapter -
Three. 
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στους τομείς της οικονομίας που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα, 
έχουμε από τη μια μεριά μία αύξηση της ζήτησης, εξαιτίας της αυξημέ
νης αγοραστικής δύναμης, και από την άλλη μία μείωση της παραγωγής 
εξαιτίας της χειροτέρευσης των συνθηκών κέρδους μέσα στην οικονο
μία εις βάρος των εμπορευσίμων. 

Αποδεικνύεται εύκολα ότι, κάτω από συνθήκες πλήρους απασχό
λησης, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο που θα δημιουργηθεί θα είναι 
ακριβώς ίσο με το πλεόνασμα του ισοζυγίου των αδήλων. 

Αν η οικονομία δεν βρίσκεται σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης και 
αν η υπάρχουσα υποαπασχόληση οφείλεται σε ανεπάρκεια της εσωτερι
κής ζήτησης και όχι σε άλλους λόγους, τότε είναι δυνατό να δημιουργηθεί 
μία κατάσταση όπου το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο μπορεί να είναι 
μικρότερο από το πλεόνασμα του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών 
που το προκάλεσε. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μη δημιουργηθεί έλ
λειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, εξαιτίας του πλεονάσματος στο ισοζύγιο 
των αδήλων, είναι οι ελαστικότητες προσφοράς αγαθών (σε ανταγωνιστι
κή βάση), ως προς τις μεταβολές στη ζήτηση, να είναι άπειρες. 

Η υπόθεση που γίνεται στην παρούσα μελέτη είναι ότι η ελληνική 
οικονομία είναι τόσο μικρή και ανοικτή στις διεθνείς συναλλαγές, ώστε 
πρόβλημα αποτελεσματικής ζήτησης (effective demand) δεν μπορεί να στοι
χειοθετηθεί31. Επομένως, θεωρούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικα
σίας προσαρμογής το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο φτάνει στο ύψος 
των πλεονασμάτων που το προκαλούν. Αυτό άλλωστε ακριβώς αποδεικνύ
ει και η ελληνική εμπειρία. Σε όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου 
τα ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών αντικατόπτριζαν σε σημαντικό βαθμό τα πλεονάσματα του ισοζυγί
ου των άδηλων συναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων32. 

Αν τώρα υποθέσουμε ότι από μία περίοδο η χώρα "απολαμβάνει" και 
ένα σημαντικό πλεόνασμα στο λογαριασμό κεφαλαίων (BF), τότε με τις 
ίδιες πιο πάνω διαδικασίες, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αυξάνει 
από AC, σε Α ' F, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των αδήλων μειώνεται από 

31. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 1 πιο πάνω. 
32. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Μ. Κωνσταντοπούλου (1976), η οποία 

είναι η πρώτη που ανάλυσε με τον τρόπο που παρουσιάζεται εδώ τις ιδιαιτερότητες του 
ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. 
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AC σε A ' Β και δημιουργείται έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα
γών (BF), ακριβώς ίσο με το πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίων. 

Από την πιο πάνω ανάλυση, δύσκολα θα μπορούσε να μιλήσει κα
νείς για προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών στην ελληνική οικονομία. 
Εκείνο που φαίνεται είναι απλώς το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία 
ευτύχησε πραγματικά, στην 30ετία 1950-1980, καθώς και στην πρόσφα
τη περίοδο 1985-1991 να διαθέτει σημαντικότατες πηγές άντλησης συ
ναλλαγματικών πόρων από το εξωτερικό σε μέγεθος και ποιότητα πολύ 
πιο αξιόλογες από αυτές που διέθεταν άλλες χώρες, είτε αναπτυσσόμε
νες είτε αναπτυγμένες. 

Συγκεκριμένα, οι καθαρές εισροές συναλλαγματικών πόρων από 
το εξωτερικό με τη μορφή μόνο των μεταναστευτικών και ναυτιλιακών 
εμβασμάτων και ορισμένων άλλων μεταβιβάσεων εισοδήματος (όπως 
είναι τελευταία οι εισπράξεις από την ΕΟΚ), αύξαναν και αυξάνουν κά
θε χρόνο την αγοραστική δύναμη που προκύπτει από την εγχώρια παρα
γωγή αγαθών και υπηρεσιών κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 10% πε
ρίπου. Αυτό το πράγμα πέρα από του να αποτελεί πρόβλημα για την 
ελληνική οικονομία είναι μεγάλο πλεονέκτημα. 

Χρησιμοποιώντας την πιο πάνω ανάλυση, μπορούμε πραγματι
κά να ερμηνεύσουμε ικανοποιητικά τις μεταβλητές που τέθηκαν στην 
αρχή του παρόντος κεφαλαίου ως επεξηγηματικές των διαρθρωτικών 
προβλημάτων (χαρακτηριστικών) του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. 
Η διαφορά έγκειται στο ότι, όπως τονίστηκε ήδη, αυτές οι μεταβλητές 
είναι οι εξαρτημένες μάλλον, παρά οι ανεξάρτητες (το αποτέλεσμα μάλ
λον και όχι το αίτιο), στη σχέση η οποία συμπεριλαμβάνει τις διαρθρω
τικές ιδιαιτερότητες του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών. Τα πλεονά
σματα στο ισοζύγιο των αδήλων και στο λογαριασμό κεφαλαίων δεν 
μπορούν να ερμηνευτούν ότι είναι αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αδυ
ναμιών της βιομηχανίας και της γεωργίας ή της επενδυτικής καχεξίας. 
Η ύπαρξη όμως αυτών των πλεονασμάτων μπορεί να εξηγήσει, όπως 
αναλύθηκε πιο πάνω, τη μειωμένη αποδοτικότητα των κλάδων της οι
κονομίας που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και τα αυξημένα κέρδη 
στους κλάδους που παράγουν μη εμπορεύσιμα. 

Είναι πράγματι γεγονός ότι, για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλά
δα, τα ποσοστά κέρδους που επιτυγχάνονται από δραστηριότητες όπως 
το εμπόριο, η κερδοσκοπία, οι οικοδομές, τα προσωπικά επαγγέλματα, η 
απασχόληση στο δημόσιο κτλ. (δραστηριότητες που παράγουν προϊόντα 
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ή υπηρεσίες μη εμπορεύσιμα διεθνώς), είναι εξαιρετικά πιο υψηλά από 
τα ποσοστά κέρδους που επιτυγχάνονται σε δραστηριότητες που παρά
γουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα όπως η βιομηχανία και η γεωργία. 
Γι' αυτό και οι επενδύσεις στους τελευταίους τομείς ήταν πολύ περιορι
σμένες τα τελευταία 15 χρόνια. Επιπλέον, εδώ και μερικά χρόνια παρα
τηρείται το φαινόμενο, κατεξοχήν παραγωγικές επιχειρήσεις να επιδί
δονται σε εισαγωγές του προϊόντος που αυτές οι ίδιες παράγουν, για να 
το μεταπωλήσουν στην εγχώρια αγορά. Το κάνουν αυτό, γιατί το κέρδος 
από την εμπορική δραστηριότητα είναι κατά κανόνα υψηλότερο από το 
κέρδος από την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα33. 

Οι μεγάλες διαφορές στα ποσοστά κέρδους, ανάμεσα στους δύο με
γάλους τομείς της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι δυνατό να εξηγηθούν 
με άλλους τρόπους από αυτόν που αναλύθηκε πιο πάνω. Η σημαντική 
αγοραστική δύναμη την οποία συνεπάγονται οι εισοδηματικές και κε
φαλαιακές εισροές χρηματικών πόρων από το εξωτερικό, δημιουργεί: 
α) πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του εισαγωγικού εμπορίου 
(αφού τα εισαγόμενα είναι κατά κανόνα φθηνότερα εξαιτίας της υπερ
τίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας)· β) δυνατότητα 
μεγαλύτερης αύξησης των αμοιβών των συντελεστών της παραγωγής 
του δημόσιου τομέα, που συνεπάγεται μεγάλα ελλείμματα που χρημα
τοδοτούνται (με αρνητικά επιτόκια) από τις αυξημένες καταθέσεις, τις 
οποίες συνεπάγονται οι πιο πάνω εισροές34· γ) δυνατότητα των ασκού-

33. Βλέπε τις εκδόσεις του ICAP Ελλάς, μέχρι το 1987. 
34. Βέβαια στην περίπτωση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τα ελλείμματα του 

δημοσίου τομέα αυξήθηκαν τόσο πολύ, ώστε ούτε οι αυξημένες καταθέσεις και οι αυξη
μένες εισροές χρηματικών πόρων από το εξωτερικό, αποτέλεσμα των εξαιρετικά υψη
λών επιτοκίων, δεν είναι δυνατό να τα εξυπηρετήσουν. Η τεράστια επιδείνωση των δη
μόσιων ελλειμμάτων και η προσπάθεια χρηματοδότησης τους με την προσέλκυση 
σημαντικών ποσών κεφαλαίων από το εξωτερικό (είτε με τη μορφή του εξωτερικού δη
μόσιου δανεισμού, είτε με τη μορφή των ομολογιακών δανείων με ρήτρα ECU, είτε τέλος 
με τη μορφή ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία προσελκύονται από ταυψηλά επιτόκια), 
οδηγεί σε περαιτέρω υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
δραχμής, με όλες τις ανεπιθύμητες συνέπειες για τους τομείς της οικονομίας που είναι 
εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά 
την οποία καταργήθηκαν οι εξαγωγικές επιδοτήσεις καθώς και κάθε είδος προστασίας 
από εισαγωγές. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (1991). Βλέπε επί
σης την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 1989, σελ. 26. 
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ντων προσα πικά επαγγέλματα να καθορίζουν υψηλότερα την αμοιβή 
των υπηρεσιών ιγον προσφέρουν, αφού υπάρχει στην ελληνική οικονο
μία η αγοραστική δύναμη η οποία είναι ικανή να πληρώσει αυτές τις αυ
ξημένες αμοιβές· δ) δυνατότητα των ασχολουμένων με δραστηριότητες 
όπως οι οικοδομές και οι κατοικίες να κερδίζουν τεράστια ποσά, αφού 
ένα μεγάλο μέρος των εισοδηματικών μεταβιβάσεων από το εξωτερικό 
δαπανάται σε αυτούς τους τομείς· ε) αβεβαιότητα και αδυναμία της 
ανταγωνιστικής βιομηχανίας να αποκομίσει κέρδη εξαιτίας της μεγά
λης υπερτίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η διάρθρωση του ελληνικού 
ισοζυγίου πληρωμών έχει παίξει στη μεταπολεμική περίοδο σημαντικό 
ρόλο όσον αφορά τον προσδιορισμό της διάρθρωσης και του τρόπου 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Αν είναι επιθυμητή η αλλαγή της 
διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας μέσα στην ενιαία εσωτερική αγο
ρά της ΕΟΚ, τότε βασικός στόχος πολιτικής τα επόμενα χρόνια θα πρέ
πει να είναι η μεταβολή της διάρθρωσης του ισοζυγίου πληρωμών. Αυ
τό σημαίνει, όπως θα τονιστεί πιο κάτω, σχετικά περιοριστική 
μακροοικονομική πολιτική, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, σημα
ντική μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους και σταδιακή απελευθέ
ρωση της κίνησης κεφαλαίων. 

2.2.3. Η επίδραση της υπερτίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 

Με βάση τα αναφερθέντα στην προηγούμενη υποδιαίρεση, ένας από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στην πολύ χαμηλή 
συμμετοχή των ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ, και στη μη ικανοποιητι
κή ανάπτυξη τους τα τελευταία 15 χρόνια, ήταν η γενικότερη διάρθρωση 
του ισοζυγίου πληρωμών και η κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολι
τικής, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω επιδείνωση (αντί για 
βελτίωση) των δυσμενών συνεπειών που συνεπάγεται αυτή η διάρθρωση 
στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας, που είναι εκτεθει
μένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Συνέπεια αυτών των παραγόντων ήταν 
η διατήρηση στην ελληνική οικονομία, για πάρα πολλά χρόνια, ενός 
πλέγματος σχετικών τιμών και κινήτρων, τα οποία ευνοούσαν κυρίως 
την παραγωγή μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών και την ανάπτυ
ξη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων (που επίσης κατά κανόνα είναι μη 
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εμπορεύσιμες διεθνώς), εις βάρος της παραγωγής εμπορεύσιμων προϊό
ντων (εξαγώγιμων ή υποκατάστατων εισαγομένων). 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησαν αυ
τοί οι μηχανισμοί χρησιμοποιείται και πάλι το Διάγραμμα 1 που ανα
φέρθηκε στην προηγούμενη υποδιαίρεση. 

Αν δεν υπήρχε το μεγάλο και αυξανόμενο πλεόνασμα του ισοζυγί
ου των άδηλων συναλλαγών και το επίσης σημαντικό πλεόνασμα του 
λογαριασμού κεφαλαίων, η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών θα επι-
τυγχάνετο σε μια σχετική τιμή ίση με Oqo. Οι εισαγωγές αγαθών θα ήταν, 
όπως τονίστηκε, ΟΕο, ακριβώς ίσες με τις εξαγωγές αγαθών, υποθέτο
ντας μηδενική μεταβολή στα συναλλαγματικά διαθέσιμα. 

Η ύπαρξη του πλεονάσματος των άδηλων συναλλαγών δημιουργεί 
μία νέα ισορροπία, στο σημείο C, όπου η σχετική τιμή ανάμεσα στα εμπο
ρεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα "υπερτιμάται" από Oqo σε Oqi. 
Υποθέτουμε σε αυτό το σημείο ότι ο λογαριασμός κεφαλαίων είναι μηδέν 
και επίσης ότι και πάλι τα συναλλαγματικά αποθέματα δεν μεταβάλλο
νται. Σε αυτή τη νέα σχετική τιμή (πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 
του εγχώριου νομίσματος) οι εξαγωγές αγαθών είναι μειωμένες από ΟΕο 
σε ΟΧι, ενώ οι εισαγωγές αγαθών είναι αυξημένες από ΟΕο σε ΟΜι. 

Η ύπαρξη του πλεονάσματος στο λογαριασμό κεφαλαίων μετατο
πίζει ακόμα παρακάτω το σημείο ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών, 
δηλαδή από το C στο F. Η σχετική τιμή ανάμεσα στα εμπορεύσιμα και 
στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα είναι ακόμα πιο χαμηλή από πριν (0q2 
έναντι Oqi), οι εξαγωγές αγαθών είναι επίσης ακόμα πιο χαμηλές (ΟΧ2 
έναντι ΟΧι), ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι υιρηλότερες 
(0Μ2 έναντι ΟΜι)35. 

35. Στις συζητήσεις που έγιναν στο ΚΕΠΕ, στα πλαίσια εκπόνησης της συλλογι
κής εργασίας του ΚΕΠΕ "Η Ανάπτυξη της Ελλάδας. Παρελθόν, Παρόν και Προτάσεις 
Πολιτικής", Αθήνα, 1990, σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα, προβλήθηκε το επιχείρημα 
ότι οι μεγάλες εισροές κεφαλαίων και εισοδημάτων στην ελληνική οικονομία δεν είναι 
δυνατό να προκαλέσουν υπερτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, γιατί 
αυτή η τελευταία δεν καθορίζεται ελεύθερα στην αγορά, αλλά βρίσκεται κάτω από τον 
διακριτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Στην παρατήρηση αυτή συγχέεται προφανώς η ονομαστική συναλλαγματική ισο
τιμία (η αξία σε δραχμές μιας μονάδας ξένου συναλλάγματος), η οποία αντιπροσωπεύ
εται στην παρούσα μελέτη με το γράμμα (e), με την πραγματική συναλλαγματική ισοτι
μία (τη σχετική τιμή ανάμεσα στα διεθνώς εμπορεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα 
προϊόντα), η οποία αντιπροσωπεύεται από τη μεταβλητή q = P3/e-P*. 'Οπου Ρ3 η τιμή 
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Εάν τώρα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα πλεονάσματα του ισοζυ
γίου των άδηλων συναλλαγών και του λογαριασμού κεφαλαίων αποτε
λούν όχι μόνο μόνιμα χαρακτηριστικά της διάρθρωσης του ελληνικού 
ισοζυγίου πληρωμών, αλλά και επιπλέον υπήρξαν σημαντικά αυξανό
μενα μεγέθη σε ετήσια βάση, σε ολόκληρη την περίοδο 1955-1980, είναι 
εύκολο να γίνει κατανοητό ότι ο βαθμός της υπερτίμησης της πραγματι
κής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής μεγάλωνε χρόνο με το 
χρόνο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνα
το, να αναπτυχθούν φυσιολογικά οι ελληνικές εξαγωγές καθώς και οι 
δραστηριότητες υποκατάστασης εισαγομένων. 

Για μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού της υπερτίμησης παρατίθεται 
το ακόλουθο αριθμητικό παράδειγμα: 

Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις ακόλουθες απλο
ποιημένες συναρτήσεις ζήτησης εισαγωγών και προσφοράς εξαγωγών36: 

logM=l,31ogE-0,51ogq 
logX=l,21ogq 

όπου 
Ε = συνολική εθνική δαπάνη της οικονομίας, 
q = ePx/PNT' 

των μη εμπορεύσιμων και e-P ι η τιμή σε εγχώριο νόμισμα των διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων. Το Ρ ι είναι δεδομένο για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με την υπόθεση 
της μικρής χώρας. Εάν το e είναι επίσης σταθερό (η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει 
τη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι όλων των νομι
σμάτων), τότε ολόκληρο το e-P* είναι σταθερό. Στην περίπτωση αυτή η υπερβάλλουσα 
ζήτηση στην αγορά μη εμπορεύσιμων προϊόντων, η οποία προκαλείται εξαιτίας της εισ
ροής των σημαντικών εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό, καθα
ρίζεται με μια αύξηση της τιμής τους (Ρ3), δηλαδή με μια αύξηση του q = P3/e-P*i. Εάν τα 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο των αδήλων και στο λογαριασμό κεφαλαίων αυξάνουν χρό
νο με το χρόνο, θα αυξάνει σταδιακά και το q, δηλαδή, η πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία της δραχμής θα ανατιμάται σε συνεχή βάση. Το αντίστροφο θα συμβεί, αν τα 
πλεονάσματα βαίνουν μειούμενα. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί, αυξάνοντας το e, να 
μειώσει την υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για να επιτύχει 
όμως κάτι τέτοιο σε μόνιμη βάση, θα πρέπει να βρει άλλους τρόπους για να μειώσει την 
υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά μη εμπορεύσιμων προϊόντων. Για περισσότερες λε
πτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (17-9-1985) και D. Maroulis (1986). 

36. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 1 πιο πάνω. 
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e = η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομί
σματος, 

Ρ Τ = η τιμή σε ξένο νόμισμα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊό
ντων, 

ΡΝΤ = Ή τιμή σε εγχώριο νόμισμα των μη εμπορεύσιμων προϊόντων 
και 

Μ - Χ = πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίων. 

Με δεδομένη την εθνική δαπάνη της οικονομίας στο επίπεδο που 
διαμορφώθηκε το 1985, μία πολιτική που θα έβαζε στόχο την πλήρη εξά
λειψη του πλεονάσματος του λογαριασμού κεφαλαίων (τον πλήρη μηδε
νισμό του εξωτερικού δανεισμού της χώρας) θα απαιτούσε μία υποτίμη
ση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου 
νομίσματος (αύξηση της σχετικής τιμής q) κατά ένα ποσοστό της τάξεως 
του 18% περίπου37. 

Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία ευνόησε τη 
διατήρηση ενός πλεονάσματος στο λογαριασμό κεφαλαίων της τάξεως 
των 3,2 δισ. δολαρίων, συνέβαλε στην υπερτίμηση της πραγματικής συ
ναλλαγματικής ισοτιμίας κατά ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 
18% περίπου. Αυτό ισοδυναμεί με ένα φόρο επί των εξαγωγών ίσου πο
σοστού38. 

Συγκεκριμένα στοιχεία για το μέγεθος της υπερτίμησης της 
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής στα πρώτα έτη 
της ΙΟετίας του 1980 σε σχέση με τα πρώτα έτη της ΙΟετίας του 1970 φαί
νονται στους Πίνακες 4 και 5 και στο Διάγραμμα 2 πιο κάτω. Στον Πί
νακα 4 φαίνεται ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχ
μής ήταν το 1981 υπερτιμημένη, σε σχέση με το 1975, κατά 48%, όταν 
υπολογίζεται με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιο
μηχανία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ανταγωνίστριες χώρες, κατά 

37. Τότε θα είχαμε: Αύξηση συναλλαγματικών εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών: 9.518 x 0,216 = 2.056 εκατ. δολ. 

Μείωση συναλλαγματικών δαπανών για εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών: 
12.829x0,09=1.154. 

Σύνολο: 3.210 εκατ. δολ. περίπου. 
38. Βλέπε Gregory, R.G. (1976). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Δείκτες ονομαστικής και πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής 
ισοτιμίας της ελληνικής οικονομίας (1970 -1981) 

Έτος 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Ονομαστική 
σταθμισμέ
νη συναλ
λαγματική 
ισοτιμία 
(ΔΤΧ) 

131,1 
127,8 
118,6 
108,9 
110,6 
100,0 
94,9 
91,3 
81,2 
77,1 
67,1 
60,9 

Ως προς 
το σχετι
κό δείκτη 
τιμών χον
δρικής 

106,1 
103,8 
99,0 
99,3 

108,6 
100,0 
100,4 
103,3 
99,9 

103,4 
102,5 
110,2 

Ως προς 
το σχετι
κό κατά 
μονάδα 
κόστος 
εργασίας 

125,1 
118,9 
103,6 
93,1 

107,7 
100,0 
113,7 
128,3 
130,0 
133,6 
132,5 
147,9 

Ως προς 
το εγχώριο 
μέροςτου 
ΔΤΧ δια το 
ΔΜΑ εξαγω
γών 

103,4 
100,0 
103,7 
107,8 
111,7 
122,3 
113,5 
129,2 

Ως προς το 
ποσοστό 
του απόπλη-
θωριστή του 
ΑΕΠ δια το 
ΔΜΑ εξαγωγών 

98,9 
100,0 
105,3 
108,3 
115,6 
123,8 
105,5 
115,4 

Πηγή: IMF, Research Department, Annual report for Greece, 1982 (unpublished). 

29,2%, όταν υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του εγχώριου τμήματος 
του δείκτη χονδρικής προς το δείκτη μέσης αξίας των εξαγωγών και τέ
λος κατά 15,4% όταν υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του αποπληθω-
ριστή του ΑΕΠ προς το δείκτη μέσης αξίας εξαγωγών. Η υπερτίμηση 
αυτή της εγχώριας συναλλαγματικής ισοτιμίας όχι μόνο δεν εξαλεί-
φθηκε τα επόμενα έτη (μετά το 1981), αλλά επιδεινώθηκε ακόμα περισ
σότερο τουλάχιστον όσον αφορά την πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομη
χανία (βλέπε τον Πίνακα 5). Η επιδείνωση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τον 
Οκτώβριο του 1985, οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να εφαρμόσει τα 
γνωστά μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τα οποία πρώτο 
στόχο είχαν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ο στόχος αυτός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Δείκτες ονομαστικής και πραγματικής σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας της ελληνικής οικονομίας 

Έτος NEER 

(1) 

CPIREER 

(2) 

ULCREER 

(3) 

GDPREER 

(4) 

Ετήσια στοιχεία 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

60,75 
66,50 
69,00 
70,50 
71,50 
82,00 
94,75 

102,11 
110,68 
136,15 
160,15 
192,16 
242,38 
268,35 
289,40 
312,63 
338,01 

101,27 
103,90 
95,76 
92,04 
87,49 
82,60 
83,95 
86,30 
87,10 
91,03 

76,090 
70,250 
77,100 
88,040 
90,190 
93,580 
93,030 
98,860 

114,190 
108,520 
109,720 
107,900 
94,680 
93,500 

103,070 
111,090 
122,180 

102,200 
107,100 
103,200 
99,300 
97,600 
86,200 
85,700 

Τριμηνιαία στοιχεία 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

100,0 
102,0 
102,8 
102,5 
105,0 
109,2 
113,3 
114,0 
134,0 
132,4 
131,9 
141,8 
149,3 
155,9 
158,6 
165,6 
168,3 
177,1 
184,6 
222,6 

100,00 
100,60 
99,44 

104,77 
104,52 
105,34 
101,21 
104,40 
92,25 
97,63 
97,91 
95,14 
92,65 
92,39 
91,64 
91,43 
92,64 
90,56 
88,73 
80,00 

100,00 
96,70 
99,60 
99,60 

109,24 
117,74 
115,51 
113,18 
105,87 
111,44 
110,06 
107,67 
102,88 
113,95 
114,36 
111,57 
122,93 
116,86 
113,51 
89,02 

100,000 
101,600 
100,900 
106,000 
106,800 
108,400 
108,500 
108300 
98,300 

105,900 
105,400 
103,300 
99,100 
99,500 
99,200 
99,500 

103,200 
101,400 
98,300 
87,300 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (συνέχεια) 

Έτος 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Ι 
II 

III 
IV 

Ι 
II 

III 
IV 

Ι 
II 

III 
IV 

Ι 

π 
III 
IV 

Ι 

π 
III 
IV 

Ι 

NEER 

(1) 

233,4 
235,1 
240,2 
249,6 
259,6 
264,4 
270,0 
274,7 
281,1 
283,4 
288,1 
294,1 
300,3 
307,5 
310,7 
318,4 
327,1 
339,3 
341,0 
351,5 
367,7 

CPIREER 
(2) 

80,47 
83,02 
82,82 
83,94 
82,61 
84,92 
83,11 
85,27 
84,29 
86,59 
86,10 
88,02 
86,18 
86,29 
86,94 
88,79 
88,21 
89,92 
91,86 
93,63 
90,45 

ULCREER 
(3) 

98,43 
94,26 
95,11 
91,75 
95,43 
91,79 
93,88 
89,64 

101,79 
103,56 
104,26 
100,16 
111,09 
109,93 
110,81 
110,31 
121,65 
116,58 
126,37 
114,41 

GDPREER 
(4) 

85,100 
86,500 
85,600 
87,400 
85,400 
86,700 
85,100 
85,500 

NEER = Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία. 
CPIREER = Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία με βάση το σχετι

κό δείκτη τιμών καταναλωτή. 
ULCREER = Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία με βάση το κατά 

μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία. 
GDPREER = Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία με βάση τον απο-

πληθωριστή του ΑΕΠ. 

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος. Υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 

φαίνεται να επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό στην περίοδο 1986-1988, 
αλλά η ανταγωνιστικότητα επιδεινώθηκε εκ νέου δραματικά στη διετία 
1988Π-1990Π39. 

2.6. 

39. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαροΰλης (1991), υποδιαίρεση 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Πραγματικές σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες 
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2.3. Η επιδίωξη της "συνοχής" ή "σύγκλισης" των ευρωπαϊκών οικονομιών και 
η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών 

Οι επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές, από την κατάργηση των 
επιδοτήσεων και της προστασίας, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξη
ση των συναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας από την ΕΟΚ και από 
την καθαρή εισροή αυτόνομων ιδιωτικών κεφαλαίων, φαίνονται στο 
Διάγραμμα 340. 

Στον κάθετο άξονα του διαγράμματος μετριέται η παραγωγή και 
κατανάλωση μη εμπορεύσιμων προϊόντων και στον οριζόντιο άξονα η 
παραγωγή και κατανάλωση διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Η κα
μπύλη ΗΚ είναι η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονο
μίας και η κλίση των καμπυλών qq δείχνει τη σχετική τιμή ανάμεσα στα 
εμπορεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Οι υποθέσεις που χρη
σιμοποιούνται εδώ είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθη
καν στην υποδιαίρεση 2.2.3. του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και στο 
Κεφάλαιο 1. 

Η κατάργηση των επιδοτήσεων και της προστασίας έχει ως συνέ
πεια τη μείωση της σχετικής τιμής των εμπορεύσιμων σε σχέση με τα μη 
εμπορεύσιμα προϊόντα (από q0q0, σε ς,ς^, και το σημείο ισορροπίας 
της παραγωγής και της κατανάλωσης της οικονομίας μετατοπίζεται 
από το Μι στο Μ2. Η παραγωγή και κατανάλωση εμπορεύσιμων μειώ
νεται από ΟΧο σε ΟΧ ι, ενώ η παραγωγή και κατανάλωση μη εμπορεύσι
μων αυξάνεται από ΟΥο σε ΟΥ ι. Όλα αυτά θα συμβούν, αν δεν υπάρξει 
εκ μέρους της κυβέρνησης κάποια προσπάθεια για αντιστάθμιση των 
συνεπειών στην ανταγωνιστικότητα από την κατάργηση των επιδοτήσε
ων και της προστασίας. 

Αν ταυτόχρονα με την απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών 
σημειωθεί και μία ουσιαστική αύξηση των καθαρών συναλλαγματικών 
εισπράξεων της χώρας από την ΕΟΚ (όπως πράγματι συμβαίνει στην 
περίοδο 1987-1992), τότε είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί περαιτέρω 
επιβάρυνση στην ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας, οι 
οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. 

40. Για μια λεπτομερειακή ανάλυση του διαγράμματος βλέπε D. Κ. Maroulis 
(1986). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Απελευθέρωση του εμπορίου, χρηματικές εισροές 
και ανταγωνιστικότητα 

Ας υποθέσουμε ότι η αύξηση της καθαρής εισροής εισοδηματικών 
και κεφαλαιακών πόρων από την Κοινότητα, από μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και μετά, είναι ίση προς HU = KL. Η αύξηση αυτή της εγ
χώριας αγοραστικής ικανότητας μετατοπίζει την καμπύλη των κατανα
λωτικών και επενδυτικών δυνατοτήτων της χώρας προς τα έξω. Στις 
αρχικές σχετικές τιμές αυτό δημιουργεί μια υπερβάλλουσα ζήτηση στην 
αγορά μη εμπορεύσιμων προϊόντων (AB), η οποία για να εξαλειφθεί 
απαιτεί μία αύξηση της τιμής αυτών των προϊόντων. Η αντίστοιχη 
υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, 
εξαλείφεται μέσω της αύξησης των εισαγωγών και της μείωσης των εξα
γωγών στις δεδομένες διεθνείς τιμές, δημιουργώντας (αυξάνοντας) το 
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εμπορικό έλλειμμα. Η νέα ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η σχετική τιμή 
γίνει q3q3 (δεν εμφανίζεται στο Διάγραμμα 3). Το νέο σημείο ισορρο
πίας της εθνικής δαπάνης είναι το Μ3, ενώ το νέο σημείο παραγωγής εί
ναι το F. Στο σημείο αυτό η παραγωγή εμπορεύσιμων μειώνεται ακόμη 
περισσότερο από ΟΧ ι σε ΟΧ2, ενώ η παραγωγή μη εμπορεύσιμων αυξά
νεται πιο πέρα από ΟΥ ι σε 0Υ2· 

Εάν η κατάσταση αυτή διατηρηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
ή εάν αποκτήσει κάποια μονιμότητα, και εάν συνδυαστεί με την ύπαρξη 
άλλων παραγόντων (υψηλές καθαρές εισροές κεφαλαίων από το εξωτε
ρικό, μεγάλες αυξήσεις στο πλεόνασμα των παραδοσιακών άδηλων συ
ναλλαγών κτλ.), τότε η ανταγωνιστικότητα των τομέων της οικονομίας 
που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα θα συνεχίσει να χειροτε
ρεύει με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα στις ελληνικές εξα
γωγές αγαθών. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας εξαιτίας της κατάρ
γησης της προστασίας και των εξαγωγικών επιδοτήσεων, όχι μόνο δεν 
θα έχει αντισταθμιστεί με άλλα μέτρα πολιτικής, αλλά αντίθετα θα έχει 
επιδεινωθεί από την προσπάθεια των κυβερνήσεων να αντισταθμίσουν 
τη βραχυχρόνια μείωση του βιοτικού επιπέδου (κατά την περίοδο της 
προσαρμογής) εξαιτίας της απελευθέρωσης, με σημαντικές εισροές ει
σοδημάτων και κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η οικονομία θα μετατρέπεται στα
διακά σε οικονομία παραγωγής μη εμπορεύσιμων προϊόντων και κατα
νάλωσης εμπορεύσιμων προϊόντων εισαγόμενων από τις χώρες της 
ΕΟΚ. Τα τελευταία αυτά θα χρηματοδοτούνται από τις καθαρές συναλ
λαγματικές εισπράξεις της χώρας μας από την ΕΟΚ και από την καθαρή 
εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων είτε από την ΕΟΚ είτε από τον υπόλοιπο 
κόσμο. Αν η κατάσταση αφεθεί να εξελιχθεί κατ'αυτό τον τρόπο, τότε 
το αποτέλεσμα για τη χώρα μας θα είναι δραματική αποβιομηχάνιση κα
θώς και σημαντική μείωση του μεριδίου του αγροτικού τομέα στην οικο
νομία. Από την υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτι
μίας (εξαιτίας των αυξημένων καθαρών συναλλαγματικών εισπράξεων 
της χώρας μας από την ΕΟΚ και της αυξημένης καθαρής εισροής ιδιω
τικών κεφαλαίων) θα επιβαρυνθεί τελικά και ο τουρισμός. Ο μόνος το
μέας που αναμφισβήτητα θα διογκωθεί θα είναι οι υπηρεσίες και γενικά 
μη παραγωγικές (μη ανταγωνιστικές με το εξωτερικό) δραστηριότητες. 

Η κατάσταση αυτή δεν είναι διατηρήσιμη. Η μείωση της βιομηχα
νικής και της γεωργικής παραγωγής θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείω-
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ση των εισοδημάτων του ελληνικού πληθυσμού στο μέλλον, όταν οι κα
θαρές εισπράξεις από την ΕΟΚ και η καθαρή εισροή κεφαλαίων δεν θα 
είναι πια δυνατόν να αυξάνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

Η σημαντική αύξηση των καθαρών συναλλαγματικών εισπράξεων 
της χώρας από την ΕΟΚ όχι μόνο δεν αποτελεί αντιστάθμισμα για τη 
μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, εξαιτίας 
της εξάλειψης του προστατευτισμού, αλλά αντίθετα επιτρέπει σης κυ
βερνήσεις να ακολουθήσουν μια συναλλαγματική και γενικότερα μα
κροοικονομική πολιτική, η οποία χειροτερεύει ακόμα περισσότερο αυ
τή την ανταγωνιστικότητα. 

Αυτό το αναμφισβήτητο συμπέρασμα οδηγεί σε ορισμένα κρίσιμα 
ερωτήματα, τα οποία αφορούν την οικονομική πολιτική που θα πρέπει 
να ακολουθήσει η Ελλάδα στη νέα περίοδο: 

α. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η χειροτέρευση της ανταγωνι
στικότητας της βιομηχανίας, εξαιτίας της μείωσης της προστασίας, 
αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για χώρες όπως η Ελλάδα, και επομέ
νως να αμφισβητήσει την ωφελιμότητα της ένταξης της στην ΕΟΚ; 

β. Το γεγονός ότι η σημαντική αύξηση των καθαρών συναλλαγμα
τικών εισπράξεων από την ΕΟΚ οδηγεί, βοηθούσης και της οικονομικής 
πολιτικής, σε ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 
των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, μπορεί να 
θεωρηθεί ως στοιχείο για να καταστούν αυτοί οι πόροι ανεπιθύμητοι; 

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα θα πρέπει να παρατηρηθούν τα ακό
λουθα: 

Η μόνη ισχύουσα δικαιολογητική βάση της εξωτερικής εμπορικής 
πολιτικής, που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα μέχρι το 1986, ήταν το γεγο
νός ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής διατηρή
θηκε σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο σε εξαιρετικά υπερτιμημένα επί
πεδα. Παρ' όλα αυτά η εμπορική πολιτική δεν ήταν παρά μια πολιτική 
δεύτερης διαλογής (Second-Best policy), αφού η πιο σωστή πολιτική θα 
ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση της υπερτίμησης της πραγμα
τικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επιπλέον ο τρόπος εφαρμογής της 
εμπορικής πολιτικής ήταν σε μεγάλο βαθμό ασυμβίβαστος με τις λίγο 
πολύ κοινά αποδεκτές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας. Οδή
γησε ως εκ τούτου στα σημερινά σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα (μικρό μέγεθος και χαμηλού επιπέδου οργανωτική δομή, πα-
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ραγωγή "παραδοσιακών" προϊόντων με φθίνουσες συνθήκες ζήτησης 
διεθνώς, παραγωγή προϊόντων χωρίς ποιοτικές προδιαγραφές, υπερ
χρέωση κτλ.)41. 

Με τα πιο πάνω δεδομένα, η κατάργηση της ισχύουσας προστα
σίας και των επιδοτήσεων αναμένεται να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα 
στη βιομηχανία και τους άλλους ανταγωνιστικούς κλάδους, υπό μία 
προϋπόθεση, ότι θα συνδυαστεί με μία σημαντική μείωση της υπερτίμη
σης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για να γίνει αυτό, θα 
πρέπει η συναλλαγματική και η γενικότερη μακροοικονομική πολιτική 
να έχουν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που 
παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι το ισοζύγιο πληρωμών. Το 
γεγονός ότι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο η χώρα απολαμβάνει 
σημαντικές εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, ή σημαντικές καθα
ρές εισπράξεις από την ΕΟΚ, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται προσαρμο
γή της συναλλαγματικής της πολιτικής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χει
ροτερεύει η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, της βιομηχανίας και του 
τουρισμού42. 

Βέβαια η μακροοικονομική πολιτική δεν θα είναι το μόνο μέσο για 
τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που 
παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα. 

Ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση των εξαγωγών προβλέπεται 
επίσης να έχει η φορολογική πολιτική και ιδιαίτερα η σημαντική φορο
λογική μεταρρύθμιση που συντελείται από 1-1-1987, με την εφαρμογή 
και στην Ελλάδα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. ΟΦΠΑ έχει χρησι
μοποιηθεί από πολλές χώρες ως κύριο εργαλείο προώθησης των εξαγω
γών και με την πλήρη εφαρμογή του, το ίδιο θα πρέπει να συμβεί τα επό
μενα χρόνια και στην Ελλάδα. 

Σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελ
ληνικών εξαγωγικών προϊόντων θα πρέπει να παίξουν οι αξιοσημείω
τες βελτιώσεις στο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για την προώθηση 

41. Γιαννίτσης, Τ. (1984), Κάτσος Γ. και Σπανάκης, Ν. (1983), Μαρούλης, Δ. 
(1991), Μεικτή Ομάδα Εργασίας Ελλάδος - ΕΟΚ (1986), Papageorgiou, D. (1983), Sarris, 
Α. (June, 1985), Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989) κτλ. 

42. Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από αυτό το θέμα βλέπε το Κεφάλαιο 4 
πιο κάτω. 
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των επενδύσεων και των εξαγωγών που προτείνονται στο Κεφάλαιο 4 
πιο κάτω. 

Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα που αναφέρθηκε πιο πάνω, οι ακό
λουθες διευκρινίσεις είναι αναγκαίες: 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα μια σημαντική κρίση εξαιτίας κυ
ρίως των τεράστιων ανισορροπιών που έχουν συσσωρευθεί στο δημό
σιο τομέα. Οι ανισορροπίες αυτές εκδηλώνονται στην οικονομία μέσω 
των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων και ελλειμμάτων στο ισοζύ
γιο τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία οδήγησαν στην τεράστια διόγκω
ση του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας43. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η σημαντική αύξηση των καθαρών συ
ναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας από την ΕΟΚ είναι περισσότερο 
από ευπρόσδεκτη. Επίσης οι ανάγκες για τεχνολογική αναβάθμιση της 
ελληνικής οικονομίας κάνουν επιθυμητή την όσο το δυνατόν πιο σημα
ντική εισροή ιδιωτικού επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τέλος, η προσέλ
κυση των αποταμιεύσεων των Ελλήνων ναυτικών και εργατών είναι 
επίσης επιθυμητή, γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι εισροές κεφαλαίων, οι 
οποίες μετέπειτα δραχμοποιούνται και δεν δημιουργούν σημαντικές 
ανάγκες για εξυπηρέτηση τους (εξαγωγή κεφαλαίων) στο μέλλον. 

Το γεγονός ότι όλα τα πιο πάνω είναι επιθυμητά δεν συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώ
σουν την ανταγωνιστικότητα των κλάδων που παράγουν εμπορεύσιμα 
προϊόντα. Αυτό πράγματι δεν θα συμβεί, το αντίθετο μάλιστα, αν στην 
υπό συζήτηση περίοδο η συναλλαγματική και η γενικότερη μακροοικο
νομική πολιτική προσαρμοσθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διατη
ρούν και να βελτιώνουν σε μόνιμη βάση την ανταγωνιστικότητα των πιο 
πάνω κλάδων44. Τότε η αύξηση των καθαρών συναλλαγματικών εισπρά
ξεων από την ΕΟΚ θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου 
πληρωμών, το οποίο, όταν και οι άλλοι άδηλοι πόροι εξελίσσονται ικα
νοποιητικά, θα πρέπει να εμφανίζει πλεόνασμα. 

Από την άλλη μεριά, μια ικανοποιητική πορεία της καθαρής εισ
ροής ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, μπορεί κάλλιστα να χρη
σιμοποιηθεί για τη σημαντική μείωση του εξωτερικού δημόσιου χρέους 

43. Βλέπε την -υποδιαίρεση 5.2.3. πιο κάτω. 
44. Βλέπε το Κεφάλαιο 4. 
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της χώρας (πράγμα που θα οδηγήσει και σε σημαντική βελτίωση του κλί
ματος εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία), και επίσης για τη 
χωρίς κλυδωνισμούς σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, 
όπως άλλωστε απαιτείται από την πρόοδο των διαδικασιών για την 
ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ. 

Ιδιαίτερα, η απελευθέρωση της εκροής επιχειρηματικών κεφαλαί
ων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην υγιή ανάπτυξη (διεθνοποίηση) 
της ελληνικής επιχείρησης και στην αποτελεσματική προώθηση των ελ
ληνικών εξαγωγών. 

Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται φανερό ότι η πολιτική του να προ
σαρμόζεται η μακροοικονομική και η συναλλαγματική πολιτική κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
τις αυξήσεις του πλεονάσματος του λογαριασμού ιδιωτικών κεφαλαί
ων, δεν είναι σωστή. Και το σφάλμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν 
αυτή η πολιτική ακολουθείται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 
και οι καθαρές εισπράξεις από την ΕΟΚ και το σύνολο σχεδόν των άδη
λων πόρων της χώρας μας αυξάνονται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθ
μούς. Ήδη μια σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας, όπως 
μετριέται με το δείκτη του σχετικού κατά μονάδα κόστους εργασίας σε 
κοινό νόμισμα σημειώθηκε στην περίοδο 1988-1990 (25 ποσοστιαίες μο
νάδες). Αν αυτή η πολιτική συνεχιστεί, τότε πράγματι θα πρέπει να ανα
μένονται εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική βιομηχανία 
από την πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

3.1. Γενικά 

Τα προβλήματα, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
δεν αποτελούν τους μόνους περιοριστικούς παράγοντες στην προσπά
θεια ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Ερμη
νεύουν όμως ικανοποιητικά το χαμηλό ποσοστό των εξαγωγών αγαθών 
στο ΑΕΠ και στις εισαγωγές και δίνουν επίσης απάντηση στο ερώτημα 
γιατί τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές αντιμετωπίζουν κρίση 
και γιατί τα σημαντικά πράγματι κίνητρα που υπήρχαν, δεν έγινε δυνα
τόν να προωθήσουν την εξαγωγική δραστηριότητα σε επίπεδα πιο ανε
κτά από τα σημερινά. 

Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζονται οι άλλοι παράγοντες (εκτός από 
την υπερτίμηση της ισοτιμίας και τη διάρθρωση του ισοζυγίου) που 
ασκούν επίσης αρνητική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές. Οι παράγο
ντες αυτοί έχουν σχέση με τη μεροληψία της εμπορικής πολιτικής εις βά
ρος των εξαγωγών, και με το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης του θεσμικού 
και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των εξαγω
γών και για τη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας. Ολοκληρώνε
ται έτσι η ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν στη μη ικανοποιη
τική πορεία των ελληνικών εξαγωγών μέχρι σήμερα. 

Στη συνέχεια της μελέτης, στο Κεφάλαιο 4, προσδιορίζεται η νέα 
κατάσταση που δημιουργείται για τις ελληνικές εξαγωγές μετά την κα
τάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και την εφαρμογή του ΦΠΑ. Συ
γκεντρώνονται έτσι όλα τα δεδομένα με βάση τα οποία είναι δυνατό, στο 
Κεφάλαιο 5, να αναλυθούν οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
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των ελληνικών εξαγωγών μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων και με 
τους κανόνες και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στην ενοποιημένη 
ευρωπαϊκή αγορά. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ασφαλώς σχέση με την 
εξάλειψη των προβλημάτων, τα οποία, όπως αναλύεται στο παρόν και 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, επιβάρυναν σημαντικά τις εξαγωγές μέχρι 
σήμερα. 

3.2. Η μεροληψία της εμπορικής και της φορολογικής πολιτικής εις βάρος των 
εξαγωγών 

Η κατάσταση που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 
όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το μέγεθος της υπερτίμησης της συναλ
λαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, χαρακτηρίζει την ελληνική οικονο
μία σε ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα η ανταγωνιστικότητα των κλάδων που 
είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό, όπως μετριέται με το σχετι
κό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία, δεν επιδεινώθηκε τό
σο δραματικά, όσο επιδεινώθηκε στην Ελλάδα στις περιόδους 1974-
1985 και 1988-19901. 

Είναι φυσικό ότι αυτές οι συνθήκες, αν αφηνόταν η ελληνική οικο
νομία να λειτουργήσει χωρίς καθόλου προστασία, θα επιδείνωναν ση
μαντικά το ήδη μη ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της βιομηχα
νίας, της γεωργίας και του τουρισμού. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις όμως, όπως ήδη τονίστηκε, δεν άφησαν 
την ελληνική βιομηχανία και γεωργία απροστάτευτη. Επενέβησαν και 
με διάφορους τρόπους προστασίας και κίνητρα προσπάθησαν να πε
ριορίσουν όσο ήταν δυνατό τις εισαγωγές και να αναπτύξουν επίσης 
όσο ήταν δυνατό τις εξαγωγές2. Στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο, η 
πολιτική που ακολουθήθηκε είχε ως στόχο την υποκατάσταση εισαγω
γών και κατά συνέπεια ήταν εξ ορισμού μεροληπτική εις βάρος των εξα
γωγών. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης της χώρας με την 

1. Βλέπε D. Maroulis (1986), και Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 31. 
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Γ. Χ. Κάτσος και Ν. Ι. Σπανάκης (1983), 

Alex Sarris (June 1985), D. Papageorgiou (1983), και E. Voloudakis and P. Fylactos (1982). 
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ΕΟΚ, το 1962, και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της 1574/70 ANE, η πο
λιτική άρχισε να δίνει συνεχώς και μεγαλύτερη έμφαση στις εξαγωγές, 
χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται ότι εξαλείφθηκε ολοκληρωτικά η με
ροληψία της εμπορικής πολιτικής σε βάρος των εξαγωγών. 

Γενικά, αυτή η δραστηριότητα του κράτους στον τομέα της άσκη
σης εξωτερικής εμπορικής πολιτικής είχε ως συνέπεια να δημιουργήσει 
ένα συγκεκριμένο πλέγμα θεσμών και κινήτρων που, ενώ μέχρις ενός 
ορισμένου σημείου κατάφεραν να απαλύνουν το βάρος που η υπερτιμη
μένη συναλλαγματική ισοτιμία συνεπαγόταν για τα διεθνώς εμπορεύσι
μα προϊόντα της χώρας, μεροληπτούσαν όμως σημαντικά υπέρ της πα
ραγωγής για πώληση στην εγχώρια αγορά παρά για την πραγματοποίηση 
εξαγωγών. 

Η κατάσταση επιδεινωνόταν ακόμα περισσότερο από την εφαρμο
γή ενός συστήματος έμμεσης φορολογίας, το οποίο είχε ως συνέπεια την 
πρόσθετη σημαντική επιβάρυνση των εξαγωγών. Ο υπολογισμός κατά 
κλάδο της επιβάρυνσης των εξαγωγών από το σύστημα της έμμεσης φο
ρολογίας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4 πιο κάτω. 

Όσον αφορά τη μεροληψία της εμπορικής πολιτικής εις βάρος των 
εξαγωγών, συγκεκριμένα στοιχεία παρουσιάζονται στις μελέτες των 
Γ.Χ. Κάτσου και Ν.Ι. Σπανάκη (1983), Alex Sarris (June 1985), D. 
Papageorgiou (1983). 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας τη διάρθρωση του προστατευτι
κού καθεστώτος στην Ελλάδα, ο D.Papageorgkn) (1983), έφτασε στα πιο 
κάτω σημαντικά συμπεράσματα: 

α. Γενικά, η εμπορική πολιτική που εφαρμοζόταν στην Ελλάδα 
στη ΙΟετία του 1970 συνεπαγόταν κατά μέσο όρο υψηλότερα προστα
τευτικά αποτελέσματα στην παραγωγή για πώληση στην εγχώρια αγο
ρά από ό,τι στην παραγωγή για εξαγωγές. Αυτό ήταν προφανώς το 
αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η προστασία της εγχώριας παραγωγής 
από εισαγωγές υπήρξε πολύ πιο αποτελεσματική από την πολιτική των 
εξαγωγικών επιδοτήσεων και των άλλων μέτρων προώθησης των εξα
γωγών. 

β. Η διάρθρωση της ονομαστικής και της αποτελεσματικής προ
στασίας στην Ελλάδα ήταν τέτοια, ώστε ο βαθμός προστασίας ενός επι
μέρους προϊόντος να αυξάνει όσο πιο υψηλά ήταν το στάδιο της επεξερ
γασίας του, π.χ. τα καταναλωτικά αγαθά που βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο επεξεργασίας απολαμβάνουν πολύ υψηλότερη προστασία από 
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τα ενδιάμεσα ή τα κεφαλαιουχικά αγαθά3. 
γ. Οι βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες ήταν οι πιο 

ωφελημένες από την εμπορική πολιτική, όπως δείχνουν οι υψηλοί συ
ντελεστές αποτελεσματικής προστασίας που υπολογίστηκαν γι'αυτές, 
έχουν επίσης να επιδείξουν εξαιρετικά χαμηλούς συντελεστές συγκριτι
κών πλεονεκτημάτων, όπως αυτοί οι τελευταίοι μετρώνται με το συντε
λεστή κόστους των εγχώριων εισροών (domestic resource cost) και με 
διάφορους άλλους συντελεστές κόστους ωφέλειας. 

Σε αυτή τη συγκεκριμένη διάρθρωση της εμπορικής πολιτικής, σε 
συνδυασμό με την πραγματικότητα των σημαντικά υπερτιμημένων συ
ναλλαγματικών ισοτιμιών και της επεκτατικής εγχώριας μακροοικονο
μικής πολιτικής, θα πρέπει να οφείλονται τόσο η μη ικανοποιητική εξέ
λιξη όσο και τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών 
εξαγωγών και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, όπως παρατηρού
νται σήμερα. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι περιληπτικά τα εξής: 

α. Ένας πολύ μικρός αριθμός παραγωγικών τομέων πραγματο
ποιεί τον κύριο όγκο των εξαγωγών. Αυτό υποδηλώνει μία βιομηχανική 
διάρθρωση, η οποία δεν είναι ικανοποιητικά αναπτυγμένη ή διαφορο
ποιημένη. Οι τομείς αυτοί είναι κυρίως εκείνοι οι παραδοσιακοί βιομη
χανικοί κλάδοι, που προσέλκυσαν τον κύριο όγκο των εξαγωγικών επι
δοτήσεων και της προστασίας από εισαγωγές4. 

β. Τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας αντιμετωπίζουν γε
νικά ασθενείς συνθήκες ζήτησης στη διεθνή αγορά. Ελάχιστα προϊόντα 
με δυναμική ζήτηση διεθνώς παράγει και εξάγει η χώρα μας5. Αυτή η 
διάρθρωση της ελληνικής παραγωγής και των εξαγωγών δεν επιτρέπει 
στη χώρα να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές συνθήκες πωλήσεων και κερ
δών που επικρατούν στις σημερινές δυναμικές διεθνείς αγορές. 

γ. Αυξήθηκε αντί να μειωθεί η συμμετοχή των αγροτικών και των 
κατεξοχήν παραδοσιακών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών, ιδίως 
μετά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. 

3. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε επίσης: Τ. Γιαννίτσης (1983). 
4. Βλέπε για παράδειγμα την ανάλυση των Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), για 

τη σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών του κλάδου έτοιμων ενδυμάτων. 
5. Βλέπε Μεικτή Ομάδα Εργασίας Ελλάδος - ΕΟΚ (1986), και Βαλντέν, Σ. και Γ. 

Καζάκος (1989), σελ. 24. 
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δ. Αυξήθηκε μέχρι το 1985, αντί να μειωθεί, ο κατακερματισμός 
WÇ εγχώριας παραγωγής σε ένα πλήθος πολύ μικρών και μεσαίων επι
χειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στη δυ
ναμική προώθηση των δραστηριοτήτων αυτών των επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό6. 

Με αυτή τη διάρθρωση των εξαγωγών και της προστασίας, ήταν 
πραγματικά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια δυναμική πορεία σχετικά 
με την προώθηση της ελληνικής παραγωγής στις ξένες αγορές. Η προ
στατευτική πολιτική και η πολιτική επιδοτήσεων, που εφαρμόστηκαν 
στην Ελλάδα στη μεταπολεμική περίοδο, ήταν ως σύνολο εις βάρος των 
εξαγωγών, αφού ευνοούσε περισσότερο την παραγωγή για πώληση στην 
εγχώρια αγορά και την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών (που βρί
σκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας) παρά την παραγωγή για εξα
γωγές και ενδιάμεσων κεφαλαιουχικών αγαθών. Επιπλέον από τη μελέ
τη του D. Papageorgiou (1983) υποστηρίζεται ότι οι κλάδοι παραγωγής 
καταναλωτικών αγαθών, στους οποίους εξειδικεύτηκε η ελληνική οικο
νομία, δεν ήταν εκείνοι στους οποίους το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
Ελλάδας ήταν πιο έντονο. Η ανάπτυξη τους οφείλεται επομένως σε με
γάλο βαθμό στην προστασία παρά στην ύπαρξη σημαντικών συγκριτι
κών πλεονεκτημάτων. 

Η αποδυνάμωση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στις αρχές της 
ΙΟετίας του 1980 προφανώς δεν είναι άσχετη με αυτή τη διαπίστωση. 
Τέλος, η διαπίστωση ότι το σύστημα προστασίας και κινήτρων που 
εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα είχε ως συνέπεια τον κατακερματισμό 
της παραγωγής και την ανυπαρξία ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω 
συγχωνεύσεων, εξαγορών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κτλ., είναι 
σημαντική, γιατί στοιχειοθετεί έναν ακόμα παράγοντα, ο οποίος οδήγη
σε στον ανεπαρκή δυναμισμό των ελληνικών εξαγωγών και στη σταδια
κή μείωση του μεριδίου της χώρας στις ξένες αγορές7. 

6. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης και Κλ. Ευστρατόγλου (1990). Βλέπε επίσης J. Hassid 
(1989). 

7. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 4 πιο κάτω, στο οποίο αναλύονται οι επιπτώσεις 
στις εξαγωγές από την κατάργηση της 1574/70 ANE. 
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3.3. Η ανεπάρκεια του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια 
και προώθηση των εξαγωγών 

Η διεθνής ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η εξέλιξη των σχετικών τιμών 
ή κόστους σε κοινό νόμισμα (effective exchange rates) (που αναλύθηκε 
προηγουμένως), η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται, η συγκε
κριμένη εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση κτλ. 
Αλλά εκτός από αυτούς τους παράγοντες, σημαντική επίδραση στην 
ανταγωνιστικότητα και διεθνή προβολή των εξαγωγών μιας χώρας έχει 
και το ισχύον θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο για τη διενέργεια και 
προώθηση των εξαγωγών της. 

Ο εξαγωγικός τομέας μιας οικονομίας αποτελείται από ένα περί
πλοκο σύνολο οργανισμών και θεσμών, οι οποίοι από τη μια μεριά κα
θορίζουν τις διαδικασίες διενέργειας των εξαγωγών της χώρας και από 
την άλλη παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική προ
ώθηση και τοποθέτηση των προϊόντων της στις ξένες αγορές. 

Έτσι η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της χώρας αυξάνει, όσο 
το θεσμικό και οργανωτικό αυτό πλαίσιο βελτιώνεται και αναπτύσσε
ται, με αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των 
παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών και επίσης τη σμίκρυνση του κό
στους αυτών των υπηρεσιών για τις εγχώριες εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Στην Ελλάδα, το θεσμικό και οργανωτικό αυτό πλαίσιο χαρακτη
ρίζεται, παραδοσιακά, από την ύπαρξη μιας σειράς από σημαντικά 
αντικίνητρα και ανώφελα εμπόδια στην εξαγωγική προσπάθεια και από 
την ανεπάρκεια των μηχανισμών υποβοήθησης και προώθησης των εξα
γωγών8. 

Πιο συγκεκριμένα: ι) Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ακόμα καταστεί δυνατό να θεσπι
στούν κανόνες και διαδικασίες διενέργειας των εξαγωγών τέτοιες που, 
από τη μια μεριά, να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα 
του κράτους και του συνόλου των εξαγωγέων και, από την άλλη, να μη 
δημιουργούν σημαντικές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις και άλλα εμπό-

8. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1991) και Δ. Κ. Μαρού-
λης και Κλ. Ευστρατόγλου (1990). 
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δια στις προσπάθειες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την πραγματο
ποίηση και παραπέρα προώθηση των εξαγωγών τους. ιι) Το υπάρχον 
σύστημα παροχής χρηματοδοτικών και δημοσιονομικών κινήτρων 
προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το οποίο μετά την 1-1-1987 έχει απο
δυναμωθεί σημαντικά, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά 
περίπλοκο. Σήμερα δε δημιουργεί διαχειριστικά προβλήματα και αντι
κίνητρα στους εξαγωγείς δυσανάλογα μεγάλα, σχετικά με το όφελος 
που τους παρέχει με την άμεση επιδότηση. Όσον αφορά τις επιστροφές 
στους εξαγωγείς των διαφόρων αναίτιων επιβαρύνσεων, η εφαρμογή 
του ΦΠΑ έχει πραγματικά βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση, προ
βλήματα όμως εξακολουθούν να υπάρχουν, ιιι) Το υπάρχον θεσμικό 
και οργανωτικό πλαίσιο δεν διευκολύνει την παροχή (από ιδιωτικούς ή 
κρατικούς φορείς) των βασικών βοηθητικών υπηρεσιών (ή υπηρεσιών 
υποδομής) όπως οι υπηρεσίες προώθησης εξαγωγών (εμπορικοί αντι
πρόσωποι, ΟΠΕ κτλ.), υπηρεσίες χρηματοδότησης και ασφάλισης, υπη
ρεσίες εμπορίας (κρατικοί και ιδιωτικοί εμπορικοί οργανισμοί, εμπο
ρικές εταιρείες κτλ.), υπηρεσίες μεταφοράς κτλ. σε ικανοποιητική 
ποιότητα και ποσότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος. 

Δεδομένου δε ότι οι κλάδοι της οικονομίας που παράγουν διεθνώς 
εμπορεύσιμα προϊόντα χαρακτηρίζονται από το μικρό μέγεθος και τη 
χαμηλού επιπέδου οργανωτική δομή των παραγωγικών και εξαγωγικών 
επιχειρήσεων, η ανεπάρκεια των πιο πάνω οργανισμών παροχής βοηθη
τικών υπηρεσιών αποτελεί πραγματικά ένα από τα πιο ουσιαστικά 
εμπόδια για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών9. 

Π.χ. η παροχή προωθημένων υπηρεσιών χρηματοδότησης, ασφάλι
σης και εμπορίας των εξαγωγών αποτελούν βασικότατους παράγοντες 
προώθησης των εξαγωγών των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ 
στη χώρα μας τέτοιες διευκολύνσεις είτε δεν παρέχονται καθόλου, είτε 
παρέχονται σε πολύ μικρή ποσότητα και ποιότητα. Έτσι, όταν ένας Ιτα
λός εξαγωγέας εξάγει τα προϊόντα του σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, ξέ
ρει ότι μπορεί να υπολογίζει σε μεσομακροχρόνια χρηματοδοτική και 
ασφαλιστική κάλυψη της εξαγωγικής του δραστηριότητας, ενώ ο Έλλη
νας εξαγωγέας ξέρει ότι δεν μπορεί να ελπίζει παρά σε μια παράταση 

9. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το σημείο βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης 
και Κλ. Ευστρατόγλου (1990). 
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μέχρι τρεις ή έξι μήνες για την εισαγωγή του συναλλάγματος10. Οι όροι 
του ανταγωνισμού, επομένως, είναι σαφέστατα εναντίον του Έλληνα 
εξαγωγέα. 

3.4. Η ανεπάρκεια του γενικότερου θεσμικού, οργανωτικού και αναπτυξιακού 
πλαισίου της οικονομίας 

Η ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας, που παράγουν 
προϊόντα εμπορεύσιμα διεθνώς, επηρεάζεται επίσης από το βαθμό ανά
πτυξης και τη λειτουργικότητα του γενικότερου θεσμικού, οργανωτι
κού και αναπτυξιακού πλαισίου της οικονομίας μέσα στην οποία λει
τουργούν οι παραγωγικές ή/και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Εάν το 
πλαίσιο αυτό συμβάλλει στη σημαντική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, 
με την επιβολή περίπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, παρά
λογων απαιτήσεων και λεπτομερειακών ρυθμιστικών περεμβάσεων, ή 
εάν δεν παρέχει σε ικανοποιητική ποιότητα και ποσότητα και σε αντα
γωνιστικό κόστος, τις υπηρεσίες εκείνες, ή τα κίνητρα, που είναι απα
ραίτητα για την ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή 
για την αύξηση της παραγωγικότητας των παραγωγικών συντελεστών, 
τότε αυτό θα συνεπάγεται σημαντικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για 
τις επιμέρους παραγωγικές ή και εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας, εκτός από τις μεγάλες 
μακροοικονομικές ανισορροπίες που την χαρακτηρίζουν (τουλάχιστον 
τα τελευταία 20 χρόνια), οι οποίες επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό την 
ανταγωνιστικότητα, η οικονομία επιβαρύνεται επιπροσθέτως από μια 
μεγάλη σειρά σοβαρών διαρθρωτικών προβλημάτων και δυσλειτουρ
γιών, τα οποία από τη μια μεριά επηρεάζουν την εξέλιξη των μακροοι
κονομικών ανισορροπιών και από την άλλη αποτελούν σημαντικά 
εμπόδια για την ομαλή ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας 
γενικότερα. 

Πράγματι, είναι γενικά αποδεκτό ότι στην Ελλάδα, όπως και σε αλ

ί ο. Τελευταία δόθηκε η δυνατότητα στους εξαγωγείς να κρατούν ένα μέρος των 
συναλλαγματικών τους εισπράξεων σε λογαριασμούς σε συνάλλαγμα. Για περισσότε
ρες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (1991) και Κλ. Ευστρατόγλου (1989). 

132 



λες αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι δύο κύριοι μηχανισμοί κατανομής 
των παραγωγικών πόρων και του τελικού προϊόντος της οικονομίας, η 
αγορά και το κράτος, λειτουργούν, ιδιαίτερα το δεύτερο, με έναν εξαι
ρετικά αντιοικονομικό τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να μην εξασφαλίζουν 
την πιο αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη κατανομή, αλλά να αποτελούν 
σε σημαντικό βαθμό εμπόδιο στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 
της οικονομίας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιθυμητή εξάλειψη των μακροοικο
νομικών ανισορροπιών δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς να πραγ
ματοποιηθούν, ταυτόχρονα, ουσιαστικές βελτιώσεις στους θεσμούς και 
τους μηχανισμούς της οικονομίας και χωρίς να προχωρήσει ικανοποι
ητικά η επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων11. 

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους συναντώνται οι πιο πάνω 
δυσλειτουργίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα, είναι περιληπτικά οι 
ακόλουθοι: 

3.4.1. Ιδιωτικός τομέας 

Όπως τονίστηκε πιο πάνω, η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης 
των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊ
όντα (γεωργία, βιομηχανία), με δεδομένη τη διατήρηση της συναλλαγ
ματικής ισοτιμίας της δραχμής σε υπερτιμημένα επίπεδα σε μόνιμη βά
ση, βασίστηκε στην πολιτική προστασίας από τις εισαγωγές και της 
επιδότησης και προώθησης, με διάφορα μέσα, των εξαγωγών. Η προ
στασία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί "υπέρμετρη" για ορισμένους βιο
μηχανικούς και γεωργικούς κλάδους (παραδοσιακά προϊόντα) και σχε
δόν ανύπαρκτη για άλλους κλάδους (ενδιάμεσα, κεφαλαιουχικά 
προϊόντα, προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας κτλ.)12. 

Αποτέλεσμα αυτής της συγκεκριμένης διάρθρωσης της εμπορικής 
πολιτικής ήταν: ι) η προβληματική διάρθρωση της βιομηχανίας και των 
ελληνικών εξαγωγών13, ιι) η βραδεία και ανεπαρκής προσαρμογή της 

11. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ΚΕΠΕ (1988). 
12. Βλέπε την υποδιαίρεση 3.1. πιο πάνω. 
13. Βλέπε την -υποδιαίρεση 3.1. Βλέπε επίσης Δ. Κ. Μαρσύλης (1991), και Δ. Κ. 

Μαρούλης και Κλ. Ευστρατόγλου (1990). 
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βιομηχανικής δομής στις μεταβαλλόμενες διεθνείς οικονομικές και τε
χνολογικές συνθήκες, ιιι) η σημαντική έλλειψη του κατάλληλου τύπου 
επιχειρηματία, που να είναι διατεθειμένος και να έχει τη δυνατότητα να 
αναλάβει επιχειρηματικούς κινδύνους και επίσης να είναι ταχύς και 
αποτελεσματικός στην υιοθέτηση και εφαρμογή νέων μεθόδων παραγω
γής, στην εισαγωγή νέων βελτιωμένου τύπου προϊόντων κτλ.14, και τέ
λος ιν) το μικρό σχετικά μέγεθος και η χαμηλού επιπέδου οργανωτική 
δομή των οικονομικών μονάδων ιδιαίτερα στους κατεξοχήν ανταγωνι
στικούς κλάδους της οικονομίας (γεωργία, βιομηχανία)15. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες 
στον κόσμο στις οποίες οι συγχωνεύσεις ή οι συνενώσεις επιχειρήσεων 
ήταν μέχρι πρόσφατα σχετικά σπάνια φαινόμενα16. Από την άλλη με
ριά, η εσωτερική ανάπτυξη των επιχειρηματικών μονάδων σταματάει 
συνήθως στο επίπεδο μεγέθους της μονάδας, στο οποίο ο ιδιοκτήτης 
επιχειρηματίας είναι ακόμη σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγ
χο. 

Όπως ήδη τονίστηκε, βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των 
πιο πάνω σημαντικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας 
υπήρξε η οικονομική πολιτική που ακολουθείται στα τελευταία 30 χρό
νια. Ιδιαίτερα στις τελευταίες ΙΟετίες αναπτύχθηκε βαθμιαία ένα ιδιαί
τερα πολύπλοκο και ανορθολογικό σύστημα κρατικών παρεμβάσεων 
και ρυθμίσεων που απέβλεπε, ή είχε το αποτέλεσμα να στηρίξει μη απο
δοτικές επιχειρήσεις και να συντηρεί μια βιομηχανική δομή που από βα-

14. Έτσι η χαμηλή γενικά ποιότητα των επιχειρηματικών και διοικητικών 
(management) στελεχών αποτελεί ένα από τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε S. Skoumal and D. Α. Kazis 
(1985), D. A. Kazis and Ch. I. Perrakis (1986), και Γ. Χ. Κάτσος (1988). 

15. Βλέπε την υποδιαίρεση 4.2 πιο κάτω. Βλέπε επίσης J. Hassid (1989) και Δ. Κ. 
Μαρούλης και Κλ. Ευστρατόγλου (1990). 

16. Μόνο μετά την έναρξη εφαρμογής του σταθεροποιητικού προγράμματος και 
την προώθηση της απελευθέρωσης των εμπορικών ανταλλαγών και του χρηματοπιστω
τικού συστήματος, άρχισε και στην Ελλάδα μια αξιόλογη κίνηση συγχωνεύσεων και 
εξαγορών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, η οποία έδωσε νέες 
ελπίδες για την ομαλή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα στην ΕΟΚ. Για περισ
σότερες λεπτομέρειες βλέπε G. Katsos and J. Lekakis (1989), και Α. Παξινός και Ι. Μαρ-
μαγγιόλης (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1989). 
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σικές απόψεις έχει πάψει να είναι βιώσιμη, ιδιαίτερα μετά την ένταξη 
της χώρας μας στην ΕΟΚ17. 

3.4.2. Δημόσιος τομέας 

Οι πιο πάνω κρατικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις συνέβαλαν σε 
μεγάλο βαθμό στη δημιουργία της σημερινής δημόσιας διοίκησης, η 
οποία είναι τεράστια σε μέγεθος, γραφειοκρατική στη λειτουργία της 
και σημαντικά αντιοικονομική ως προς τις επιπτώσεις της στην υπό
λοιπη οικονομία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτή η δημόσια διοίκηση 
αποτελεί φραγμό και όχι προωθητικό παράγοντα στην οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας. Επίσης οι κρατικές παρεμβάσεις, όπως ήδη τονί
στηκε, σε συνδυασμό με τη γενικότερη εμπορική και χρηματοπιστωτική 
πολιτική συνέβαλαν στη δημιουργία σοβαρών δυσκαμψιών και αρρυθ
μιών στη λειτουργία της οικονομίας, στην εξασθένιση των οικονομι
κών κινήτρων και αποτελούν τροχοπέδη στην εισαγωγή καινοτομιών, 
στην εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής και εισαγωγή νέων προϊό
ντων, αποθαρρύνοντας γενικά την ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτο
βουλιών. 

Γενικά, ο δημόσιος τομέας της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζε
ται από την υπερσυγκέντρωση κάτω από τον έλεγχο του ενός πλήθους 
αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες ού
τε του ανήκουν, ούτε είναι δυνατό να τις ασκήσει αποτελεσματικά. Πιο 
συγκεκριμένα: 

- Αναγκάστηκε την τελευταία 15ετία να αναλάβει το τεράστιο βά
ρος για τη διατήρηση στη ζωή ενός πλήθους, ουσιαστικά μη βιώσιμων, 
προβληματικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, οργανισμών κτλ. Η 
δραστηριότητα αυτή του δημοσίου έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα τεράστια 
ποσά οικονομικών πόρων, χωρίς εμφανή ικανοποιητικά αποτελέσματα 
από πλευράς εξυγίανσης αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι 
οικονομικοί αυτοί πόροι θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν χρησιμοποι
ηθεί πολύ πιο αποδοτικά για τη στήριξη άλλων σημαντικών παραγωγι
κών δραστηριοτήτων ή για την αποτελεσματική ενίσχυση της οικονομι-

17. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 1984, 
σελίδα 22, και για το έτος 1989, σελίδα 24. 
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κής υποδομής της ελληνικής οικονομίας18. Το γεγονός ότι οι πόροι που 
διετέθησαν σε αυτό το σκοπό δεν είχαν την πρέπουσα οικονομική από
δοση, συνεπάγεται σήμερα αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών που εί
χαν αναληφθεί για την πραγματοποίηση του και, το σπουδαιότερο, ση
μαντική επιβάρυνση του κόστους χρηματοδότησης των σημερινών 
παραγωγικών ή/και εξαγωγικών επιχειρήσεων. Συνεπάγεται επομένως 
σημαντική επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας. 

- Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που ισχύει για τη λειτουργία 
των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, και, το σημαντικότερο, ο 
τρόπος με τον οποίο αυτό το πλαίσιο εφαρμόζεται στην πράξη, αφαιρεί 
κάθε δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας αυτών των οργανισμών και 
κατά συνέπεια έχει συσσωρεύσει ένα τεράστιο πλήθος προβλημάτων τό
σο λειτουργικών και διαχειριστικών όσο και αναπτυξιακών. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι η κεντρική διοίκηση τείνει να καθορίζει θέματα των 
δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, τα οποία έχουν σχέση με την 
τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική προμηθειών, την πολιτική μισθών 
και στελέχωσης, καθώς και την πολιτική τεχνολογικής ανάπτυξης αυ
τών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει δε αναλάβει την μέσω του 
κρατικού προϋπολογισμού και των επιχορηγήσεων κάλυψη των οποι
ωνδήποτε ελλειμμάτων τους19. 

Το γεγονός ότι τα τελευταία 15 χρόνια, η κεντρική κυβέρνηση κα
θορίζει την τιμολογιακή πολιτική σημαντικών δημόσιων επιχειρήσεων 
με στόχο και μόνο τη στήριξη της πολιτικής της για "τεχνητή" συγκρά
τηση του πληθωρισμού, της έχει αφαιρέσει κάθε δυνατότητα ελέγχου της 

18. Σχετικά με αυτό το σημείο στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά
δος για το έτος 1984 σημειώνονται τα ακόλουθα: "Το κράτος και οι Τράπεζες εξακολου
θούν να στηρίζουν τη λειτουργία μερικών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, των λεγό
μενων προβληματικών επιχειρήσεων, χωρίς να έχει σε αρκετές περιπτώσεις 
διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν βιώσιμες σε ένα διε
θνές ανταγωνιστικό περιβάλλον ή πολλές φορές και χωρίς να εξαρτάται η χρηματοδό
τηση ή άλλη στήριξη των επιχειρήσεων αυτών από τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση 
ορθολογικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας. Πρόκειται για πολιτική που ουσια
στικά οδηγεί στη συντήρηση της βιομηχανικής δομής που υπάρχει, ενώ θα ήταν σκόπιμο 
οι οικονομικοί πόροι και οι προσπάθειες να συγκεντρωθούν στην ανάπτυξη νέων δρα
στηριοτήτων που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες", (βλέπε σελίδα 22). 

19. Βλέπε ι) ΚΕΠΕ, Εκθέσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992, αρ. 6 (1989), σελ. 77-
82 και ιι) ΚΕΠΕ, Εκθέσειςγιατο Πρόγραμμα 1988-1992, αρ. 5 (1989), σελ. 116-128. 
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διαχειριστικής τους πρακτικής. Η πολιτική αυτή, όπως εφαρμόστηκε, 
συνέβαλε σημαντικά από τη μια μεριά στη σημερινή δραματική διόγκωση 
των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και από την άλλη οδήγησε στη διοι
κητική αποδιοργάνωση αυτών των επιχειρήσεων καθώς και στη σημαντι
κή υποβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. 

- Το συναφές με τα πιο πάνω σύστημα των κρατικών εγγυήσεων 
για τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες ενός μεγάλου πλήθους κρατι
κών και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει οδηγήσει στην 
υπερδιόγκωση των συνεπαγόμενων υποχρεώσεων του κράτους και 
στην ανεξέλεγκτη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων εκ μέρους των 
χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων. Οι καταπτώσεις των εγγυήσεων αυ
τής της κατηγορίας έχουν φτάσει σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 
(πρόβλεψη για το 1990 70,4 δισ. δραχμές, έναντι 19 δισ. δραχ. το 1989 
και 15,5 δισ. δραχ. το 1988)20, επιβαρύνοντας την ελλειμματικότητα του 
ήδη δυσανάλογα επιβαρυμένου δημόσιου τομέα. 

- Η μη ορθολογική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα και οι θεσμοθετημένες περίπλοκες και χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα κατά 
την εκτέλεση του έργου αυτού του τομέα και μεγάλες σπατάλες χρόνου 
και πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά σε 
άλλους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένους κρίσιμους τομείς (π.χ. 
στο Υπουργείο Οικονομικών, στα τελωνεία κτλ.), παρατηρούνται μεγά
λες ελλείψεις σε προσωπικό και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ σε άλ
λους λιγότερο κρίσιμους τομείς παρατηρείται υπερσυγκέντρωση προ
σωπικού με περιορισμένες αρμοδιότητες. 

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της τεράστιας μεταβολής στην 
πολιτική που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια μετά την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ και την προώθηση των διαδικασιών για την ενοποί
ηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ. Η μεταβολή αυτή έχει δημιουργή
σει μεγάλες ανάγκες για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης και αναμένεται να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτε
ρες στο άμεσο μέλλον. Για παράδειγμα: 

Η εφαρμογή της συμφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη σταδιακή μείωση και 

20.Βλέπε την εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 1990. 
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τελική κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων, στην οποία θα ανα
φερθούμε πιο κάτω, συνεπάγεται τη διατήρηση αμείωτης της μεγάλης 
γραφειοκρατίας που διαχειρίζεται αυτές τις επιδοτήσεις (στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας, στις Τράπε
ζες κτλ.) τουλάχιστον μέχρι το 1990. Δηλαδή, η ίδια γραφειοκρατία που 
χρησιμοποιήθηκε για να δώσει επιδοτήσεις 90 δισ. δρχ. (το 1986) θα χρη
σιμοποιηθεί και για να δώσει επιδοτήσεις 10 ή και λιγότερων δισ. δρχ. 
το 1989, αν εντωμεταξύ δεν έχει ληφθεί μέριμνα για να διορθωθεί η κα
τάσταση. Από την άλλη μεριά, μία εξαγωγική επιχείρηση θα υφίσταται 
τις ίδιες περίπλοκες διαδικασίες για να πάρει μία επιδότηση, ας πούμε 
5% επί της αξίας FOB των εξαγωγών της, που υφίστατο όταν η επιδότη
ση της ήταν 20%. Είναι ευνόητο ότι με μία διαφορετική ρύθμιση θα μπο
ρούσε να είχε εξοικονομηθεί ένας σημαντικός αριθμός προσωπικού και 
πόρων για να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού όπου υπάρχουν ανάγκες. 
Π .χ. η εφαρμογή του ΦΠΑ συναντά δυσκολίες από ελλείψεις προσωπι
κού, μηχανολογικής υποδομής κτλ. 

- Η σταθερότητα στην απασχόληση (ουσιαστική μονιμότητα) των 
δημοσίων υπαλλήλων, οι σχετικά υψηλότεροι μισθοί και η ικανοποιη
τική διαχρονική βελτίωση των αποδοχών τους (κατά κανόνα ανεξάρτη
τα από ατομική προσπάθεια και επίδοση), δημιουργούν συνθήκες ευ
νοϊκότερης προσφοράς εργασίας για το δημόσιο τομέα, πράγμα που 
έχει αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού το
μέα. Η αποσύνδεση των αμοιβών από την ατομική προσπάθεια και επί
δοση, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των μισθολογικών διαφορών 
ανάμεσα στα διάφορα καθήκοντα και ευθύνες, οδηγεί σε απροθυμία 
ανάληψης ευθυνών και αδυνατίζει αποφασιστικά το κίνητρο για εργα
σία και για ανάληψη πρωτοβουλιών για βελτίωση της παραγωγικότητας 
και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τέλοξ, η μη ικανο
ποιητική στελέχωση των οργανισμών και των επιχειρήσεων του δημόσι
ου τομέα με κατάλληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό δημιουρ
γεί μεγάλα προβλήματα λειτουργίας και ανάπτυξης και πολλές φορές 
καταλήγει σε αδιέξοδα με σημαντικό κόστος για το δημόσιο τομέα21. 

- Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να θεωρηθούν κάτω από το φώς της 
πραγματικότητας, όσον αφορά τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας του 

21. Βλέπε ΚΕΠΕ, Εκθέσεις για το Πρόγραμμα 1988-1992, αρ. 19, Δημόσια Διοί
κηση (1990). 
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φορολογικού συστήματος της Ελλάδας. Τα τεράστια προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται σε αυτό τον τομέα (φοροδιαφυγή, υψηλή φορολογική 
επιβάρυνση ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων, φοροαποφυγή εκ 
μέρους μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού, μεγάλη συμμετοχή των έμμε
σων φόρων στα φορολογικά έσοδα κτλ.) είναι σε όλους γνωστά. Είναι επο
μένως λάθος πολιτική να φορτώνονται σε αυτό τον τομέα ακόμα μεγαλύτε
ρα βάρη για την κάλυψη των ελλειμμάτων των δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Τα ελλείμματα αυτά μπορούν και πρέπει να αντιμετωπι
στούν πρώτα με τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της παραγωγικότητας και 
της αποτελεσματικότητας αυτών των επιχειρήσεων και σε κάθε περίπτωση 
με την εφαρμογή μιας αυτόνομης τιμολογιακής πολιτικής. 

- Όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι πραγματικά αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παρά
γοντες για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και την 
ενίσχυση της οικονομικής της και κοινωνικής της υποδομής. Παρ' όλα 
αυτά το σύστημα των δημοσίων επενδύσεων, όπως είναι διαρθρωμένο 
σήμερα, παρουσιάζει πολλά προβλήματα και αδυναμίες. Τα κυριότερα 
από αυτά, όπως παρουσιάζονται σε σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ22, είναι τα 
ακόλουθα: 1) Ανυπαρξία μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων επενδυτικών 
προγραμμάτων, με αποτέλεσμα τα διάφορα σχέδια επενδύσεων που 
εκτελούνται να αποφασίζονται ανεξάρτητα, χωρίς να έχουν την ανα
γκαία συνέπεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. 2) Προβληματι
κή διαδικασία επισήμανσης των επενδύσεων. 3) Ελλειψη άρτιων και ορ
θολογικά διατυπωμένων μελετών τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας. 
"Σήμερα τέτοιες μελέτες εκπονούνται μόνο για μικρό αριθμό σχεδίων 
επένδυσης και όχι πάντοτε σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφού δεν εξετά
ζουν έμμεσες επιπτώσεις, εξωτερικές οικονομίες κλπ."23. "Πολλές από 
τις εκπονούμενες τεχνικές μελέτες αποδεικνύονται λανθασμένες και ελ
λιπείς, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων, κακοτε
χνίες λόγω επιλογής πρόχειρων λύσεων, αλλαγές στα οικονομικά δεδο
μένα και την ωφελιμότητα των έργων κλπ.". 4) Υποτυπώδης, μερική και 
εμπειρική αξιολόγηση των έργων. Αυτό ίσως αποτελεί και τη μεγαλύτε
ρη αδυναμία του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι "δεν υπάρχουν 
σήμερα στους φορείς των δημοσίων επενδύσεων υπηρεσίες κατάλληλα 

22. Βλέπε Γ. Ι. Μπίτσικας (1986). 
23. Βλέπε Γ. Ι. Μπίτσικας (1986), σελ. 51. 
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στελεχωμένες, οι οποίες να ασχολούνται ειδικά με την αξιολόγηση των 
επενδύσεων". Στις αδυναμίες της αξιολόγησης θα πρέπει να προστεθεί 
και η έλλειψη κάποιας νομικής κατοχύρωσης της, σαν απαραίτητης δια
δικασίας στην όλη πορεία μιας επένδυσης. 

- Τέλος, όσον αφορά το πρόγραμμα κρατικών προμηθειών, θα πρέ
πει να σημειωθεί ότι με τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι 
σήμερα έχει δημιουργήσει, στην καλύτερη περίπτωση, τεράστια σύγχυση 
και αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού του 
και το κόστος.της εφαρμογής του. Οπωσδήποτε θα πρέπει σχετικά με αυ
τό το θέμα να αναληφθούν συγκεκριμένες μελέτες για να προσδιοριστούν 
επακριβώς οι δυσλειτουργίες και να προταθούν συγκεκριμένες λύσεις. 
Μέχρι σήμερα δύο λέξεις (πολιτικές) μπορεί να πεί κανένας ότι αποτε
λούν τον καταλύτη στη λειτουργία του όλου συστήματος των κρατικών 
προμηθειών: "Ελληνοποίηση"και "Αντισταθμιστικά". Με την προώθηση 
των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ και 
οι δύο αυτές πολιτικές προβλέπεται να αρχίσουν να χάνουν σιγά σιγά τη 
σημασία τους τα επόμενα χρόνια, δίνοντας τη θέση τους σε ένα πιο φιλε
λεύθερο σύστημα24. Με αυτή τη μεταβολή πολιτικής θα επιλυθούν και 
πολλά από τα προβλήματα του ισχύοντος συστήματος, παρά το γεγονός 
ότι η μεταβολή αυτή θα σημαίνει και σημαντικό περιορισμό της δυνατό
τητας της ελληνικής κυβέρνησης για την άσκηση προστατευτικής πολιτι
κής μέσω των κρατικών προμηθειών. 

3.4.3. Χρηματοπιστωτικό σύστημα 

Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστή
ματος ήταν μέχρι πρόσφατα τα ακόλουθα25: 

24. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρσύλης (1988). 
25. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης 

(1989). Βλέπε επίσης την Έκθεση της Επιτροπής Καρατζά (Φεβρουάριος 1987) και την 
Έκθεση της Επιτροπής Χαρισόπουλου (1981). Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων των αναπτυσσόμενων οικονομιών και των επιπτώσε
ων αυτών των συστημάτων στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης των συγκεκριμέ
νων χωρών βλέπε R.W. McKinnon (1973) και Ε. Shaw (1973). Για μια λεπτομερειακή 
ανάλυση της εμπειρίας των αναπτυσσόμενων οικονομιών σχετικά με την απελευθέρωση 
των χρηματοπιστωτικών συστημάτων βλέπε Diaz-Alejandro, C. F. (1985) και το περιο
δικό World Development (Αύγουστος 1985). 
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α. Η συγκέντρωση στα τραπεζικά ιδρύματα και κυρίως στις εμπο
ρικές τράπεζες, του κύριου όγκου των αποταμιευτικών διαθεσίμων του 
κοινού με τη μορφή των καταθέσεων. Η κεφαλαιαγορά βρισκόταν σε πο
λύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. 

β. Το γεγονός ότι τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά από τα 
τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω 
από κρατικό έλεγχο. 

γ. Ο περιορισμένος βαθμός λειτουργικής αυτονομίας των χρημα
τοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται κάτω από 
κρατικό έλεγχο. 

δ. Ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος. 
ε. Ο καθορισμός των επιτοκίων από τις νομισματικές αρχές σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα (στις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικά σε 
πραγματικές τιμές). 

στ. Η εφαρμογή ενός περίπλοκου συστήματος ελέγχων, ρυθμίσεων 
και κυβερνητικών παρεμβάσεων, το οποίο στόχευε ουσιαστικά στον κε
ντρικό προσδιορισμό του όγκου, της κατεύθυνσης και της τιμής των πι
στωτικών ροών. 

ζ. Η σχετική ανυπαρξία ενδοτραπεζικής αγοράς χρήματος (χρη
ματαγοράς) και αγοράς ξένου συναλλάγματος. 

η. Η σχετική ανυπαρξία σημαντικών κατηγοριών εξειδικευμένων 
πιστωτικών ιδρυμάτων (κτηματικές τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, 
εταιρείες χαρτοφυλακίου, συνταξιοδοτικά ταμεία κτλ.), τα οποία κατέ
χουν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 
άλλες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 

θ. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το ελληνικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα χαρακτηρίζεται επίσης: 

- Από τη μεγάλη χρηματοδοτική εξάρτηση των παραγωγικών επι
χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημόσιου στο σύνολο του, 
από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό δημιούργησε μεγάλα προβλήματα με 
αποκορύφωμα αυτό της δημιουργίας των προβληματικών επιχειρήσε
ων. 

- Από τη σχεδόν απόλυτη εξάρτηση της αποδοτικότητας των χρη
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τις αποφάσεις και τις ρυθμίσεις των 
νομισματικών αρχών και της κυβέρνησης γενικότερα. 

ι. Επιπροσθέτως, αποτέλεσμα των πιο πάνω χαρακτηριστικών θα 
πρέπει να θεωρηθεί και η αναμφισβήτητη αδυναμία των ελληνικών χρη-
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ματοπιστωτικών ιδρυμάτων να παρακολουθήσουν τις διεθνείς εξελί
ξεις όσον αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού, την εφαρμογή της νέας τε
χνολογίας και γενικά τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στις διεθνείς αγορές. Η πραγματική επανάσταση, η οποία 
έχει συντελεστεί στην οργάνωση και τη λειτουργία των χρηματοπιστω
τικών ιδρυμάτων διεθνώς26, ο έντονος ανταγωνισμός που σημειώνεται 
στην παροχή νέων και πιο ανταγωνιστικών χρηματοπιστωτικών υπηρε
σιών, δεν φαίνεται να έχουν αγγίξει ουσιαστικά τα ελληνικά χρηματο
πιστωτικά ιδρύματα. Ούτε είναι εμφανής κάποια τάση για τη δημιουρ
γία νέων μορφών σύγχρονων και εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για να καλύψουν τις μελλοντι
κές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. 

κ. Τέλος, κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος θα πρέπει να θεωρηθεί και η αδυναμία προώθησης της διε
θνοποίησης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πράγμα που 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή πρακτική της τελευταίας 15ετίας. 

Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε μέχρι 
σήμερα ως εργαλείο: 
- Για την απορρόφηση των αποταμιεύσεων του ελληνικού πληθυσμού 

με χαμηλό κόστος, εκμεταλλευόμενο τη σχετική ανυπαρξία διαζευ
κτικών τοποθετήσεων και την "αυταπάτη του χρήματος" που πράγ
ματι χαρακτήριζε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μέχρι πρόσφατα. 

- Για την παροχή επιδοτήσεων και κινήτρων σε ορισμένους επιλεγμέ
νους τομείς της οικονομίας. 

- Για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ελλειμμάτων του δημό
σιου τομέα με πολύ χαμηλά επιτόκια. 

- Για την αποθάρρυνση της ανάπτυξης ορισμένων δραστηριοτήτων, 
όπως το εμπόριο (κυρίως το εισαγωγικό) και η καταναλωτική πίστη, 
μέσω ενός συστήματος αυστηρών περιορισμών και μη ευνοϊκών επι
τοκίων. 

Το βέβαιο όμως είναι το γεγονός ότι η στρεβλή και μη ικανοποιητι
κή ανάπτυξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτέλεσε 
σοβαρό αρνητικό παράγοντα στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας 
και των εξαγωγών. 

26. Βλέπε Δ. Κ. Μαροΰλης (1990). 
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3.4.4. Αγορά εργασίας 

Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία, με το πλέγμα των διοικητικών 
αποφάσεων που τη συνοδεύει, ρυθμίζει λεπτομερώς, και σε αρκετές πε
ριπτώσεις με τρόπο άκαμπτο πολλά απο τα βασικά θέματα, τα οποία θα 
μπορούσαν να αποτελούν αντικείμενο ή προϊόν συλλογικών ή και ατο
μικών διαπραγματεύσεων27. Παραδείγματα τέτοιων ρυθμίσεων είναι: 

- τα μέτρα "προστασίας" της απασχόλησης, 
-οι περιοριστικές ρυθμίσεις για τις υπερωρίες, τη μερική απασχό

ληση (ωρομίσθιο), την εργασία σε βάρδιες και 
- τα υποχρεωτικά ωράρια εργασίας και λειτουργίας επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, το κράτος παρεμβαίνει στις συλλογικές διαπραγματεύ

σεις μέσω του θεσμού της υποχρεωτικής διαιτησίας, των πράξεων νομο
θετικού περιεχομένου, του τρόπου χρηματοδότησης των εργατικών 
συνδικάτων κτλ. 

Αποτέλεσμα των ρυθμίσεων αυτών είναι οι σοβαρές δυσκαμψίες 
που χαρακτηρίζουν ολόκληρη την αγορά εργασίας και οι υπερβολικές 
αυξήσεις στο κόστος εργασίας στην περίοδο 1974-1985, και στην περίο
δο 1988-199028. Από την άλλη μεριά, η αποτελεσματικότητα ορισμένων 
τουλάχιστον από τις ρυθμίσεις αυτές, όσον αφορά την πραγματοποίηση 
των επιδιωκόμενων στόχων, δεν φαίνεται να είναι πάντοτε εξασφαλι
σμένη. 

Στην έκταση που η κρατική παρέμβαση τείνει να ρυθμίζει υποχρε
ωτικά, λεπτομερώς και καθολικά τους όρους απασχόλησης, επιβάλλει 
μια ομοιομορφία στις εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις, σε μεγάλο βαθμό ανε
ξάρτητη από τις συνθήκες των επιμέρους αγορών εργασίας (τοπικές, 
επαγγελματικές, κλαδικές). Αποτέλεσμα είναι η δυσκολία των επιχει
ρήσεων να προσαρμόσουν το κόστος παραγωγής τους σε εξωγενείς 
προς αυτές επιδράσεις. Η δυσκολία αυτή είναι σε ορισμένες περιπτώ
σεις πολύ πιο έντονη στην πράξη, εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής των 
πιο πάνω ρυθμίσεων εκ μέρους του αρμόδιου υπουργείου, και εξαιτίας 
της μεγάλης πίεσης που ασκούν τα συνδικάτα. 

Δυσκολία προσαρμογής της απασχόλησης ή της αμοιβής εργασίας 

27. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Κ. Κανελλόπουλος (4-12-1988). 
28. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.2.3. πιο πάνω. 
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(παλαιότερα και της τιμής του προϊόντος) σε περίοδο κρίσης, οδηγεί τις 
επιχειρήσεις σε μια κατάσταση στην οποία είναι πολύ πιθανό να αντιμε
τωπίσουν προβλήματα ρευστότητας. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις κα
ταλήγουν να γίνουν προβληματικές29. 

3.4.5. Ιδιωτικές επενδύσεις 

Η σχετική στασιμότητα των ιδιωτικών επενδύσεων, που ακολού
θησε την πρώτη πετρελαιακή κρίση και την είσοδο της ελληνικής οικο
νομίας σε μια περίοδο σημαντικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, 
υψηλού πληθωρισμού και επισφαλούς εξωτερικής ισορροπίας, οδήγησε 
στην υιοθέτηση μιας ολόκληρης σειράς νόμων παροχής σημαντικών κι
νήτρων για την προώθηση αυτών των επενδύσεων30. Πράγματι, δισεκα
τομμύρια μοιράστηκαν σαν κίνητρα για την προώθηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων πλην όμως με πενιχρά αποτελέσματα. Στην περίοδο μέχρι 
το 1985 (πριν εφαρμοστεί το σταθεροποιητικό πρόγραμμα), η πολιτική 
ήταν να προωθηθούν πάση θυσία οι επενδύσεις, κάτω όμως από συνθή
κες εξαιρετικά μειωμένης ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών επι
χειρήσεων31. Η προσπάθεια απέτυχε, γιατί τα κίνητρα ήταν ανεπαρκή 
για να καλύψουν τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Μέσα σε αυτές τις 
συνθήκες, ένα μεγάλο μέρος από τις επενδύσεις που αναλήφθηκαν κατέ
στησαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προβληματικές εις βάρος της 
ελληνικής οικονομίας, όχι όμως και εις βάρος των επιχειρηματιών που 
τις ανέλαβαν. 

Η πολιτική που εκφράστηκε με όλους τους πιο πάνω νόμους είχε ως 
στόχο την παρακίνηση των επενδυτών να αναπτύξουν παραγωγική δρα
στηριότητα σε περιοχές όπου η οικονομική υποδομή είναι ανεπαρκής ή 
ανύπαρκτη. Όταν παρουσιάστηκε το φαινόμενο τα υψηλά κίνητρα να 
μην φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αντί να επανεξεταστεί η 
πολιτική από τη βάση της, απλώς προσφέρθηκαν και προσφέρονται και 
νέες παραχωρήσεις. Αυτό όμως δεν διευκολύνει την υγιή ανάπτυξη της 

29. Βλέπε Γ. Κάτσος (1989). 
30. Βλέπε Γ. Α. Γεωργίου (1988), Ε. Λεμονιάς (1985), Έκθεση Deleau (1987) κτλ. 
31. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.2. του Κεφαλαίου 2. Βλέπε επίσης την Έκθεση 

Deleau (1987). 
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ελληνικής οικονομίας και δεν βελτιώνει, όπως είναι αναγκαίο, την 
ανταγωνιστικότητα των κλάδων και των επιχειρήσεων, που είναι εκτε
θειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό32. 

3.5. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η διάρθρωση του ισοζυγί
ου πληρωμών 

Όλες οι πιο πάνω ατέλειες και δυσλειτουργίες του θεσμικού, οργα
νωτικού και αναπτυξιακού πλαισίου είχαν δυσμενείς συνέπειες στην 
ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας. Περιόρισαν σημαντι
κά την ανάπτυξη της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων, απο
δυνάμωσαν τα κίνητρα για εργασία και για ανάληψη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα στους κλάδους της οικονομίας που αντιμε
τωπίζουν το διεθνή ανταγωνισμό, και συνέβαλαν στην περαιτέρω μείω
ση της ανταγωνιστικότητας. 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι διαρθρωτικές αυτές αδυναμίες 
της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στην ύπαρξη 
των τεράστιων πλεονασμάτων στα ισοζύγια των άδηλων συναλλαγών 
και στο λογαριασμό κεφαλαίων. Αποτέλεσαν, θα μπορούσε να πεί κα
νείς, το μηχανισμό με τον οποίο επήλθε, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, η 
χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας την οποία συνεπάγονται, σύμ
φωνα με την ανάλυση του Κεφαλαίου 2, οι σημαντικές εισροές χρημα
τικών εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό. 

Η ύπαρξη αυτών των πόρων σε μόνιμη βάση και σε αυξανόμενη 
κλίμακα, έδωσε τη δυνατότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις να ικανοποι
ούν τα εξωπραγματικά πολλές φορές αιτήματα των διαφόρων παραγω
γικών τάξεων και των εργατικών συνδικάτων, με συνέπεια τα προανα
φερθέντα αρνητικά επιτόκια στον τραπεζικό δανεισμό, τη διατήρηση 
στη ζωή για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα των προβληματικών επι
χειρήσεων, την υποαπασχόληση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, 
την παράλογη προστασία (επιδότηση) ορισμένων κλάδων, την παράλο-

32. Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Ν. 1262/82 
στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη και στην προώθηση των επενδύσεων, βλέ
πε ΚΕΠΕ (Δεκέμβριος 1989). 
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γη αύξηση των εργατικών αμοιβών σε περιόδους μείωσης της παραγω
γικότητας, την παροχή σημαντικών επιχορηγήσεων στις δημόσιες επι
χειρήσεις και οργανισμούς για κάλυψη των τεράστιων ελλειμμάτων 
τους, την παροχή υψηλών επιχορηγήσεων σε μη παραγωγικές επενδύ
σεις, την εφαρμογή μη ανταποδοτικών συστημάτων στην κοινωνική 
ασφάλιση, την πρόωρη συνταξιοδότηση κτλ. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα τεράστια πραγματικά ελ
λείμματα του δημόσιου τομέα ήταν μέχρι πρόσφατα δυνατό να χρημα
τοδοτούνται με ικανοποιητικό τρόπο από το τραπεζικό σύστημα. Αυτό 
είχε ως βάση το γεγονός ότι οι τραπεζικές καταθέσεις αυξάνονταν με 
υψηλούς ρυθμούς ακόμα και σε περιόδους κατά τις οποίες επιβάλλο
νταν αρνητικά πραγματικά επιτόκια. Βασικός παράγοντας στη σημα
ντική αυτή αύξηση των καταθέσεων υπήρξε η εντυπωσιακή αύξηση της 
εισροής εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό. 

Όταν οι άδηλοι πόροι και οι καθαρές εισροές κεφαλαίων αυξάνο
νταν με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς, όπως π.χ. στην περίοδο 1965-
1980, τότε η οικονομία είχε τη δυνατότητα να αναπτύσσεται ικανοποιη
τικά, εξαιτίας της αύξησης της ζήτησης κάτω από ένα καθεστώς υψηλής 
προστασίας της εγχώριας παραγωγής, χωρίς να δίνεται μεγάλη έμφαση 
στις πιο πάνω διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες πάντοτε υπήρχαν, 
αλλού σε μεγαλύτερο αλλού σε μικρότερο βαθμό. 

Όταν όμως τα πλεονάσματα του ισοζυγίου των αδήλων και του λο
γαριασμού κεφαλαίων μειώθηκαν δραματικά, όπως π.χ. στην περίοδο 
1980-1985, τότε οι πιο πάνω αδυναμίες έγιναν εξαιρετικά έντονες, γιατί 
παρουσιάστηκε έντονα η ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Το συνάλ
λαγμα που δεν ήρθε από την ναυτιλία ή τα μεταναστευτικά εμβάσματα, 
θα έπρεπε τώρα να κερδηθεί από την αύξηση των εξαγωγών ή από την 
υποκατάσταση εισαγωγών. Και αυτό απαιτούσε βελτίωση της ανταγω
νιστικότητας και εξάλειψη των διαρθρωτικών αδυναμιών. 

Στην ίδια όμως περίοδο άρχισαν να καταργούνται και οι διάφοροι 
περιορισμοί στις εισαγωγές, με συνέπεια την τάση για αύξηση των εισα
γωγών στους κλάδους που προηγουμένως ήταν προστατευμένοι, και 
την περαιτέρω ενίσχυση της ανάγκης για βελτίωση της ανταγωνιστικό
τητας της εγχώριας παραγωγής. Τέλος, αυτή η ανάγκη εντάθηκε ακόμα 
περισσότερο μετά την κατάργηση και των εξαγωγικών επιδοτήσεων. 

Ήταν επομένως φυσικό, σε αυτή την περίοδο, να γίνουν περισσο
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τερο φανερές OL διαρθρωτικές και λειτουργικές αδυναμίες της οικονο
μίας και να είναι πιο έντονες οι επιπτώσεις από την υπερτίμηση της συ
ναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Η προσπάθεια των κυβερνήσεων σε διάφορες περιόδους (1980-
1985, και 1988-1990) να αποφύγουν την άμεση αντιμετώπιση των διαρ
θρωτικών και λειτουργικών αδυναμιών και τη μείωση της υπερτίμησης 
της ισοτιμίας, καταφεύγοντας στον επίσημο δημόσιο δανεισμό για να 
καλύψουν τη διαφορά από τη μείωση των άδηλων πόρων και τη σταδια
κή κατάργηση της προστασίας, είχε ως συνέπεια την ταχύτατη υπερχρέ
ωση της οικονομίας, με όλες τις γνωστές συνέπειες33. 

33. Βλέπε Δ. Μαρούλης (1991). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 

4.1. Εισαγωγή 

Μέχρι την 31-12-1986, η προσπάθεια για την "...ενίσχυση του εξα 
γωγικού προσανατολισμού της Ελληνικής Οικονομίας" εκδηλωνάτα* 
με συγκεκριμένα και πολύ σημαντικά μέτρα πολιτικής όπως τα ακόλου 
θα: 

α. Από το 1970 και μέχρι την 31-12-1986 ήταν σε ισχύ η 1574 από
φαση της NE για την επιδότηση των εξαγωγών. Η απόφαση αυτή τροπο
ποιήθηκε το 1982, οπότε τέθηκαν σε ισχύ η 350/82 ANE, η οποία προέ
βλεπε σημαντική αύξηση της επιδότησης των βιοτεχνικών εξαγωγών και 
η 358/82 ANE, που προέβλεπε σταθερό ποσοστό επιδότησης 24% των 
εξαγωγών υποδημάτων και έτοιμων ενδυμάτων φασόν. Επίσης καθορί
στηκε σταθερό ποσοστό επιδότησης 14% για τις εξαγωγές τσιμέντων. 
Μέχρι την 31-12-1986, οι πιο πάνω αποφάσεις συνεπάγονταν ένα μέσο 
ποσοστό επιδότησης επί της αξίας FOB των εξαγωγών (βιομηχανικών 
προϊόντων των οποίων η βασική προστιθέμενη αξία ήταν πάνω από 
25%), της τάξεως του 14% περίπου. Το ποσοστό αυτό κυμαινόταν κατά 
κλάδο και ανάλογα με το αν η επιχείρηση η οποία εξήγαγε το προϊόν 
ήταν βιοτεχνική ή βιομηχανική. Για πολλές βιοτεχνικές εξαγωγές και 
για τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους που προαναφέρθηκαν, το πο
σοστό αυτό έφτανε μέχρι και 24% (βλέπε τον Πίνακα 6)1. 

1. Βλέπε επίσης τις 350/82 και 358/82 αποφάσεις της Ν.Ε. 
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Με συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Νοέμβριος 1986), οι επιδοτήσεις της κατη
γορίας αυτής (1574/70,350/82 και 358/82 αποφάσεις της NE), αποφασί
στηκε να καταργηθούν σταδιακά μέσα σε τρία χρόνια όσον αφορά εξα
γωγές προς χώρες της ΕΟΚ και μέσα σε πέντε χρόνια όσον αφορά 
εξαγωγές προς τρίτες εκτός ΕΟΚ χώρες. Συγκεκριμένα: 

ι. Για τα εξαγόμενα προϊόντα σε χώρες της ΕΟΚ, τα ισχύοντα την 
31-12-1986 ποσοστά ενισχύσεων μειώθηκαν στο 45% την 1-1-1987 (δη
λαδή μειώθηκαν κατά 55%), στο 30% την 1-1-1988, στο 15% την 1-1-
1989 και εξαλείφθηκαν ολοσχερώς από την 1-1-1990. 

ιι. Για τα εξαγόμενα προϊόντα σε τρίτες εκτός ΕΟΚ χώρες τα 
ισχύοντα την 31-12-1986 ποσοστά εξαγωγικών ενισχύσεων μειώθηκαν 
στο 60% την 1-1-1987 (δηλαδή μειώθηκαν κατά 40%), στο 48% την 1-1-
1988, στο 36% την 1-1-1989, και στο 24% την 1-1-1990. θ α μειωθούν δε 
στο 12% από την 1-1-1991 και θα καταργηθούν ολοσχερώς την 1-1-
1992. 

β. Εκτός από τα πιο πάνω, από το 1983 και μέχρι την 31-12-1987 
το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ενισχυόταν κατά τη δραχμοποίη
ση του συναλλάγματος με ένα ποσοστό 6% (το οποίο το 1986 μειώθηκε 
σε 5% και το 1987 σε 3%) επί της αξίας του δραχμοποιημένου συναλ
λάγματος2. Η επιδότηση αυτή θεσπίστηκε σε αντικατάσταση του μέ
τρου της επιδότησης των επιτοκίων χρηματοδότησης των εξαγωγών, 
που ίσχυε μέχρι το 19833. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται μια εκτίμηση 
του συνολικού ποσού σε δρχ. που διατέθηκε κατά κλάδο, κατά το έτος 
1984, με βάση την παρούσα επιδότηση (212/83 ΠΔΤΕ). Και αυτό το ση
μαντικό μέτρο πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
εξαγωγών και για την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της 
οικονομίας της, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να το καταργήσει από 1-1-
1988. 

2. Στα αρχικά στάδια εφαρμογής του συστήματος της 212/83 ΠΔΤΕ, το ποσοστό 
επιδότησης για τα βιοτεχνικά προϊόντα, τα οποία εχρηματοδοτούντο από το ειδικό κε
φάλαιο για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, ήταν 3% αντί για 6% που ήταν για τη βιο-
ιιηχανία. 

3. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Voloudakis, Ε. and P. Fylaktos, (1982). 
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Ô* 

0\* 

CI 

in 
IO 

ο 
d 

r-* 

Ο 
Tt 

ON 

ON* 

r—l 

CS 

Ο 

Ο 

ο* 
co 

Ο 

ο* 
CS 

ON 00 
CO* 

CO Γ-; ο 
Ο i/*l* ι/"Γ 

ο *•« ο 
co* in* Tt 

Ο 
Tt* 

Î 

ö 

M 
< S 

Ρ" 

Ö 
Χ 
Ö << << 

fît 11 a l 

ο 

•Ö 
H 
ο 

t 

Ο) 

g 

« ^ ' -ω Ì 

«ι§1 it 
*|i i l l 
S US US 3. 6 < 

I 
θ
α 

S 
ω 
Ö 

δ 
1 

ο »1 es co Tt m 

151 



ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Εκτιμήσεις των ποσών που διατέθηκαν κατά κλάδο, με βάση την 212/83 ΠΔΤΕ, 

για την ενίσχυση των εξαγωγών κατά τη δραχμοποίηση του συναλλάγματος 

(Βιομηχανία 6%, Βιοτεχνία 3%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15, 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Κατηγορίες 

προϊόντων 

Τρόφιμα-Ποτά 

Καπνός 

Χημικά-Φαρμακευτ. 

Υποδήματα 

Γουναρικά 

Υφάσματα 

Νήματα 

Έτοιμα ενδύματα 

Τσιμέντα 

Αλουμίνιο-Αλουμίνο 

Αξία FOB εξαγωγών 

(σε εκατ. δολ.) 

Σύνολο 

872,1 

155,3 

148,7 

50,5 

80,8 

204,1 

259,7 

255,0 

178,9 

ι 184,1 

Νικέλιο-Σιδηρονικέλιο 25,2 

Σιδηρόφυλλα 

(Λαμαρίνα) 

Σίδηρος- Χάλυβας 

Μόλυβδος 

Καλώδια, Σύρματα 

Λοιπά είδη από 

μέταλλο 

Πρώτες ύλες και 

ημικατεργασμένα 

προϊόντα 

Ορυκτά και 

Μεταλλεύματα 

Πετρελαιοειδή 

Λοιπά βιομη

χανικά είδη 

Σύνολο 

69,8 

58,2 

2,3 

47,1 

60,9 

135,4 

217,4 

893,0 

492,4 

Βιομη- Βιοτε-

χανία χνία 

872,1 

155,3 

148,7 

20,2 30,3 

-

163,7 40,9 

233,8 26,0 

89,2 165,7 

178,9 

184,1 

25,2 

69,8 

58,2 

2,3 

47,1 

60,9 

108,4 27,0 

217,4 

-

221,5 270,8 

Επιδότηση 

(σε 

Βιομη

χανία 

4.540 

1.050 

1.005 

137 

-

1.107 

1.580 

603 

1.210 

1.244 

171 

471 

394 

16 

318 

412 

733 

1.470 

-

1.498 

εκατ. δρχ.) 

Βιοτε

χνία 

676 

-

-

102 

-

138 

88 

560 

-

-

-

-

-

-

-

-

182 

-

-

915 

Σύνολο 

5.216 

1.050 

1.005 

239 

-

1.254 

1.668 

1.163 

1.210 

1.244 

171 

471 

394 

16 

318 

412 

916 

1.470 

-

2.413 

20.622 

Πηγές: 1. Τράπεζα της Ελλάδος 

2. Υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 
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Θα περιοριστούμε στην παρούσα μελέτη μόνο στα δύο αυτά βασικά 
μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, αν και 
υπήρχαν και ορισμένα άλλα κίνητρα, μικρότερης όμως σημασίας. Οι 
βασικές αυτές επιδοτήσεις των εξαγωγών έχουν ήδη καταργηθεί κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους, και αυτό είναι αρκετό για να δειχθεί το μέγεθος 
του προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία, σε 
σχέση με την προσπάθεια που καταβάλλεται για πιο δυναμική ανάπτυξη 
αυτών των εξαγωγών. 

Η οριστική απόφαση για σταδιακή κατάργηση των εξαγωγικών 
επιδοτήσεων και ιδιαίτερα η εξαιρετικά μεγάλη αρχική τους μείωση, σε 
συνδυασμό με την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ από 1-1-1987, αποτε
λούν αναμφισβήτητα σημαντικές μεταβολές στην εξαγωγική πολιτική 
της χώρας. Οι μεταβολές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν ποικιλοτρό
πως τόσο την εξέλιξη και τη διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών από 
εδώ και πέρα, όσο και τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζεται η φύση, το μέγεθος και η ποι
ότητα των πιο πάνω μεταβολών και οι πιθανές επιπτώσεις τους στην 
εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρό
νια. Στην επόμενη υποδιαίρεση αναλύονται οι κύριες επιπτώσεις στις 
ελληνικές εξαγωγές από την εφαρμοσθείσα επιδοτική πολιτική τα προη
γούμενα 15-20 χρόνια. Στη συνέχεια παραθέτονται εκτιμήσεις: 

α. Της μέσης ποσοστιαίας επιδότησης των εξαγωγών κατά κλάδο, 
μέσω των αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής 1574/70, 350/82, 
358/82 και 212/83. 

β. Της μέσης ποσοστιαίας επιβάρυνσης των εξαγωγών από το πο
λύπλοκο και απαρχαιομένο σύστημα έμμεσης φορολογίας που εφαρμο
ζόταν μέχρι την 31-12-1986 (πριν δηλαδή την εφαρμογή του ΦΠΑ). 

γ. Της μέσης ποσοστιαίας "ωφέλειας" (μείωσης της επιβάρυνσης) 
των εξαγωγών με την εφαρμογή του ΦΠΑ από 1-1-1987. 

δ. Της μέσης ποσοστιαίας μείωσης της καθαρής επιδότησης των 
εξαγωγών (επιδότησεις-επιβαρύνσεις), μετά την εφαρμογή σε πρώτη 
φάση των αποφάσεων για μείωση των επιδοτήσεων και την εφαρμογή 
του ΦΠΑ. 

ε. Των επιπτώσεων στις εξαγωγές, υποθέτοντας ότι άλλα αντι
σταθμιστικά μέτρα δεν θα ληφθούν. 

στ. Των επιπτώσεων στις εξαγωγές σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις 
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από την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος. 
Με αυτή την ανάλυση επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός της ακρι

βούς καθαρής μείωσης της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών κατά 
κλάδο και κατ'έτος, με τη σταδιακή κατάργηση των εξαγωγικών επιδο
τήσεων και την εφαρμογή του ΦΠ Α. Είναι μια εργασία, που επιχειρήθη
κε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί τόσο από 
την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΟΚ κατά τη διάρκεια των διαπραγμα
τεύσεων για την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων4, όσο και από 
τον ΟΟΣΑ και από Έλληνες αναλυτές της ελληνικής οικονομίας5. 

4.2. Αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος επιδότησης των εξαγω
γών μέσω της 1574/70 ANE 

Το σύστημα επιδότησης των ελληνικών εξαγωγών μέσω της 
1574/70 ANE, καθώς και τα συστήματα επιδότησης του επιτοκίου χρη
ματοδότησης των εξαγωγών, υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα σε μια περίοδο 
κατά την οποία η πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών είχε φτάσει στα 
γνωστά αδιέξοδα, και είχε προωθηθεί η σύνδεση της ελληνικής οικονο
μίας με τις ευρωπαϊκές κοινότητες. Είχαν τότε δημιουργηθεί οι συνθή
κες για την επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω μιας πολιτικής 
προώθησης των εξαγωγών. Στο βαθμό που η πολιτική αυτή συμβάδιζε 
με μια σταδιακή φιλελευθεροποίηση του εισαγωγικού καθεστώτος, μπο
ρεί να θεωρηθεί ότι αποτελούσε ένα μέρος μιας γενικότερης πολιτικής 
σταδιακής φιλελευθεροποίησης των εμπορικών ανταλλαγών της χώ
ρας, μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης και μετέπειτα της συμ
φωνίας ένταξης με την ΕΟΚ. 

Κύριες επιδιώξεις της οικονομικής πολιτικής με την εφαρμογή της 
1574/70 ANE και των άλλων πολιτικών εισοδηματικής στήριξης των 

4. Βλέπε την Έκθεση της Μεικτής Ομάδας Εργασίας Ελλάδος - ΕΟΚ για την 
"Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας", Δεκέμβριος 1986. Βλέπε επίσης Βαλ-
ντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989), σελ. 33. Οι τελευταίοι συγγραφείς αναφέρονται στη με
λέτη της ΕΟΚ ως πηγή για την εκτίμηση της μέσης καθαρής επιδότησης των εξαγωγών, 
ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν και στη μελέτη της ΕΟΚ. 

5. Βλέπε Th. Α. Georgakopoulos (1989), σελ. 821-843. 
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εξαγωγών, ήταν : 
Πρώτο, να μειωθεί όσο ήταν δυνατό η μεροληψία της εμπορικής, 

της φορολογικής και της μακροοικονομικής πολιτικής εις βάρος των 
εξαγωγών. Η μεροληψία αυτή ήταν έκδηλη στην περίοδο πριν από το 
1970, οπότε εφαρμοζόταν κατά κύριο λόγο μια πολιτική υποκατάστα
σης εισαγωγών, η οποία ευνοούσε τους κλάδους και τις επιχειρήσεις 
εκείνες που απευθύνονταν στην εκμετάλλευση της εγχώριας αγοράς κά
τω από ένα πολύ αυστηρό προστατευτικό εισαγωγικό καθεστώς και ένα 
εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα έμμεσης φορολογίας6. Εξακολούθησε 
όμως να ισχύει και στην επόμενη 20ετία, κυρίως με τη μορφή της επιβά
ρυνσης των εξαγωγών από το σύστημα της έμμεσης φορολογίας και από 
τη διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής σε υπερτιμη
μένα επίπεδα7. 

Δεύτερο, να αυξηθεί η εξαγωγική προστιθέμενη αξία των εξαγωγι
κών επιχειρήσεων, δηλαδή να αυξηθεί η καθαρή συναλλαγματική συμ
βολή των εξαγωγών. 

Τρίτο, να αυξηθούν οι εξαγωγές πέρα από το μέγεθος που θα αυξά
νονταν χωρίς την πιο πάνω επιδότηση. 

Σε σχέση με την πρώτη επιδίωξη, η εφαρμογή της 1574/70 ANE βοή
θησε πράγματι στο να βελτιωθεί σημαντικά η σχετική αποδοτικότητα 
των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των ελληνικών βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων, έναντι των δραστηριοτήτων εκείνων που 
απευθύνονταν στην εσωτερική αγορά. Αυτό έγινε, γιατί αντιστάθμισαν 
σε κάποιο βαθμό τις εγχώριες διάχυτες επιβαρύνσεις (από το σύστημα 
της έμμεσης φορολογίας και από το σύστημα προστασίας από εισαγω
γές) με τις οποίες επιβαρύνονταν αυτές οι επιχειρήσεις, καθιστάμενες 
με αυτό τον τρόπο αδύναμες να ξανοιχτούν αυτοδύναμα στην ξένη αγο
ρά. 

Για πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις οι επιστροφές της 1574/70 
ANE ήταν σημαντικές και αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα για το 
άνοιγμα αυτών των επιχειρήσεων προς τις εξαγωγές. Σύμφωνα δε με τα 

6. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο πάνω. Η επιβάρυνση 
των εξαγωγών από το σύστημα της έμμεσης φορολογίας συζητείται στο παρόν κεφά
λαιο και παρουσιάζεται στην στήλη (3) του Πίνακα 6. 

7. Βλέπε τον Πίνακα 6 και την ανάλυση του Κεφαλαίου 2. 
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υπάρχοντα στοιχεία, (βλέπε τον Πίνακα 6), υπήρξαν πράγματι πολλές 
περιπτώσεις κλάδων στις οποίες οι επιστροφές της 1574/70 ANE, σε 
συνδυασμό με τις 350/82 και 358/82 ANE, ήταν πιο υψηλές από το συνο
λικό ποσό των άμεσων και έμμεσων επιβαρύνσεων, που τους επιβάλλο
νταν από το φορολογικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η μεροληψία της εμπο
ρικής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών πράγματι μειώθηκε με την 
1574/70 ANE και τις άλλες επιδοτικές πολιτικές και για ορισμένους 
κλάδους, καθώς και για το σύνολο της βιομηχανίας, φαίνεται να υπερα-
ντισταθμίστηκε. 

Ακάλυπτο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό της υπερτίμη
σης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, τουλά
χιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 1985. Έτσι, ενώ η μεροληψία της εμπο
ρικής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών αγαθών, για ορισμένους 
παραδοσιακούς κλάδους, υπεραντισταθμίστηκε με την πολιτική επι
δότησης των εξαγωγών, ένα μεγάλο μέρος της μεροληψίας της γενικό
τερης μακροοικονομικής πολιτικής παρέμεινε απείραχτο, εμποδίζο
ντας ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, την υγιή ανάπτυξη των 
εξαγωγών8. 

Σχετικά με τη δεύτερη επιδίωξη, φαίνεται ότι δεν υπήρξαν ευνοϊκά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή της 1574/70 ANE. Εκείνο που παρατη
ρήθηκε μετά την πάροδο μιας 15ετίας από την έναρξη εφαρμογής της, 
είναι η καθήλωση της παραγωγικής διάρθρωσης της οικονομίας υπέρ 
των κυρίως καταναλωτικών, παραδοσιακών κλάδων και εις βάρος των 
κλάδων παραγωγής κεφαλαιουχικών ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων9. 
Αυτό ήταν συνέπεια του γεγονότος ότι η επιδότηση και η γενικότερη 
προστασία των πρώτων κλάδων ήταν κατά πολύ υψηλότερη εκείνης 
των δεύτερων, οι οποίοι όχι μόνο δεν ευνοούνταν, αλλά σε πολλές περι
πτώσεις επιβαρύνονταν από την εφαρμοζόμενη εμπορική πολιτική10. 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, 13 παραδοσιακοί εξαγωγικοί κλάδοι 
πήραν το 1985 το 86% περίπου των εξαγωγικών επιδοτήσεων, ενώ οι 
υπόλοιποι πήραν ελάχιστα. 

8. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 2 πιο πάνω. 
9. Βλέπε την υποδιαίρεση 3.2. Βλέπε επίσης την Έκθεση της Μεικτής Ομάδας 

Εργασίας Ελλάδος - ΕΟΚ (1986) και Δ. Μαρούλης (1991), Κεφάλαιο 3. 
10. Βλέπε Κάτσος Γ. και Σπανάκης, Ν. (1983). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Εισπράξεις επιδοτήσεων της 1574/70 ANE κατά κλάδο ως ποσοστό 

των επιδοτούμενων εξαγωγών 

(Έτος 1985) 

Επιδότηση Εξαγωγές 
κλάδου ως 

ΤΤΔΕ Παραγωγικοί τομείς Εξαγωγές Απόλυτο % επί του 
(FOB) μέγεθος (2)/(1) συνόλου 

(εκατ. δρχ.) (εκατ. δρχ) % 

65 Νήματα 

84 Πλεκτά ενδύματα 

67 Είδη από σίδηρο, χάλυβα, 

χαλκό, λευκοσίδηρο κτλ. 

66 Τσιμέντο 

05 Φρούτα και λαχανικά 

84 Ενδύματα και αξεσουάρ 

84 Ενδύματα φασόν 

65 Υφάσματα κτλ. 

05 Ελιές 

68 Profile και προϊόντα αλουμινίου 

85 Υποδήματα 

33 Λιπαντικά λάδια κτλ. 

65 Είδη από ύφασμα,χαλιά 

77 Καλώδια 

58 Πλαστικά 

66 Μάρμαρα 

68 Foil και επίπεδα φύλλα αλουμινίου 

54 Φαρμακευτικά 

27 Λιπάσματα 

77 Ηλεκτρολογικό υλικό 

78 Οχήματα ημιρυμουλκούμενα, κάθε είδουε 

5 Χημικά προϊόντα 

66 Κοσμήματα 

67 Σιδηροχρώμιο 

68 Θειούχος μόλυβδος, θειούχος ψευδ/ρος 

67 Ξυριστικές λεπίδες( πλαστικές) 

33 Φθοριούχοι υδρογονάνθρακες 

81 Είδη υγιεινής 

Σύνολο επιδοτούμενων εξαγωγών 

(1) 

34.189 

31.516 

22.726 

20.988 

13.224 

11.607 

8.649 

8.240 

7.857 

7.583 

7.422 

7.005 

6.348 

4.720 

4.441 

4.412 

3.102 

2.944 

2.781 

2.681 

; 2.471 

2.434 

2.104 

1.539 

1.516 

1.314 

1.014 

1.002 

222.828 

(2) 

3.112 

5.563 

1.599 

2.519 

2.151 

1.638 

2.075 

685 

1.377 

508 

1.781 

569 

688 

311 

336 

615 

165 

169 

278 

251 

279 

223 

249 

101 

120 

111 

70 

100 

27.645 

(3) 

9,12 

17,65 

7,30 

12,00 

16,30 

14,11 

24,00 

8,31 

17,50 

6,70 

24,00 

8,11 

10,85 

6,59 

7,56 

13,95 

5,30 

5,74 

10,00 

9,37 

11,29 

9,15 

11,85 

6,59 

7,90 

8,43 

7,00 
9,94 

12,40 

(4) 

15,4 

14,2 

10,2 

9,4 

5,9 

5,2 

3,9 

3,7 

3,5 

3,4 

3,3 

3,1 
2,9 

2,1 

2,0 

2,0 

1,4 

1,3 

1,2 

1,2 

1,1 

1,1 
0,9 

0,7 

0,7 

0,6 

0,5 

0,5 

100,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Το γεγονός ÓXL οι επιδοτήσεις και η προστασία πήγαιναν στους ήδη 
υπάρχοντες παραδοσιακούς κλάδους, αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα 
ο οποίος συνέβαλε στο να διατηρηθεί ανέπαφη, μετά από πολλά χρόνια 
εφαρμογής των πιο πάνω συστημάτων, η διάρθρωση της ελληνικής πα
ραγωγής και των εξαγωγών. 

Επίσης η εφαρμογή της 1574/70 ANE, σε συνδυασμό με j o υπόλοι
πο πλέγμα της εμπορικής πολιτικής που εφαρμόστηκε, όχι μόνο δεν συ
νέβαλαν στη δημιουργία αξιόλογων παραγωγικών και εξαγωγικών μο
νάδων (κάτι που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή 
βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη), αλλά μάλλον συνετέλεσαν στη 
διατήρηση του οικονομικού μεγέθους αυτών των φορέων καθώς και του 
οργανωτικού τους επιπέδου σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Απόδειξη 
γι' αυτό αποτελεί το μεγάλο πλήθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων (Πί
νακας 9), από τις οποίες μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός πραγματοποι
εί τον κύριο όγκο των ελληνικών εξαγωγών, καθώς και ο πολύ μικρός 
αριθμός των επιχειρήσεων εκείνων που έχουν το κατάλληλο μέγεθος 
και την κατάλληλη διοικητική και παραγωγική οργάνωση για να στα
θούν με αξιώσεις στην ξένη αγορά, και να ανταποκριθούν στο σκληρό 
ανταγωνισμό που επικρατεί σε αυτήν11. 

Αν υπήρξε κάποια αύξηση της μέσης εξαγωγικής προστιθέμενης 
αξίας την τελευταία ΙΟετία, αυτή επιτεύχθηκε με τρόπο μάλλον επιζή
μιο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γιατί η αύξηση αυτή σή
μαινε ενίσχυση ορισμένων παραδοσιακών κλάδων καταναλωτικών 
προϊόντων, των οποίων η εγχώρια προστιθέμενη αξία είναι από τη φύ
ση τους μεγάλη, ή ενίσχυση και κίνητρο για τη διατήρηση του πλήθους 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πολύ χαμηλά επίπεδα μεγέθους 
και οργάνωσης στα οποία βρίσκονταν, όπου η μη εφαρμογή αυστηρού 
λογιστικού σχεδίου επιτρέπει τη χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων για 
πλασματική εμφάνιση υψηλής εξαγωγικής προστιθέμενης αξίας. 

Από την άλλη μεριά η εφαρμοσθείσα εμπορική πολιτική οδήγησε σε 
υποανάπτυξη ή ανυπαρξία τους κλάδους εκείνους που παράγουν κεφα
λαιουχικά ή άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, σε πολλούς από τους οποίους, 
όπως έχει υποστηριχθεί (βλέπε D. Papageorgiou, 1983), η χώρα κατέχει 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

11. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ΚΕΠΕ, Εκθέσεις για το Πρόγραμμα 
1988-1992, αρ. 8, (1989) και Hassid, J. (1989). 

158 



ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Αριθμός εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά κλάδο* 

Κατηγορίες προϊόντων 1983 1984 1985 

01 Φρούτα και λαχανικά, μεταποιημένα 
τρόφιμα, φρουτοχυμοί κτλ. 

01 Ποτά και κρασί 
03 Καπνός και τσιμέντο 

04 Κλωστοϋφαντουργικά (Νήματα, υφάσματα) 
05 Έτοιμα ενδύματα και υποδήματα 
06 Ξύλο και έπιπλα 
07 Χαρτί και προϊόντα από χαρτί 
09 Πλαστικά 
11 Λιπάσματα, χημικά, γεωργικά χημικά 

13 Υλικά κατασκευών, μάρμαρα, κεραμικά προϊόντα 
14 Προϊόντα αλουμινίου 
16 Μηχανήματα και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 
17 Θαλασσινά οχήματα 
18 Γενικά βιομηχανικά προϊόντα 

19 Κοσμήματα 

Σύνολο 

449 
96 

4 

256 
1.083 

76 
107 

171 
121 

214 
189 
242 

27 
109 

53 

3.197 

478 
97 

8 
275 

1.262 
88 

114 

198 
139 

260 
212 
284 

27 
122 

68 

3.632 

495 
105 

8 
299 

1.469 
102 
116 
222 
147 

301 
232 
307 

30 
137 

70 

4.040 

* Αριθμός επιχειρήσεων που επιδοτήθηκε από την 1574/70 ANE. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή της 1574/70 απόφασης και 
γενικότερα η εφαρμοσθείσα εμπορική πολιτική, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι είχαν ευνοϊκά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία όσον αφορά 
την αύξηση της καθαρής συναλλαγματικής συμβολής των εξαγωγών. 

Τέλος, όσον αφορά την επίδραση της εφαρμογής της 1574/70 
ANE και των άλλων επιδοτικών πολιτικών, στο ρυθμό αύξησης των 
εξαγωγών και στον αριθμό των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Ελλά
δας, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ευνοϊκή12. Αυτό οφείλεται στο γεγο 

12. Βλέπε και τον Πίνακα 9 πιο πάνω. 
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νός ότι η 1574 ANE μείωσε, ή σε μερικές περιπτώσεις υπεραντιστάθ-
μισε τη μεροληψία της εμπορικής πολιτικής σε βάρος των εξαγωγών 
και δημιούργησε, κατά κάποιο τρόπο, ίσους όρους ανταγωνισμού 
ανάμεσα στην παραγωγή για υποκατάσταση εισαγωγών και στην πα
ραγωγή για εξαγωγές13. Πράγματι στη ΙΟετία του 1970 σημειώθηκε 
μία σημαντική αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων που πραγματο
ποιούν (ή πραγματοποίησαν κάποτε) εξαγωγές, καθώς και μία σημα
ντική αύξηση του όγκου και της αξίας των εξαγωγών14. Η διατήρηση 
όμως, ή η επιδείνωση των διαρθρωτικών αδυναμιών, οι οποίες ανα
φέρθηκαν προηγουμένως, καθώς και η μεροληψία της γενικότερης 
μακροοικονομικής πολιτικής σε βάρος των εξαγωγών, φαίνεται ότι 
οδήγησαν στην κρίση των εξαγωγών που σημειώθηκε στις αρχές της 
ΙΟετίας του 198015. 

Σε αυτό το τελευταίο βέβαια συνέβαλε επίσης και η πτώση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που σημειώθηκε λόγω 
άλλων εσφαλμένων, όπως αποδείχτηκε, θεσμικών και διοικητικών με
ταβολών, καθώς και η αλόγιστη πολιτική υπεχρηματοδότησης ενός ση
μαντικού μέρους του βιομηχανικού τομέα, η οποία οδήγησε στην κρίση 
των προβληματικών επιχειρήσεων. 

4.3. Εκτίμηση της ισχύουσας μέχρι 31-12-1986 μέσης ποσοστιαίας επιδότησης 
των εξαγωγών κατά κλάδο 

Η μέση ποσοστιαία επιδότηση των εξαγωγών κατά κλάδο, με βάση 
την 1574/70 απόφαση της Ν.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τις 350/82 και 
358/82 αποφάσεις της Ν.Ε., η οποία ίσχυε μέχρι την 31-12-1986, φαίνε
ται στη στήλη (1) του Πίνακα 6. 

Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν υπολογιστεί με βάση συγκεκριμένες 
υποθέσεις: α) για το ποσοστό συμμετοχής της βιοτεχνίας στις συνολι
κές εξαγωγές κάθε κλάδου, και β) για τη μέση εξαγωγική προστιθέμενη 

13. Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση αυτών των θεμάτων, βλέπε W. Μ. Corden 
(1980). 

14. Βλέπε Π. Φυλακτός (1986), και D. Maroulis (1986). 
15. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Υπολογισμός της μέσης επιδότησης και της μέσης επιβάρυνσης 

(από έμμεσους φόρους), του συνόλου των βιομηχανικών εξαγωγών 

(Για το έτος 1985) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Παραγωγικοί κλάδοι 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Τσιμέντα 

Χημικά,φαρμακευτικά 

Υποδήματα 

Γουναρικά 

Ελιές 

Φρούτα και λαχανικά, 

μεταποιημένα τρόφιμα, 

φρουτοχυμοί 

Όργανα εφαρμογής 

ηλεκτρισμού 

Σιδηρόφυλλα 

Δέρματα 

Εξαγωγές 

(FOB) 

(1985) 

(εκατ. δολ.) 

(1) 

731,3 

150,9 

157,5 

54,4 

77,5 

60,6 

157,8 

22,0 

57,4 

45,8 

Μηχανές και μεταφορικά μέσα 43,3 

Αλλα μέταλλα και είδη 

από μέταλλο 

Μάρμαρα 

Κρασιά και ποτά 

185,0 

35,4 

56,5 

Καυστική και δίπυρη μαγνησία, 

νικέλιο, σιδηρονικέλιο 

Λοιπά βιομηχανικά 

Σύνολο 

55,7 

275,2 

2.166,3 

Μέση επι

δότηση 

1574/70 

ANE 

(2) 

16,1 

12,0 

10,4 

24,0 

5,0 

18,0 

16,0 

10,2 

8,8 

16,9 

8,8 

10,8 

15,7 

15,0 

8,0 

15,1 

14,0 

Μέση επιβά-

(2)·(1) 

(3) 

11.774 

2.147 

1.546 

1.212 

403 

961 

2.524 

224 

613 

775 

381 

2.294 

556 

847 

446 

4.155 

30.418 

ρυνση από 

έμμεσους 

φόρους 

(4) 

9,0 

4,5 

8,1 

11,3 

11,2 

4,0 

11,1 

10,1 

6,7 

11,2 

7,5 

6,7 

9,5 

15,0 

8,1 

8,9 

8,7 

(4)·(1) 

(5) 

6.582 

679 

1.275 

615 

867 

242 

1.751 

222 

384 

513 

324 

1.239 

336 

847 

452 

2.449 

18.781 

Πηγές: 1. Τράπεζα της Ελλάδος. 

2. Υπολογισμοί KEN Ε. 
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αξία με βάση την οποία επιδοτείται ο συγκεκριμένος κλάδος16. Τα πραγ
ματικά (ex post) στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν επίσης χρη
σιμοποιηθεί για να ελεγχθεί η ορθότητα αυτών των εκτιμήσεων17. Για 
τους κλάδους στους οποίους ισχύουν σταθερά ποσοστά επιδότησης, 
ανεξάρτητα από το ύψος της εξαγωγικής προστιθέμενης αξίας, χρησι
μοποιούνται αυτά τα ποσοστά. 

Η εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας επιδότησης για το σύνολο της βιο
μηχανίας (14%) έχει γίνει χρησιμοποιώντας ως σταθμίσεις την αξία FOB 
των εξαγωγών κάθε κλάδου για το έτος 1985 (βλέπε τον Πίνακα 10). 

Εάν στη στήλη (1) του Πίνακα 6 προσθέσουμε το 6%, που μέχρι το 
τέλος του 1985 έπαιρναν οι εξαγωγείς κατά τη δραχμοποίηση του συ
ναλλάγματος με βάση τη 212/83 απόφαση της Ν.Ε. ( το ποσοστό αυτό 
έγινε 5 % από τις αρχές του 1986), έχουμε τη στήλη (2), η οποία δείχνει τη 
συνολική μέση ποσοστιαία επιδότηση των βιομηχανικών εξαγωγών που 
ίσχυε μέχρι την 31-12-1986. Με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε τη συνο
λική μέση επιδότηση των βιομηχανικών εξαγωγών, η οποία ήταν περί
που 20% (19% από τις αρχές του. 1986). 

4.4. Εκτίμηση της ισχύουσας, μέχρι την 31-12-1986, μέσης ποσοστιαίας επιβά
ρυνσης των εξαγωγών από έμμεσους φόρους 

Εκτιμήσεις της μέσης ποσοστιαίας επιβάρυνσης των εξαγωγών κα
τά κλάδο από το περίπλοκο και αναχρονιστικό σύστημα έμμεσης φορο
λογίας, που ίσχυε στη χώρα μέχρι την 31-12-1986, παρουσιάζονται στη 
στήλη (3) του Πίνακα 6. 

Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη μελέτη του Θ. Α. Γεωργακό-
πουλου (1977)18. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούνται απολογιστικά 

16. Το στοιχείο αυτό αποκτήθηκε μετά από συστηματική έρευνα των φακέλων των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων, που τηρούνται στο Υπουργείο Βιομηχανίας. 

17. Τα στοιχεία αυτά μόνο ενδεικτικά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, για να 
προσδιοριστεί το ύψος της επιδότησης κατά κλάδο, αφού αφορούν την ετήσια εκταμίευ
ση για την πληρωμή των επιδοτήσεων και σε κάθε συγκεκριμένο έτος συμπεριλαμβάνο
νται πληρωμές επιδοτήσεων προηγούμενων ετών. 

18. Βλέπε επίσης Th. Georgakopoulos (1985) "Indirect Taxes and Industrial Exports 
in Greece: The Case of Cement", Greek Economic Review, December. 
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στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για να εκτιμηθεί, μέσω του επι
μερισμού τους κατά κλάδο, η καθαρή μέση ποσοστιαία επιβάρυνση από 
έμμεσους φόρους, τόσο της εγχώριας παραγωγής όσο και ειδικότερα 
των εξαγωγών, για το έτος 1975. Η μέση επιβάρυνση των εξαγωγών κα
τά κλάδο, όπως υπολογίζεται από τον Θ. Γεωργακόπουλο παρουσιάζε
ται στον Πίνακα VI-8 της πιο πάνω μελέτης. Στην επιβάρυνση, που πα
ρουσιάζεται στον πίνακα αυτό, δεν συμπεριλαμβάνεται η έμμεση 
επιβάρυνση από φόρους και δασμούς που έχει ενσωματωθεί στις επεν
δύσεις των υπό συζήτηση κλάδων παραγωγής. Η μέση έμμεση επιβάρυν
ση των επενδύσεων υπολογίζεται από τον Θ. Γεωργακόπουλο σε 3% πε
ρίπου. Επομένως, αυτό το 3% θα πρέπει να προστεθεί στην επιβάρυνση 
του κάθε κλάδου, η οποία παρουσιάζεται στον Πίνακα VI- 8, κάνοντας 
βέβαια τις αναγκαίες υποθέσεις που δικαιολογούν μία τέτοια ενέργεια. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αύξηση των συντελε
στών χαρτοσήμου (από 2,4 σε 3,6) και του φόρου κύκλου εργασιών, που 
έλαβε χώρα το 1982 (Ν. 1249/82). Βέβαια με τον ίδιο νόμο (άρθρο 47), 
αυξήθηκαν και οι συντελεστές της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης από 
τέλη χαρτοσήμου (όπως ορίζονται από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 226/69) με 
βάση τους οποίους γίνονται οι επιστροφές χαρτοσήμου στους εξαγω
γείς. Μετά όμως την εφαρμογή του Ν. 1477/84 για το ρυθμιστικό φόρο, 
οι επιστροφές χαρτοσήμου εξελίχθηκαν μειωτικά, με αποτέλεσμα οι 
ισχύοντες την 31-12-1982 συντελεστές να μη μπορούν να αντισταθμί
σουν την αύξηση των συντελεστών του χαρτοσήμου (κατά 50%) από το 
1982. Επίσης, το σύστημα επιστροφών του ΦΚΕ παρέμεινε αναλλοίωτο 
και μετά την εφαρμογή των αυξημένων συντελεστών ΦΚΕ, με αποτέλε
σμα το ποσοστό της επιβάρυνσης των εξαγωγών, από την αδυναμία του 
συστήματος να πετύχει πλήρη αποφορολόγηση των εξαγωγών από τον 
φόρο αυτό, να αυξάνει σημαντικά. 

Τελικά, για τις ανάγκες του παρόντος, υποθέτουμε ότι η πιο πάνω 
αύξηση στους συντελεστές των βασικών έμμεσων φόρων σήμαινε μία 
πρόσθετη επιβάρυνση των επιμέρους κλάδων παραγωγής του Πίνακα 
VI-8 του Θ. Γεωργακόπουλου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες περίπου. 

Τέλος, από τη συνολική ποσοστιαία επιβάρυνση των εξαγωγών, 
όπως διαμορφώνεται από τα στοιχεία που παρετέθησαν πιο πάνω, θα 
πρέπει να αφαιρεθεί η ποσοστιαία επιστροφή επιβαρύνσεων στους εξα
γωγείς μέσω των μηχανισμών του Ν.Δ. 226/69 (για την επιστροφή των 
επιβαρύνσεων από πληρωμές χαρτοσήμου) και του Ν. 2861/54 (για την 
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επιστροφή των δασμών, του ΦΚΕ, των λοιπών φόρων υπέρ τρίτων κτλ.). 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11, τα επιστραφέντα ποσά τελών χαρτοσή
μου, δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών, αποτελούσαν στην περίοδο 1981-1985 το 4,1% περίπου της 
συνολικής αξίας των βιομηχανικών εξαγωγών. Αυτό το ποσοστό θα πρέ
πει να αφαιρεθεί από το ποσοστό της συνολικής μέσης επιβάρυνσης των 
εξαγωγών από έμμεσους φόρους, όπως αυτό υπολογίστηκε πιο πάνω. 

Μετά τη διενέργεια αυτών των προσθαφαιρέσεων προκύπτει η 
στήλη (3) του Πίνακα 6, η οποία δείχνει την καθαρή μέση ποσοστιαία 
επιβάρυνση των εξαγωγών από έμμεσους φόρους. 

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι η στήλη (3) του Πίνακα 6 δεί
χνει την καθαρή επιβάρυνση των εξαγωγών από τους έμμεσους φόρους, 
δηλαδή την επιβάρυνση εκείνη η οποία παραμένει, όταν αφαιρεθεί το 
ποσοστό επί της αξίας FOB των εξαγωγών που επιστρέφεται στους εξα
γωγείς, μέσω των μηχανισμών επιστροφής του χαρτοσήμου και του 
ΦΚΕ. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός ορισμένων επιχειρηματικών οργανώ
σεων, ότι: "σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί η αποφορολόγηση μέσα 
από τον ΦΠΑ να εξισορροπήσει τη δραστική περικοπή των ενισχύσεων 
της 1574/70 Α.Ν.Ε.. και της 212/82 πράξης της Τ.Ε"19, είναι λανθασμένος. 

Οι ποσοστιαίες επιβαρύνσεις που παρουσιάζονται στη στήλη (3) 
του Πίνακα 6, διαψεύδουν τον πιο πάνω ισχυρισμό. Το εξαγόμενο 
προϊόν από την Ελλάδα επιβαρυνόταν αναίτια μέχρι πρόσφατα από το 
πολύπλοκο και αναχρονιστικό σύστημα της έμμεσης φορολογίας, παρά 
το γεγονός ότι πράγματι υπήρχαν μηχανισμοί για την επιστροφή στους 
εξαγωγείς του χαρτοσήμου, του ΦΚΕ και άλλων φόρων20. 

19. Βλέπε την ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ΝΑ ΥΤΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ(8-1-1987, σελ. 7). Παρόμοιες απόψεις υποστηρίζονται σήμερα σχεδόν από όλες τις 
επιχειρηματικές οργανώσεις που επηρεάστηκαν από τις μειώσεις των επιδοτήσεων. 

20. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει και ο Θ. Γεωργακόπουλος (1977, σελ. 139), το πο
σό των επιστροφών "φαίνεται να υπολείπεται κατά πολΰ του ποσού του φόρου, το οποίο 
πράγματι είναι ενσωματωμένο στις εξαγωγές...". Την δε εποχή στην οποία αναφέρεται ο 
Θ. Γεωργακόπουλος, το ποσοστό των επιστροφών επί της αξίας FOB των εξαγωγών βιο
μηχανικών προϊόντων δεν ξεπερνούσε το 3,5 %, ενώ το ποσοστό της μέσης επιβάρυνσης 
της βιομηχανίας ήταν 14%. Γι' αυτό, ο πιο πάνω συγγραφέας συμπεραίνει: "Ως εκ τούτου, 
ακόμη και αν υποθέσωμεν ότι όλες οι επιστροφές δασμών και φόρων αφορούν βιομηχα
νικά προϊόντα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων εξακολουθούν να επιβαρύνονται 
με σημαντικά ποσά φόρων, τα οποία δεν επιστρέφονται κατά την εξαγωγή". 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

Επιστροφές τελών χαρτοσήμου, δασμών και λοιπών φόρων 

Έτος 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985* 

Τέλη 

χαρτοσήμου 

Ν.Δ. 226/69 

2.486 

2.874 

3.065 

3.113 
5.317 

10.156 

14.082 

7.443 

Δασμοί και 

φόροι(πλη\ 

λοιποί 

' τελών 

χαρτοσήμου) 

Ν. 2861/54 

437 

424 

381 

275 

489 

387 

701 

318 

Σύνολο 

2.923 

3.293 

3.446 

3.388 

5.806 

10.543 

14.783 

7.761 

Ποσοστό 

επί της 

αξίας FOB 

των εξαγωγών 

4,1 
3,98 

2,7 

2,22 

3,34 

4,44 

4,59 

-

* Ιανουάριος- Μάιος 

Πηγή: ΥΠΕΘΟ. 

Το ερώτημα που γεννάται, σε αυτό το σημείο, είναι γιατί, αφού 
υπήρχαν οι προαναφερθέντες μηχανισμοί επιστροφής των κυριότερων 
αναίτιων επιβαρύνσεων, δεν έγινε δυνατό να αποφορολογηθούν σε κά
ποιο σημαντικό βαθμό οι εξαγωγές; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, 
θα πρέπει να αναληφθεί μία περιληπτική ανάλυση των μηχανισμών επι
βολής και επιστροφής στις εξαγωγές των κυριότερων γενικών φόρων 
επί της δαπάνης, όπως ήταν ο ΦΚΕ και το χαρτόσημο. Θα πρέπει επίσης 
να αναφερθούν και οι πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες διάχυτες επι
βαρύνσεις στις εξαγωγές, που δεν επιστρέφονταν, ούτε ήταν δυνατό να 
επιστραφούν στους εξαγωγείς με το ισχύον σύστημα. Η ανάλυση αυτή 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα 4.1. 
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4.5. Εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας "ωφέλειας" (μείωσης της επιβάρυνσης) 
των εξαγωγών, με την εφαρμογή του ΦΠΑ από 1-1-1987 

Η στήλη (4) του Πίνακα 6 δείχνει το ποσοστό των επιβαρύνσεων 
επί της αξίας FOB των εξαγωγών, που προβλέπεται να εξαλειφθεί με 
την εφαρμογή του ΦΠΑ. Για τον υπολογισμό αυτής της στήλης, σημει
ώνονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 
έτος 1988, το έτος 1987 εισπράχθηκαν από τον ΦΠΑ 505 δισ. δρχ. επί συ
νόλου έμμεσων φόρων 1.195,7 δισ. δρχ. Επομένως, οι εισπράξεις από 
τον ΦΠΑ αποτελούσαν το 1987 το 42,2% του συνόλου των εισπράξεων 
από έμμεσους φόρους. Το ποσοστό αυτό έγινε 47,3% το 1988 και 51,3% 
το 198921. Η επιβάρυνση όμως των εξαγωγών από το σύστημα της έμμε
σης φορολογίας δεν προέρχεται από το σύνολο των έμμεσων φόρων, 
αλλά από ορισμένους σημαντικούς φόρους, όπως το χαρτόσημο τιμο
λογίων και ο ΦΚΕ; οι οποίοι πράγματι έχουν περιληφθεί στον ΦΠΑ. 
Υπάρχει δηλαδή και ένας μεγάλος αριθμός έμμεσων φόρων, που δεν 
έχουν καμία σχέση με τις εξαγωγές. Ορισμένοι από αυτούς τους φό
ρους, για το 1987, φαίνονται στον Πίνακα 12, και αντιπροσωπεύουν 
ένα ποσό 324,8 δισ. δρχ. 

Με βάση τα πιο πάνω, το σύνολο των έμμεσων φόρων που είχαν 
κάποια σχέση (μικρή ή μεγάλη) με τις εξαγωγές το 1987, ανερχόταν στα 
870,9 δισ. δρχ. Και το ποσοστό των εισπράξεων από τον ΦΠΑ σε αυτό 
το σύνολο ήταν 58%. Αν όμως από το σύνολο των εισπράξεων από τον 
ΦΠΑ αφαιρέσουμε ορισμένους φόρους που αντικαταστάθηκαν, χωρίς 
να έχουν μεγάλη σχέση με τις εξαγωγές, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 
50% περίπου των έμμεσων φόρων που είχαν σχέση με τις εξαγωγές αντι
καθίσταται από 1-1-1987 από τον ΦΠΑ22. 

Με αυτή τη λογική, υποθέτουμε ότι το 50% των επιβαρύνσεων που 
παρουσιάζονται στη στήλη (3) του Π ίνακα 6, θα εξαλειφθεί με τον ΦΠΑ. 
Έτσι το ποσοστό της μέσης επιβάρυνσης επί της αξίας FOB των εξαγω
γών που υπολογίζεται να εξαλειφθεί με τον ΦΠΑ, φαίνεται στη στήλη 

21. Βλέπε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το έτος 1990. 
22. 'Οπως φαίνεται από τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογι

σμού για το έτος 1990, το ποσοστό αυτό βαίνει αυξανόμενο τα επόμενα χρόνια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Έμμεσοι φόροι που δεν αφορούν (δεν επιβαρύνουν) τις εξαγωγές 
(Έτος 1987) 

1331 Φόρος καπνού 51,0 
1335 Φόρος κατανάλωσης βύνης 4,0 
1370 Τέλη κυκλοφορίας 28,0 
1384 Φόρος πολυτελείας σε είδη που εισάγονται από το εξωτερικό 4,0 
1387 Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα αυτοκίνητα 42,8 
1411 Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών 21,0 
1342 Το 80% του ειδικού φόρου βενζίνης 90,8 
1390 Ειδικά τέλη και εισφορές στα αυτοκίνητα 13,8 
1412 Το 60% του φόρου μεταβίβασης οικοπέδων και αγροκτημάτων 12,6 
1332 Το 60% του φόρου στην παραγωγή και κατανάλωση οινοπνευματωδών 1,6 
1343 Το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης νάφθας 45,0 
1364 Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τραπουλόχαρτα 0,4 
1365 Εισφορά στο παραγόμενο λάδι για αντιδακική προστασία 1,1 
1366 Το 60% του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις 1 ,5 

Το 50% των άλλων ειδικών φόρων κατανάλωσης στα εισαγόμενα 8,0 

Σύνολο 324,8 

Πηγή: Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους για το Έτος 1989. 

(4) του Πίνακα ό23. 

23. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι και η απόφαση της κυβέρνησης να επιχορηγή
σει το ΙΚΑ από τον τακτικό προϋπολογισμό με57δισ. δρχ. το 1987,137δρχ. το 1988 και 
170 δισ. δρχ. το 1989, προκειμένου να μην αναγκασθεί να προβεί σε αυξήσεις των εισφο
ρών, αποτελεί μια πολύ σημαντική βοήθεια προς τους κατεξοχήν παραγωγικούς κλά
δους της χώρας και ιδιαίτερα προς τις εξαγωγές. Αυτό θα ήταν ακόμα πιο σημαντικό, 
εάν το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω του 
ΦΠΑ, από τον οποίο απαλλάσσονται οι εξαγωγές. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέ
πε το Κεφάλαιο 4 πιο κάτω. 
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4.6. Προσεγγιστική εκτίμηση της καθαρής ωφέλειας των εξαγωγών από την 
εφαρμογή του ΦΠΑ, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών του έτους 1986 

Ο υπολογισμός της μέσης επιβάρυνσης των εξαγωγών κατά κλάδο 
που επιχειρήθηκε στην υποδιαίρεση 4.4. πιο πάνω, έγινε με βάση τα απο
λογιστικά στοιχεία του έτους 1975 και τους συντελεστές επιβάρυνσης 
που είχαν τότε υπολογιστεί από τον Θ. Γεωργακόπουλο,.προσαρμοσμέ-
νους προσεγγιστικά με την εκτιμώμενη επίδραση των μεταγενέστερων 
εξελίξεων στη φορολογία σε αυτούς τους συντελεστές. Η ακρίβεια των 
πιο πάνω κατά κλάδο εκτιμήσεων μπορεί να ελεγχθεί με τη χρησιμοποί
ηση πρόσφατων στοιχείων, τα οποία όμως δεν είναι δυνατό να κατανε
μηθούν εύκολα κατά κλάδο. Γι' αυτό στην παρούσα υποδιαίρεση θα γί
νει προσπάθεια να εκτιμηθεί η μέση επιβάρυνση ολόκληρης της 
βιομηχανίας με τα πιο πρόσφατα στοιχεία και να συγκριθεί με εκείνη 
την οποία υπολογίσαμε πιο πάνω. 

α. Επιβάρυνση των εξαγωγών από τον ΦΚΕ στις εξαγωγές και 
στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, η οποία προβλέπεται 
να εξαλειφθεί από τον ΦΠΑ (στοιχεία έτους 1986). 

Οι συνολικές εισπράξεις από τον ΦΚΕ σε βιομηχανίες και βιοτε
χνίες ήταν το 1986 45 δισ. δρχ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα 
59,5 δισ. δρχ. του ΦΚΕ που εισπράχθηκε από τα εισαγόμενα προϊόντα. 
Τότε ο συνολικός φόρος που αντικαταστάθηκε από τον ΦΠΑ ήταν πε
ρίπου 104,5 δισ. δρχ. Αν σε αυτά προσθέσουμε το φόρο που πρέπει να 
έχει ήδη επιστραφεί στις εξαγωγές, τότε το συνολικό ποσό του ΦΚΕ, 
πριν την επιστροφή του φόρου που είχε επιβαρύνει τα εξαγόμενα προϊ
όντα, θα έπρεπε να ήταν περίπου 125,4 δισ. δρχ. Δηλαδή ο ΦΚΕ που 
αντιστοιχεί στα εξαγόμενα προϊόντα είναι της τάξεως των 20 δισ. δρχ. 
περίπου. Με βάση την ανάλυση του Παραρτήματος 4.1, μπορούμε να 
υποθέσουμε προσεγγιστικά ότι το 20% του φόρου, που έπρεπε να επι
στραφεί στους εξαγωγείς στην πραγματικότητα, δεν επιστρεφόταν. 
Αυτό σημαίνει ότι το έτος 1986 οι εξαγωγές επιβαρύνθηκαν με ένα πο
σό της τάξεως των 4 δισ. δρχ., το οποίο θα εξαλειφθεί από 1-1-1987 με 
την εφαρμογή του ΦΠΑ, που επιστρέφεται αυτούσιος ή δεν επιβαρύνει 
τους εξαγωγείς. 
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β. Επιβάρυνση των εξαγωγών από άλλες μορφές ΦΚΕ, ο οποίος 
δεν επιστρεφόταν στους εξαγωγείς. 

Όπως αναλύεται στο Παράρτημα 4.1, οι εξαγωγές επιβαρύνονταν 
μέχρι την 31-12-1986 και από τις ακόλουθες μορφές ΦΚΕ, για τις οποί
ες δεν υπήρχε διαδικασία επιστροφής τους στους εξαγωγείς: 

- ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα του ΟΤΕ 1,5 δισ. δρχ. 
-ΦΚΕ ΔΕΗ 2,0δισ.δρχ. 
- ΦΚΕ από τραπεζικές εργασίες, διαφημίσεις κτλ. 1,0 δισ. δρχ. 
Από 1-1-1987 με την εφαρμογή τουΦΠΑ, οι εξαγωγείς απαλλάσσο

νται από τις πιο πάνω επιβαρύνσεις. 

γ. Επιβάρυνση των εξαγωγών από άλλους ειδικούς έμμεσους φό
ρους. 

- Ειδικός φόρος καυσίμων 1 δισ. δρχ. 
- Φόρος υπέρ ΟΓΑ 2 δισ. δρχ. 
Και αυτές οι επιβαρύνσεις θα εξαλειφθούν με τον ΦΠΑ. 

δ. Ο ειδικός φόρος επί των τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ). 
Όπως εξηγείται στο Παράρτημα 4.1, η επιβολή του πιο πάνω φό

ρου από 1-1-1987 σε αντικατάσταση του ΦΠΑ και του χαρτοσήμου, ση
μαίνει πρόσθετη επιβάρυνση των εξαγωγών κατά 2 δισ. δρχ. 

ε. Επιβάρυνση των εξαγωγών από το χαρτόσημο τιμολογίων. 
Με την αντικατάσταση του χαρτοσήμου από τον ΦΠΑ, η ωφέλεια 

που θα προκύψει στις εξαγωγές θα είναι σημαντική, ιδιαίτερα για τις μι
κρομεσαίες επιχειρήσεις, και για τα προϊόντα εκείνα τα οποία περνού
σαν από πολλά στάδια επεξεργασίας μέχρι την τελική τους πώληση στον 
τελικό καταναλωτή. 

Ένας πρόχειρος υπολογισμός της μη επιστρεφόμενης επιβάρυνσης 
των εξαγωγών μπορεί να είναι ο ακόλουθος. Οι συνολικές εισπράξεις 
από τέλη χαρτοσήμου σε πωλήσεις αγαθών βιομηχανικών, βιοτεχνικών 
και εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και σε πωλήσεις γεωργικών κτλ. 
προϊόντων ήταν το 1986, 128 δισ. δρχ. Αν σε αυτά προσθέσουμε τα 31 
δισ. που εισπράχθηκαν από τέλη χαρτοσήμου σε αγαθά εισαγόμενα από 
το εξωτερικό, έχουμε: Συνολική είσπραξη από χαρτόσημο το οποίο 
αντικαθίσταται από τον ΦΠΑ 159 δισ. δρχ. Αν υποθέσουμε ότι από αυ
τά το 20% αφορά εξαγωγές (όσο είναι περίπου το ποσοστό των εξαγω-
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γών στην ακαθάριστη αξία της βιομηχανικής παραγωγής), τότε μπορού
με να πούμε ότι το συνολικό ποσό χαρτοσήμου που θα έπρεπε να είχε 
επιστραφεί στους εξαγωγείς είναι της τάξεως των 32 δισ. δρχ. Αντί αυ
τών το 1986, επιστράφηκαν μόνο 20 δισ. δρχ. περίπου και από αυτά ένα 
σημαντικό μέρος αφορούσε εξαγωγές προηγούμενων χρήσεων. Υπάρ
χει λοιπόν ένα μη επιστρεπτέο ποσό από την επιβάρυνση των εξαγωγών 
από χαρτόσημο της τάξεως των 12 δισ. δρχ. περίπου. 

στ. Συνολική καθαρή ωφέλεια των εξαγωγών από την εφαρμογή 
του ΦΠΛ με βάση τα στοιχεία του 1986. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Υπολογισμός κατά προσέγγιση της καθαρής ωφέλειας των εξαγωγών 
από την εφαρμογή του ΦΠ Α 

(Σε δισ. δραχμές) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Φόρος 

ΦΚΕ σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
ΦΚΕ στον ΟΤΕ 
ΦΚΕ στη ΔΕΗ 
Λοιπά (Τραπεζικές εργασίες, διαφημίσεις) 
Καύσιμα 
Φόρος υπέρ ΟΓΑ 

Σύνολο 

Εισπράξεις 
1986 

45 
7 

13 

22 

87 

Καθαρή ωφέλεια 
εξαγωγών 

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

9,3 

7. ΦΚΕ στα είδη που εισάγονται από το εξωτερικό 
8. Τέλη χαρτοσήμου σε πωλήσεις αγαθών βιομηχα

νικών, βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων 
και σε πωλήσεις γεωργικών κτλ. προϊόντων 

9. Χαρτόσημο στα εισαγόμενα 

593 

128,0 
31,0 

0,8 

12,0 

10. Πρόσθετη επιβάρυνση από τον "Ειδικό 
Φόρο Τραπεζικών Εργασιών" -2,0 

Καθαρή ωφέλεια 20,1 

Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών, Υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 
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Στον Πίνακα 13 δίνεται μία συνολική απαρίθμηση των πηγών από 
τις οποίες θα προκύψει η ωφέλεια από την εφαρμογή του ΦΠ Α στα εξα
γόμενα προϊόντα όπως αναλύθηκαν πιο πάνω. Η συνολική ωφέλεια 
υπολογίζεται να φτάσει τα 20 δισ. δρχ. περίπου, που αντιπροσωπεύουν 
το 6,5% περίπου επί της αξίας FOB των βιομηχανικών εξαγωγών. Αυτό 
συνεπάγεται συνολική μέση επιβάρυνση των εξαγωγών από έμμεσους 
φόρους 13% περίπου (6,5 :0,5), πράγμα που σημαίνει ότι η μέση επιβά
ρυνση που υπολογίστηκε στον Πίνακα 4, υποεκτιμά μάλλον παρά υπε
ρεκτιμά την πραγματική έμμεση επιβάρυνση των εξαγωγών από έμμε
σους φόρους. 

4.7. Εκτίμηση της μέσης ποσοστιαίας μείωσης της καθαρής επιδότησης των 
εξαγωγών (επιδοτήσεις-επιβαρυνσεις) μετά την εφαρμογή σε πρώτη φάση 
των αποφάσεων για μείωση των επιδοτήσεων και την εφαρμογή του ΦΠΑ 

Στη στήλη (5) του Πίνακα 6, φαίνεται η κατά 55% μείωση της επι
δότησης των εξαγωγών κατά κλάδο, σύμφωνα με τη συμφωνία με την 
Επιτροπή της ΕΟΚ του Νοεμβρίου 1986. 

Αν από τη στήλη (5) αφαιρέσουμε τη στήλη (4), έχουμε τη στήλη (6), 
η οποία δείχνει την ποσοστιαία καθαρή μείωση της ανταγωνιστικής θέ
σης των εξαγωγών από 1-1-1987, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την 
επίδραση από την εφαρμογή του ΦΠΑ και τη συμφωνία με την ΕΟΚ για 
σταδιακή μείωση των 1574/70,350/82 και 358/82 αποφάσεων της Ν.Ε. 

Όπως φαίνεται από τη στήλη (6), οι κλάδοι, οι οποίοι κατεξοχήν 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετά τη λήψη των πιο πάνω μέτρων πολιτι
κής, είναι τα έτοιμα ενδύματα φασόν (μείωση της καθαρής επιδότησης 
κατά 10,2%), τα υποδήματα (7,55%), οι ελιές (7,9%), οι εξαγωγές της 
βιοτεχνίας στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, στα μάρμαρα, στα 
τρόφιμα, στα δέρματα κτλ.. 

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του 
ΥΠΕΘΟ, οι συνολικές εκταμιεύσεις για πληρωμή των επιδοτήσεων της 
1574/70 απόφασης, έφτασε το 1986 τα 49 δισ. δρχ. περίπου. Ένα σημα
ντικό ποσοστό όμως από αυτά αφορά εξαγωγές προηγούμενων χρήσε
ων. Υπολογίζεται ότι το ποσό που αφορά πράγματι τις εξαγωγές του 
1986 ήταν της τάξεως των 38 δισ. δρχ. Η ωφέλεια επομένως που θα προ
κύψει στους εξαγωγείς από την εφαρμογή του ΦΠΑ, όπως υπολογίστη-
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κε στην υποδιαίρεση 4.7., 20 δισ. δρχ. περίπου, αντιστοιχεί ακριβώς στο 
55% των ενισχύσεων που δίνονταν μέσω των 1574/70,350/82 και 358/82 
αποφάσεων της Ν.Ε. 

Το γεγονός ότι, με τη χρησιμοποίηση των απολογιστικών στοιχεί
ων του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΠΕΘΟ, καταλήξαμε ακρι
βώς στο ποσοστό που αποφασίστηκε να μειωθεί η 1574/70 απόφαση σε 
πρώτη φάση από 1-1-1987, είναι καθαρή σύμπτωση. Οι τάξεις μεγέθους 
όμως δεν είναι δυνατό εύκολα να αμφισβητηθούν, πράγμα που δείχνει 
ότι τελικά η ευνοϊκή επίδραση του ΦΠ Α στις εξαγωγές είναι κατά πάσα 
πιθανότητα πολύ πιο σημαντική από ό,τι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εξα
γωγείς τείνουν τελευταία να υπολογίζουν. 

Ως συμπέρασμα από τα πιο πάνω μπορούμε να πούμε ότι, όσον 
αφορά τους μέσους όρους για τη βιομηχανία ως σύνολο, η ωφέλεια που 
προκύπτει από τον ΦΠΑ σχεδόν αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό την 
πρώτη φάση της μείωσης (κατά 55%) των εξαγωγικών επιδοτήσεων 
(1574/70, 350/82 και 358/82 ANE) από 1-1-1987. Σύμφωνα με τα στοι
χεία του Πίνακα 6, η καθαρή μείωση της επιδότησης από 1-1-1987 είναι 
μόνο 3,3%. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία είναι ακόμα μικρό
τερη. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αντί
θετα μάλιστα. Το σύστημα επιδοτήσεων μέσω της 1574/70 ANE ήταν 
έτσι διαρθρωμένο, ώστε, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ορισμένοι κλά
δοι να απολαμβάνουν πολύ υψηλά ποσοστά επιδότησης, ενώ για άλ
λους η επιδότηση ήταν σχετικά μικρή. Με τη ρύθμιση που έγινε ήταν φυ
σικό οι κλάδοι με τα πολύ υψηλά ποσοστά επιδότησης (φασόν, 
υποδήματα, πλεκτά ενδύματα, ελιές, βιοτεχνία ως σύνολο κτλ.) να βγαί
νουν ζημιωμένοι, ακριβώς για το λόγο ότι η επιδότηση την οποία απο
λάμβαναν ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από την επιβάρυνση την οποία 
υφίσταντο από το σύστημα των έμμεσων φόρων. 

Επειδή η αναταραχή, που δημιούργησε στους πιο πάνω κλάδους η 
ανακοίνωση της απόφασης για σταδιακή κατάργηση των εξαγωγικών 
επιδοτήσεων, ήταν κατά τη γνώμη μας πολύ πιο έντονη από αυτή που δι
καιολογούσαν τα στοιχεία που αναφέραμε, θα προσπαθήσουμε να απο
σαφηνίσουμε όσο περισσότερο γίνεται την κατάσταση, αναφερόμενοι 
στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, περιληπτικά, σε κάθε έναν από αυ
τούς τους κλάδους χωριστά. 
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4.8. Οι μεταβολές στην ανταγωνιστική θέση ορισμένων σημαντικών κλάδων 
της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις τους στις εξαγωγές αυτών 
των κλάδων 

4.8.1. Έτοιμα ενδύματα φασόν 

Οι εξαγωγές έτοιμων ενδυμάτων φασόν καλύπτουν περίπου το 
50% των συνολικών εξαγωγών ενδυμάτων και έφτασαν, το 1988, σύμ
φωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα 885,5 εκατ. δολ. έναντι 1.063,9 εκατ. 
δολ. το 1987,793,2 εκατ. δολ. το 1986και498,4εκατ.δολ.το 198524. Ανα
λυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 πιο κάτω. 

Κύρια χαρακτηριστικά15 

- Μικρό μέγεθος μεταποιητικών μονάδων. 
- Κλάδος έντασης εργασίας όπου το εργατικό δυναμικό είναι στην 

πλειοψηφία γυναίκες. 
- Δεν απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση εργασίας. 
- Κύρια αίτια ανάπτυξης του κλάδου στην Ελλάδα ήταν το χαμηλό 

κόστος εργασίας. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με όλες τις εν

δείξεις, ο κλάδος του φασόν χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό έντασης ερ
γασίας πολύ υψηλότερο από ό,τι συμβαίνει με άλλους παραγωγικούς 
κλάδους. Υποστηρίζεται ότι το κόστος εργασίας στις περισσότερες πε
ριπτώσεις συμμετέχει στο κόστος των επιχειρήσεων αυτών με ποσοστά 
υψηλότερα του 75%. 

Με αυτά τα δεδομένα ο κλάδος του φασόν ήταν από εκείνους που 
επηρεάστηκαν περισσότερο από τη μεγάλη αύξηση του κατά μονάδα κό
στους εργασίας στη βιομηχανία που σημειώθηκε τα έτη 1981 και 198226. 
Αιτία της αύξησης αυτής ήταν η εισοδηματική και η γενικότερη μακρο
οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκαν σε εκείνη την περίοδο. Ως 
αποτέλεσμα είχαμε μία σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέ
σης των κλάδων που ήταν έντασης εργασίας και παρήγαγαν προϊόντα 

24. ΕΣΥΕ, Πίνακας 7 (Εισαγωγών - Εξαγωγών), κωδικοί 842 έως 846. , 
25. Βλέπε Werner International (1989), Γ. Χ. Κότσος και Χ. Ιωάννου (1986), Βασ. 

Πατσουράτης (1985) και Γ. Κανελής (1990). 
26. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 2 και το Κεφάλαιο 5 της 

παρούσας μελέτης. 
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εμπορεύσιμα διεθνώς. Αυτή η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας 
του κλάδου παραγωγής φασόν υπήρξε μία από τις κύριες αιτίες που 
οδήγησαν στην απόφαση για αύξηση της επιδότησης που δινόταν σε αυ
τό τον κλάδο μέσω της 1574/70 ANE και την εφαρμογή σταθερού ποσο
στού επιδότησης, 24%, επί της αξίας FOB των εξαγωγών (358/5/9-4-
1982, ANE). 

Η πορεία της εισοδηματικής και της γενικότερης μακροοικονομι
κής πολιτικής, τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 1985, δεν επέτρεψε να δη
μιουργηθούν συνθήκες για μείωση της πολύ σημαντικής πράγματι επι
δότησης που παραχωρήθηκε με τις αποφάσεις 350/3/ 8-2-1982 (αύξηση 
της επιδότησης της βιοτεχνίας) και 358/5/9-4-1982 [αύξηση της επιδότη
σης των εξαγωγών (α) υποδημάτων και (β) έτοιμων ενδυμάτων εκτός 
προϊόντων πλεκτικής, που κατασκευάζονται για λογαριασμό και με 
πρώτες ύλες αλλοδαπών επιχειρήσεων (φασόν)]. 

Μετά όμως τον Οκτώβριο του 1985, η εφαρμοζόμενη μακροοικο
νομική πολιτική και ειδικότερα η εισοδηματική και συναλλαγματική 
πολιτική, οδήγησαν αναμφισβήτητα σε μία σημαντική πτώση του κατά 
μονάδα κόστους εργασίας στους πιο πάνω κλάδους και σε μία σημαντι
κή βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης διεθνώς. Αυτό αντανακλά
ται στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών έτοιμων ενδυμάτων κατά τα 
έτη 1986,1987 και 1988, που προαναφέραμε. 

Για τις επιχειρήσεις παραγωγής φασόν, οι επιπτώσεις της εφαρ
μοζόμενης πολιτικής μετά το 1985 και μέχρι τα μέσα του 1988, ήταν ευ
νοϊκότερες από κάθε άλλη περίπτωση για τους ακόλουθους λόγους: α) 
γιατί είναι κλάδοι κατεξοχήν έντασης εργασίας και β) γιατί συναλλάσ
σονται με το εξωτερικό σε ευρωπαϊκά νομίσματα και ειδικότερα σε 
μάρκα, έναντι των οποίων η υποτίμηση της δραχμής ξεπέρασε το 36% 
το 1986, και το 16,7% το 1987. 

Επομένως, μετά την έναρξη εφαρμογής της νέας μακροοικονομι
κής πολιτικής (από τον Οκτώβριο του 1985), θα έπρεπε ήδη να είχαν 
αποφασιστεί σημαντικές μειώσεις στην εφαρμοζόμενη επιδότηση των 
εξαγωγών αυτών των κλάδων, πριν ακόμα αυτό επιβληθεί από τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε η συμφωνία ένταξης της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ. 

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο τρίμηνο του 1986 και το τελευταίο 
τρίμηνο του 1987, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής, 
με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία, ήταν 
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υποτιμημένη κατά 20,7% και 22,1% αντίστοιχα, σε σχέση με τα πρώτα 
τρίμηνα του 198527. Για τον κλάδο φασόν, η υποτίμηση της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Π.χ. 
από 1-1-1986 έως 31-12-1986, η δραχμή υποτιμήθηκε έναντι του μάρκου 
κατά 22,2%. Στο ίδιο διάστημα, η αύξηση του κατά μονάδα κόστους ερ
γασίας στη βιομηχανία δεν ξεπέρασε, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοι
χεία, το 14%. Είχαμε δηλαδή και μέσα στο 1986 μία πρόσθετη πραγμα
τική υποτίμηση, όσον αφορά τα προϊόντα του κλάδου φασόν, της 
τάξεως του 10%. Παρόμοιες εξελίξεις σημειώθηκαν και μέσα στο 1987. 

Με τα πιο πάνω δεδομένα δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι το τέ
λος του 1987, να υπήρξε πραγματικά πρόβλημα προσαρμογής εξαιτίας 
της μείωσης των εξαγωγικών επιδοτήσεων στον κλάδο των έτοιμων εν
δυμάτων φασόν, η οποία όπως φαίνεται στην στήλη (6) του Πίνακα 6, 
ήταν σημαντική (10,2%). Οι μειώσεις αυτές έπρεπε να είχαν γίνει σε αυ
τό τον κλάδο από τον προηγούμενο χρόνο και σε κάθε περίπτωση η 
ανταγωνιστική θέση του κλάδου στα μέσα του 1988 ήταν καλύτερη από 
ό,τι ήταν ακόμα και στις αρχές του 1986, πριν από την κατάργηση των 
επιδοτήσεων. 

Προβλήματα ο κλάδος μπορεί να είχε πάρα πολλά, ακόμα και σε 
εκείνη την περίοδο. Αφορούσαν όμως κυρίως την οργανωτική του δομή 
και την ελλιπή αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών πρωτοβου
λιών που είχαν αναληφθεί σε αυτόν, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφο
ρούσαν χειροτέρευση της ανταγωνιστικής θέσης του κλάδου εξαιτίας 
της ακολουθούμενης μακροοικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής. 
Κάθε άλλο μάλιστα. Η ανταγωνιστική θέση του κλάδου, στο βαθμό που 
αφορά την οικονομική πολιτική, ήταν καλύτερη στα μέσα του 1988 από 
ό,τι ήταν ακόμα και στις αρχές της ΙΟετίας του 1980. Και θα μπορούσε 
να γίνει ακόμα καλύτερη, αν η φιλοσοφία, σε σχέση με την οικονομική 
πολιτική που επικράτησε στην περίοδο 1986-1988, εξακολουθούσε να 
ισχύει και τα επόμενα χρόνια, και αν η εφαρμογή του ΦΠ Α λάμβανε χώ
ρα χωρίς πολλούς κλυδωνισμούς. Τίποτα όμως από αυτά δεν συνέβη 
στην περίοδο 1989-199028. 

27. Βλέπε τον Πίνακα 5, στο Κεφάλαιο 2. 
28. Βλέπε νια περισσότερες λεπτομέρειες Δ. Κ. Μαρούλης (1991), υποδιαίρεση 
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Γενικά για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας -
βιοτεχνίας έτοιμου ενδύματος, μία αναλυτική έκθεση του ΙΟΒΕ29 επιση
μαίνει ότι μπορεί να βελτιωθεί με τη δημιουργία ελληνικής μόδας και με 
την προώθηση του επώνυμου ελληνικού προϊόντος30. Αυτό προϋποθέ
τει ότι οι κατασκευαστές θα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην 
προώθηση του προϊόντος που παράγουν και όχι στην παραγωγή για λο
γαριασμό οίκων του εξωτερικού (φασόν). Επιπροσθέτως, η τεχνική 
επιμόρφωση των εργαζομένων στον κλάδο και η δημιουργία στελεχών 
ικανών να αναλάβουν τη σημαντική αναβάθμιση της παραγωγικής και 
διοικητικής δομής των επιχειρήσεων του κλάδου, είναι απαραίτητα 
στοιχεία για τη σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας και τη διατή
ρηση του κόστους παραγωγής σε ανταγωνιστικά επίπεδα31. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η κατεύθυνση της οικονομικής 
πολιτικής, η οποία οδηγεί στην υγιή ανάπτυξη του κλάδου του έτοιμου 
ενδύματος γενικά και του* φασόν ειδικότερα, δεν είναι καθόλου προς 
την πλευρά των υψηλών και μόνιμων επιδοτήσεων. Αυτές οι τελευταίες 
είχαν κύριο σκοπό, μέχρι σήμερα, τη συγκάλυψη των πραγματικά σημα
ντικών διαρθρωτικών αδυναμιών του κλάδου και της λανθασμένης κα
τεύθυνσης της γενικότερης μακροοικονομικής πολιτικής. 

Στο βαθμό που η μακροοικονομική πολιτική θα είναι σε σωστή κα
τεύθυνση στο μέλλον, μέσα στην ενοποιημένη εσωτερική αγορά της 
ΕΟΚ, εκείνο που θα επιβάλλεται θα είναι η μελέτη και η ανάληψη δυνα
μικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυνα
μιών του κλάδου. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη εμφανιστεί στην ελ
ληνική οικονομία, με τη μορφή της εξυγίανσης της κεφαλαιακής δομής 
των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης του χρηματιστηρίου και μέσω 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι οποίες όμως προωθούνται με με
γαλύτερη ένταση σε άλλους κλάδους και πολύ λιγότερο στον κλάδο των 
έτοιμων ενδυμάτων. 

29. Βλέπε Βασ. Πατσουράτης (1985). Βλέπε επίσης Institute of Economic and 
Industrial Research (1987a) και Βαλντέν, Σ. και Γ. Καζάκος (1989). 

30. Βλέπε επίσης Γ. Κανελής (1990), και Werner International (1989). 
31. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 1 της παρούσας μελέτης 

σχετικά με τη σημασία των παραγόντων προσφοράς στην ανάπτυξη των ελληνικών εξα
γωγών. 

177 



Δυστυχώς, από τα μέσα του 1988 και μέχρι τα μέσα του 1990, η μα
κροοικονομική πολιτική έκανε στροφή 180° και έγινε εξαιρετικά επε
κτατική. Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστι
κότητας της ελληνικής βιομηχανίας, όπως αυτή μετριέται με το σχετικό 
κατά μονάδα κόστος εργασίας σε κοινό νόμισμα, κατά 25% περίπου στη 
διετία 1988-1989. Η πολιτική αυτή ήταν σε λάθος κατεύθυνση και είχε 
ως συνέπεια να εξαλειφθούν σε σημαντικό βαθμό τα πλεονεκτήματα 
που είχαν επιτευχθεί για τον κλάδο από την μακροοικονομική πολιτική 
της περιόδου 1986-198832. 

Η πιο πάνω πολιτική ακολουθήθηκε παρά το γεγονός ότι, όπως 
φαίνεται από την στήλη (10) του Πίνακα 4, η καθαρή μείωση της επιδό
τησης του κλάδου από 1-1-1990, έφτασε το επίπεδο του 27%. Αυτό, σε 
συνδυασμό με τη σημαντική υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας της δραχμής που προαναφέρθηκε, συνεπάγονται μια 
πολύ σοβαρή μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του κλάδου, η 
οποία, αν δεν βελτιωθεί έγκαιρα, θα έχει ως συνέπεια τη δραματική συρ
ρίκνωση του. 

4.8.2. Υποδηματοποιία 

Η συμβολή του κλάδου (μη συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών 
και των ελαστικών παπουτσιών) στη διαμόρφωση του συνολικού προϊ
όντος της μεταποίησης, παρουσίασε συνεχή μείωση σε όλη την περίοδο 
από τις αρχές της ΙΟετίας του 1960 και μέχρι σήμερα. 

Συγκεκριμένο., με βάση τα εθνικολογιστικά στοιχεία προστιθέμε
νης αξίας (σε τιμές 1970) η συμμετοχή του κλάδου στο προϊόν του μετα
ποιητικού τομέα μειώθηκε στο 2,1% το 1982 από 4,1% το 1960. 

Χαρακτηριστικό του κλάδου στη ΙΟετία του 1970 ήταν η εντυπω
σιακή αύξηση των εξαγωγών παπουτσιών, ενώ οι εισαγωγές μέχρι και 
το 1980 βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (βλέπε τον Πίνακα 15). Η 
εξέλιξη αυτή αποτέλεσε μία προσωρινή μόνο διέξοδο για την εγχώρια 
υποδηματοποιία, δεδομένου ότι, από το 1982 και μετά, χαρακτηριστικό 
του κλάδου υπήρξε η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών και η σημαντική 

32. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες Δ. Κ. Μαρούλης (1991), υποδιαίρεση 
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μείωση των εξαγωγών. Μια μικρή ανάκαμψη των εξαγωγών παρατη
ρείται από το 1984 και μετά, χωρίς όμως να έχουμε πλησιάσει τα επίπε
δα εξαγωγών της τριετίας 1979-1981 (βλέπε Πίνακα 15). 

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη μηχανοποίηση της παραγω
γικής διαδικασίας, που πράγματι έχει παρατηρηθεί στον κλάδο αυτό τα 
τελευταία χρόνια, ο βαθμός αυτοματοποίησης της παραγωγής είναι πε
ριορισμένος, το μέγεθος των οικονομικών μονάδων παραμένει εξαιρε
τικά μικρό και η οργανωτική τους δομή υπανάπτυκτη, ιδιαίτερα όταν 
αυτές οι επιχειρήσεις εξετάζονται με διεθνή κριτήρια. Ο κλάδος περι
λαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό παραγωγικών μονάδων (2.578 μονάδες το 
1978) και απασχολεί 135 χιλ. άτομα περίπου33. 

Οι σημαντικότερες μονάδες του κλάδου είναι εγκατεστημένες στις 
περιοχές Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Αρκετές από τις μικρές 
μονάδες λειτουργούν ως συμπληρωματικές μεγάλων εγχώριων μονά
δων ή βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων του εξωτερικού (π.χ. 
ΗΠΑ, Δ. Γερμανία) στη βάση παραγγελιών (φασόν)34. 

Σχετικά με την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του 
κλάδου, την παραγωγική δυναμικότητα και το βαθμό αξιοποίησης της, 
σχετική έκθεση του ΥΠΕΘΟ αναφέρει τα ακόλουθα. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις των περισσό
τερων μεγάλων μονάδων αλλά και ορισμένων μικρών, είναι αρκετά 
σύγχρονος, εφάμιλλος των αναπτυγμένων υποδηματοβιομηχανιών χω
ρών της Ευρώπης. Εκεί που υπάρχει σημαντική τεχνολογική υστέρηση 
είναι στους τομείς ποιοτικού ελέγχου και μηχανοργάνωσης της παρα
γωγής, τουλάχιστον για τις μεγάλες μονάδες του κλάδου. 

Στο μεγαλύτερο του μέρος ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποκτή
θηκε στη διάρκεια της ΙΟετίας του 1970. Ωστόσο υποστηρίζεται από την 
έκθεση του ΥΠΕΘΟ ότι είτε δεν αποκτήθηκε πάντοτε ο πιο κατάλληλος 
εξοπλισμός, είτε δεν εντάχθηκε σε κατάλληλη υποδομή που θα επέτρεπε 
την αξιοποίηση της δυναμικότητας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις 
περιπτώσεις που οι συνθήκες αγοράς το επέτρεπαν. 

Στην κατάσταση αυτή συνέβαλαν δύο βασικοί παράγοντες: (α) ο 

33. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Institute of Economic and Industrial 
Research (1987b). 

34. Βλέπε πιο πάνω την περίπτωση του φασόν έτοιμων ενδυμάτων. 
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κατακερματισμός της παραγωγής σε πολλές μικρές μονάδες, όπου η μη
χανοποιημένη παραγωγή με σύγχρονο εξοπλισμό παρουσιάζει προβλή
ματα αδιαιρετότητας της δυναμικότητας των απαραίτητων μηχανημά
των, σε μία ροή παραγωγής που περιλαμβάνει δέκα βασικά στάδια από 
την κοπή των υλικών μέχρι τη συσκευασία των παπουτσιών, (β) η μη ορ
θολογική οργάνωση και η έλλειψη προγραμματισμού της παραγωγής 
των περισσότερων μονάδων του κλάδου. 

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του κλάδου υπολογίζεται γύ
ρω στα 30 εκατ. ζευγάρια για το σύνολο των διάφορων κατηγοριών πα
πουτσιών. Η πραγματική απασχόληση του παραγωγικού δυναμικού 
περιορίζεται κατά κανόνα σε μία βάρδια. Παράλληλα, ένα σημαντικό 
μέρος του δυναμικού των περισσότερων μονάδων του κλάδου δεν απα
σχολείται πλήρως ακόμα και κάτω από τις πιο ευνοϊκές συνθήκες ζήτη
σης παπουτσιών, για τους λόγους που συζητήθηκαν πιο πάνω. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες και την παρούσα κατάσταση μειωμένης ζήτησης 
για τα προϊόντα του κλάδου, ο βαθμός απασχόλησης του πρακτικά 
maximum δυναμικού του κλάδου υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 75% 
και χαρακτηρίζεται από σημαντικές εποχικές διακυμάνσεις που οφεί
λονται σε αντίστοιχες διακυμάνσεις της ζήτησης. 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην υποδηματοποιία αυξήθηκε 
στη ΙΟετία του 1970 με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή οφεί
λεται σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της μηχανοποίησης της παραγω
γής και στη συνεπαγόμενη μείωση της απασχόλησης. Το κόστος εργα
σίας ανά μονάδα προϊόντος δεν φαίνεται να διαφέρει στη χώρα μας 
μεταξύ μικρών και μεγάλων μονάδων αυτού του κλάδου. 

Από συγκρίσεις στοιχείων κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊό
ντος, κόστους εργασίας ανά απασχολούμενο και παραγωγικότητας ερ
γασίας, προκύπτει ότι η ανταγωνιστική θέση της χώρας μας ήταν σε κά
ποιο σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο στα τέλη της ΙΟετίας του 1970. 
Από εκεί και πέρα όμως είχαμε μία σημαντική αύξηση του σχετικού κό
στους εργασίας ανά απασχολούμενο, η οποία συνοδεύτηκε από σημα
ντική επίσης επιβράδυνση στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργα
σίας στον κλάδο. Έτσι, η αύξηση αυτή της παραγωγικότητας ήταν πολύ 
χαμηλότερη στη χώρα μας σχεδόν από το σύνολο των ανταγωνιστριών 
χωρών για τις οποίες υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. 

Οι τάσεις αυτές συνετέλεσαν στη σημαντική χειροτέρευση της 
ανταγωνιστικότητας της υποδηματοποιίας στις αρχές του 1980. Ως 
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αντιστάθμισμα αυτής της χειροτέρευσης της ανταγωνιστικότητας θε
σπίστηκε η 358/5/9-4-1982 ANE, με την οποία αυξάνεται σε 24% (σταθε
ρός συντελεστής) η εξαγωγική επιδότηση του κλάδου. Η επιδότηση αυ
τή, η οποία, μαζί με την επιδότηση του 6% που δινόταν κατά τη 
δραχμοποίηση του συναλλάγματος, έφτανε τελικά το 30% επί της αξίας 
FOB των εξαγωγών, αποτέλεσε αναμφίβολα τη βάση για τη διατήρηση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας του κλάδου στην πενταετία 1981-
198635. 

Όπως όμως τονίστηκε, στην περίπτωση των επιχειρήσεων που πα
ράγουν έτοιμα ενδύματα φασόν για λογαριασμό οίκων του εξωτερικού, 
η γενικότερη μακροοικονομική και ιδιαίτερα η εισοδηματική πολιτική, 
υπήρξαν, στην περίοδο 1985-1988, ιδιαίτερα ευνοϊκές για τον κλάδο της 
υποδηματοποιίας. Συγκεκριμένα, το τελευταίο τρίμηνο του 1986 και το 
τελευταίο τρίμηνο του 1987, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 
της δραχμής με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιο
μηχανία, ήταν υποτιμημένη κατά 20,7% και 22,1% αντίστοιχα, σε σχέση 
με τα τρία πρώτα τρίμηνα του 1985. Με βάση την εξέλιξη των συναλλαγ
ματικών ισοτιμιών μέσα στο 1986 και το 1987 και με βάση επίσης την 
εξέλιξη του κόστους εργασίας και της παραγωγικότητας της εργασίας 
στον κλάδο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορούμε να συμπεράνου-

35. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραχώρηση σε ένα κλάδο της οικονο
μίας μιας τόσο υψηλής επιδότησης (30%), όσο και αν, όπως τονίστηκε πιο πάνω, είναι 
δυνατό να δικαιολογηθεί ως αντιστάθμισμα της δυσμενούς, για τους κλάδους έντασης 
εργασίας, μακροοικονομικής πολιτικής, προκαλεί σημαντικά ερωτηματικά. Πράγματι 
μια τόσο υψηλή επιδότηση δεν μπορεί να συνεχίσει να δίνεται για μεγάλα χρονικά δια
στήματα, χωρίς επανεξέταση της σκοπιμότητας της ή χωρίς την πρέπουσα αναπροσαρ
μογή της στις νέες συνθήκες που συνεχώς παρουσιάζονται. Οι επιπτώσεις αυτής της πο
λιτικής για τον κλάδο στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είναι ευνοϊκές. Το αντίθετο 
μάλιστα. Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν συνετέλεσε στην αντιμετώπιση των σημαντικών 
διαρθρωτικών αδυναμιών του κλάδου, αλλά αντίθετα μάλλον τις χειροτέρεψε. Αλλω
στε η εξέλιξη των εξαγωγών παπουτσιών μετά το 1981 κάθε άλλο παρά ικανοποιητική 
υπήρξε. Επομένως η υψηλή πράγματι επιδότηση του κλάδου μπορεί να συνετέλεσε στην 
επιβίωση του με την παραδοσιακή του δομή, αλλά δεν συνέβαλε στην προώθηση της ανά
πτυξης του πάνω σε νέες υγιείς βάσεις. Ούτε η προσαρμογή του κλάδου στις νέες συν
θήκες ανταγωνισμού που έχουν δημιουργηθεί, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
από την ένταξη στην ΕΟΚ, έγινε σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό. Από αυτό ακριβώς το 
σημείο είναι που ξεκινούν τα κυριότερα από τα σημερινά του προβλήματα. 
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με ότι το κέρδος σε ανταγωνιστικότητα που επιτεύχθηκε στο τέλος του 
1985 διατηρήθηκε ακέραιο μέχρι τα μέσα του 1988. Από εκεί και πέρα 
βέβαια υπήρξε μια σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας, με 
βάση το κατά μονάδα κόστος στη βιομηχανία, η οποία διάρκεσε μέχρι τα 
μέσα του 1990, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή το νέο σταθεροποιητικό πρό
γραμμα. 

Όπως βλέπουμε από τον Πίνακα 6 στήλη (6), η συνολική καθαρή 
μείωση της επιδότησης της υποδηματοποιίας από 1-1-1987 είναι της τά
ξεως του 7,5% επί της αξίας FOB των εξαγωγών. Αυτό προκύπτει, αν 
από το 13,2% της μείωσης της επιδότησης (55%) αφαιρέσουμε το 5,7%, 
που αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία εξάλειψη επιβαρύνσεων από έμμε
σους φόρους μέσω της εφαρμογής του ΦΠΑ. 

Αυτή η καθαρή χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου 
της υποδηματοποιίας (κατά 7,5%) με την έναρξη του 1987, μπορεί κα
ταρχήν να θεωρηθεί ότι αντισταθμίστηκε από τη σημαντική βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, σε σχέση με το κατά μονάδα κό
στος εργασίας στη βιομηχανία, που σημειώθηκε στην περίοδο του 
σταθεροποιητικού προγράμματος. Τα πράγματα όμως εδώ δεν είναι τό
σο ξεκάθαρα, όσο στην περίπτωση των επιχειρήσεων που κάνουν εξα
γωγές φασόν. 

Οι εξαγωγές υποδημάτων απευθύνονται τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στην Αμερική και διακανονίζονται τόσο σε δολάρια όσο και σε ευ
ρωπαϊκά νομίσματα. Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια του 1986 δεν κέρ
δισαν κάτι περισσότερο σε ανταγωνιστικότητα από αυτό που είχαν ήδη 
κερδίσει στις αρχές του 1986. Εκτός αυτού, υποστηρίζεται από πολ
λούς ότι εκείνο που κέρδισαν οι επιχειρήσεις υποδημάτων και οι άλλοι 
κλάδοι της βιομηχανίας, στο τέλος του 1985-αρχές 1986, δεν ήταν τίπο
τε άλλο παρά ένα μέρος από τη χαμένη ανταγωνιστικότητα που υπέφε
ραν τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν πρόσθετο κέρδος που θα 
μπορούσε να φέρει τον κλάδο στα επίπεδα ανταγωνιστικότητας, στα 
οποία βρισκόταν στα τελευταία χρόνια της ΙΟετίας του 1970. 

Αν υιοθετηθεί αυτή η δεύτερη άποψη, γίνεται φανερό ότι στο τέλος 
του 1987 παρέμενε ακόμη ανοικτό το θέμα της αντιστάθμισης εκ μέρους 
του κράτους των απωλειών που σημειώθηκαν εξαιτίας της κατάργησης 
των επιδοτήσεων. 

Οι προτάσεις που έγιναν από τον γράφοντα στα τέλη του 1987, για 
την περίπτωση του κλάδου των υποδημάτων, ήταν ότι θα έπρεπε προ-

183 



φανώς να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα ενίσχυσης (προώθησης) των 
εξαγωγών του κλάδου, το οποίο να έχει σαφώς καλύτερα αναπτυξιακά 
αποτελέσματα για τον κλάδο και τις εξαγωγές του από ό,τι το προηγού
μενο σύστημα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με ιδανικό τρόπο, αν 
προχωρούσε δυναμικά και αποφασιστικά η υλοποίηση του κλαδικού 
προγράμματος για την ανάπτυξη του κλάδου της βυρσοδεψίας και της 
υποδηματοβιομηχανίας, το οποίο είχε εκπονηθεί από το ΥΠΕΘΟ το 
1984. 

Η πρόταση μας επομένως ήταν να διατεθεί στα επόμενα χρόνια, 
1987-1990, ένα ποσό ίσο με το 7,5% της αξίας FOB των εξαγωγών του 
κλάδου για την παραπέρα μελέτη και υλοποίηση του πιο πάνω προ
γράμματος. Τα οφέλη για τον κλάδο και για την ελληνική οικονομία 
από μια τέτοια ενέργεια θα ήταν ουσιαστικά και θα φαίνονταν πολύ 
γρήγορα36. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είχε συνεχιστεί και στα επό
μενα χρόνια η ευνοϊκή για τον κλάδο μακροοικονομική πολιτική της πε
ριόδου 1986-1988. 

Από 1-1-1990 όμως η καθαρή μείωση της επιδότησης του κλάδου 
των υποδημάτων παίρνει μεγάλες διαστάσεις και φτάνει το 24,3% επί 
της αξίας FOB των εξαγωγών, όπως φαίνεται στην στήλη (10) του Πίνα
κα 6. 

Στη σημαντική αυτή μείωση της επιδότησης θα πρέπει να προστε
θεί και η σημαντική υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας της δραχμής, με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος στη 
βιομηχανία, η οποία κατά τη διετία 1988-1989 έφτασε το 25%37. Από αυ
τά τα δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρα η δραματική χειροτέρευση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου κατά την τελευταία διετία, η οποία, 
αν δεν αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, θα επιβαρύνει σημαντικά την 
ανάπτυξη του μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. 

36. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον κλάδο της υποδηματοποιίας, βλέπε 
τη μελέτη της ΕΤΒΑ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΕξαγωγέςΝο 1,1986, Ιανουάριος, 
σελίδα 21. 

37. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες Δ. Κ. Μαρούλης (1991), υποδιαίρεση 
2.6. 
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4.8.3. Βιοτεχνικές εξαγωγές 

Με την 350/3/8-2-1982 απόφαση της Ν.Ε. αυξήθηκε η επιδότηση 
των εξαγωγών της βιοτεχνίας (των εξαγωγών των επιχειρήσεων που δι
καιούνταν δανεισμό από το ειδικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της 
βιοτεχνίας, 197/78 Απόφαση της Ν.Ε.) κατά 70% περίπου. Έτσι, ενώ για 
τα προϊόντα των βιομηχανικών επιχειρήσεων η επιδότηση των εξαγω
γών άρχιζε από 6,6% (30% εξαγωγική προστιθέμενη αξία) και έφτανε 
μέχρι 13,2 (60% ΕΠΑ), για τα βιοτεχνικά προϊόντα η εξαγωγική επιδό
τηση άρχιζε από 11,22% (30 ΕΠΑ) και έφτανε μέχρι 22,44% (60% ΕΠΑ). 
Επειδή δε στις περισσότερες περιπτώσεις η ΕΠΑ στη βιοτεχνία πλησία
ζε και ξεπερνούσε το 60%, είναι ευνόητο ότι η μέση επιδότηση των βιο
τεχνικών εξαγωγών έφτανε περίπου το 20% επί της αξίας FOB (βλέπε 
τον Πίνακα 16). Η μείωση επομένως της επιδότησης από 1-1-1987 θα εί
ναι της τάξεως του 11% περίπου, επί της αξίας FOB. 

Ως προς την εξάλειψη των επιβαρύνσεων από έμμεσους φόρους μέ
σω της εφαρμογής του ΦΠΑ, στην περίπτωση της βιοτεχνίας θα πρέπει 
να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

ι. Η μη επιστρεφόμενη επιβάρυνση από έμμεσους φόρους των βιο
τεχνικών εξαγωγών ήταν σαφώς υψηλότερη από την αντίστοιχη επιβά
ρυνση των βιομηχανικών εξαγωγών για τους ακόλουθους λόγους: 

- Στην περίπτωση της βιοτεχνίας τα στάδια επεξεργασίας και συ
ναλλαγών, από τα οποία περνάει ένα προϊόν μέχρι να πάρει την τελική 
του μορφή, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στη βιομηχανία. Η βιοτε
χνική παραγωγή δεν είναι καθόλου καθετοποιημένη και ως εκ τούτου 
επιβαρύνεται σημαντικά από το σωρευτικό χαρακτήρα του χαρτοσήμου 
και άλλων παρόμοιων φόρων. 

- Το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης των βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
πολλές φορές δεν τους επιτρέπει να προσδιορίσουν πλήρως και να επι
διώξουν την επιστροφή όλων των έμμεσων επιβαρύνσεων που έχουν 
βαρύνει την παραγωγή των εξαγώγιμων προϊόντων τους. 

ιι. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως εμφανίζονται στους πα
ραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας των οποίων η επιβάρυνση από 
έμμεσους φόρους είναι κατά κανόνα υψηλότερη. 

Για τους πιο πάνω λόγους, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μέση 
επιβάρυνση των εξαγωγών της βιοτεχνίας από έμμεσους φόρους είναι 
κατά 30% με 40% περίπου υψηλότερη από το μέσο όρο του συνόλου των 
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βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων. Αν δηλαδή η συνολική μέση 
επιβάρυνση είναι 8,7% (βλέπε Πίνακα 6), τότε η μέση επιβάρυνση της 
βιοτεχνίας θα πρέπει να είναι της τάξεως του 12% περίπου. Με βάση τις 
υποθέσεις που έχουμε κάνει για το ποσοστό των έμμεσων φόρων που 
προβλέπεται να αντικατασταθεί από το ΦΠ Α, μπορούμε να ισχυριστού
με ότι η εξάλειψη επιβαρύνσεων της βιοτεχνίας μέσω του ΦΠΑ θα είναι 
της τάξεως του 6,0% επί της αξίας FOB των εξαγωγών. 

Αν επομένως, από το 11% της μείωσης της επιδότησης της βιοτε
χνίας από 1-1-1987, αφαιρέσουμε το 6,0%, που αποτελεί εξάλειψη επι
βαρύνσεων μέσω του ΦΠΑ, έχουμε την καθαρή μείωση της ανταγωνιστι
κότητας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, η οποία είναι της τάξεως του 
5,0% περίπου. 

Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η βιοτεχνία έχει πληγεί τε
λευταία και από άλλα μέτρα χρηματοδοτικού κυρίως χαρακτήρα. Έτσι 
είχαμε μία αύξηση των επιτοκίων χρηματοδότησης της βιοτεχνίας από 
το ειδικό κεφάλαιο, τα οποία αυξήθηκαν από 14,5% σε 17,5% στα πλαί
σια της προσπάθειας της κυβέρνησης για εξομοίωση των επιτοκίων δα
νεισμού. Αυτό συνεπάγεται μία πρόσθετη αύξηση του κόστους της βιο
τεχνικής παραγωγής. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε και τον ειδικό 
φόρο στις τραπεζικές εργασίες που θέσπισε τελευταία η κυβέρνηση σε 
αντικατάσταση του χαρτοσήμου και του ΦΚΕ, ο οποίος επίσης επιβα
ρύνει τις εξαγωγικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 

Από την άλλη μεριά, όπως τονίστηκε στις περιπτώσεις των εξαγω
γών φασόν και της υποδηματοποιίας, η βιοτεχνία, ως κλάδος έντασης 
εργασίας, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τα μέτρα οικονομικής πολιτικής για 
τη σταθεροποίηση της οικονομίας, τα οποία εφαρμόστηκαν στην περίο
δο 1986-1988. Πραγματικά, το ποσοστό 5% της καθαρής επιβάρυνσης 
των εξαγωγών της βιοτεχνίας, εξαιτίας των αποφάσεων σε σχέση με τις 
εξαγωγικές επιδοτήσεις και τον ΦΠΑ, είχε αντισταθμιστεί για τις βιοτε
χνικές επιχειρήσεις από την επίπτωση της σταθεροποιητικής πολιτικής 
που εφαρμόστηκε στο πιο πάνω διάστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 
το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για παραπέρα βελτίωση της ανταγωνι
στικότητας των βιοτεχνικών εξαγωγών θα έπρεπε να εκλείψει. Κάθε 
άλλο μάλιστα. Τα μέτρα που προτείνονται στο Κεφάλαιο 4 αυτής της 
μελέτης έχουν ακριβώς ως κύριο σκοπό τη σημαντική ενίσχυση της 
ανταγωνιστικής θέσης των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσι
μα προϊόντα. Οι προτάσεις αυτές, αν είχαν συνεχίσει να υλοποιούνται 
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και στην περίοδο 1989-Μάιος 1990, θα είχαν συμβάλει ασφαλώς στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιώσιμης βιοτεχνίας, καθώς και 
στην ενίσχυση των σημαντικών διαρθρωτικών μεταβολών, που είναι 
απαραίτητο να γίνουν στους κλάδους στους οποίους επικρατεί η μικρο
μεσαία επιχείρηση. 

Η καθαρή μείωση της επιδότησης των βιοτεχνικών επιχειρήσεων 
από 1-1-1990 φτάνει το 18% περίπου. Όπως τονίστηκε προηγουμένως, 
αντί αυτή η σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας να αντι
σταθμιστεί σε κάποιο βαθμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας συ
νετής και προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες μακροοικονομικής πολι
τικής, έγινε ακριβώς το αντίθετο. 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι, κατά την περίοδο της προσαρμογής 
της ελληνικής βιομηχανίας στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από 
την πλήρη συμμετοχή της χώρας στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, 
απαιτείται κατά κύριο λόγο η εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης 
των επιχειρήσεων και η ανάληψη επενδύσεων σε νέα τεχνολογία για τον 
εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής, την παραγωγή νέων προϊό
ντων, την επέκταση σε νέες αγορές κτλ. Όλα αυτά απαιτούν πρώτα από 
όλα σημαντικά κέρδη στην τρέχουσα περίοδο, τα οποία είναι δυνατό να 
επιτευχθούν από τις επιχειρήσεις, που είναι εκτεθειμένες στο διεθνή 
ανταγωνισμό, μόνο αν σε μακροοικονομικό και σε μικροοικονομικό 
επίπεδο καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για διατήρηση της αντα
γωνιστικότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα κέρδη που επιτεύχθηκαν 
χάρη στην εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος του Οκτω
βρίου 1985, βοήθησαν πραγματικά στην σημαντική ανάκαμψη των βιο
μηχανικών επενδύσεων και στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστι
κότητας της ελληνικής βιομηχανίας38. Βοήθησαν επίσης στην προώθηση 
σημαντικών διαρθρωτικών μεταβολών σε πολλούς κλάδους της βιομη
χανίας, με τη μορφή των συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων39, 
στις οποίες οφείλεται κατά κύριο λόγο ο δυναμισμός που επιδεικνύει η 
ελληνική βιομηχανία μέχρι σήμερα, παρά τη σημαντική επιβάρυνση της 

38. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1988 και 
1989. 

39. Βλέπε G. Katsos and J. Lekakis (1989), και Α. Παξινός και Ι. Μαρμαγγιόλης 
(Ιούλ. - Σεπτ. 1989). 
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από την εξαιρετικά επεκτατική μακροοικονομική πολιτική της περιό
δου 1988- Μάιος 1990. 

4.8.4. Ελιές 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΘΟ (Διεύθυνση Πολιτικής Ισοζυγί
ου Πληρωμών), η παραγωγή βρώσιμης ελιάς εσοδείας 1986/87, υπολο
γίζεται γύρω στους 70.000 τόνους, υπό κανονικές συνθήκες. Στο τέλος 
του 1986, υπήρχαν και αδιάθετα παλαιά αποθέματα υπολογιζόμενα γύ
ρω στους 35.000 τόνους περίπου. Το 65% των ελιών είναι μαύρες, το 
25% πράσινες και το 10% Καλαμών. Η συμμετοχή των συνεταιρισμών 
στις εξαγωγές ανέρχεται στο 20% περίπου. Οι εξαγωγές γίνονται κυ
ρίως σε συσκευασίες των 13 κιλών, οι δε μικρές συσκευασίες (μέχρι 5 κι
λών) δεν φτάνουν το 10% του συνόλου. 

Η επιστροφή διαφοράς τόκων της 1574/70 αποφ. Ν.Ε. για εξαγωγές 
ελιών κυμαινόταν τα τελευταία χρόνια από 16-24% της αξίας FOB, 
ανάλογα με τη συσκευασία και το χρώμα. Η επιδότηση αυτή δινόταν 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγείς θα πλήρωναν στους παραγωγούς 
του προϊόντος την τιμή ασφαλείας, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο 
από το Υπουργείο Γεωργίας, σε υψηλότερα συνήθως επίπεδα από ό,τι 
δικαιολογεί η διεθνής τιμή του έτοιμου (συσκευασμένου) προϊόντος. 

Η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να ενισχύει αυτόνομα τους 
παραγωγούς βρώσιμης ελιάς, μέσω του καθορισμού υψηλών τιμών 
ασφαλείας, ίσχυε μέχρι το τέλος του 1987. 

Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις σε αυτό τον κλάδο έπαιξαν εξ ορισμού 
τον ρόλο της αποζημίωσης των εξαγωγέων για τις υψηλές τιμές ασφα
λείας που αναγκάζονται οι τελευταίοι να πληρώνουν στους παραγω
γούς, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των τελευταίων. Εφόσον δε το 
καθεστώς ενίσχυσης των παραγωγών μέσω των τιμών ασφαλείας ίσχυε 
μέχρι το τέλος του 1987, μέχρι αυτή την ημερομηνία θα έπρεπε φυσιολο
γικά να επιτραπεί στην Ελλάδα η παροχή των εξαγωγικών επιδοτήσε
ων, όπως αυτές ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Αλλά η συμφωνία της σταδιακής κατάργησης της 1574/70 απόφα
σης δεν κάνει καμία εξαίρεση. Έτσι από 1-1-1987 οι επιδοτήσεις των 
εξαγωγών ελιών περικόπτονται κατά 55%, δηλαδή κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες, ενώ, από την άλλη μεριά, δεν φαίνεται οι εξαγωγές αυτές να 
ωφελούνται ουσιαστικά από την εφαρμογή του ΦΠΑ, αφού οι επιστρο-
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φές χαρτοσήμου του κλάδου φαίνεται να συνεπάγονται πλήρη αποφο-
ρολόγηση των εξαγωγών του. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΘΟ, το κόστος επεξεργασίας της 
βρώσιμης ελιάς για εξαγωγή φαίνεται να είναι ίσο περίπου με το κόστος 
αγοράς της πρώτης ύλης, δηλαδή της ακατέργαστης ελιάς, από τον πα
ραγωγό. 

Συγκεκριμένα, οι κατώτατες τιμές αγοράς του προϊόντος από τους 
παραγωγούς για το 1986/87, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου 
Γεωργίας, ήταν 90 δρχ. για τις μαύρες ελιές και 75 δρχ. για τις πράσινες. 

Το κόστος επεξεργασίας και λοιπών εξόδων σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελαιουργικής, ανέρχεται στις 83 δρχ. ανά χγρ. για τις μαύρες και 
στις 71 δρχ. ανά χγρ. για τις πράσινες. Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελ
λήνιας Ένωσης Εξαγωγέων Βρώσιμων Ελιών, το παραπάνω κόστος 
ανέρχεται στις 70 δρχ./χγρ. για τις μαύρες και στις 66 δρχ. ανά χγρ. για 
τις πράσινες. 

Οι τιμές του προϊόντος στη διεθνή αγορά, σύμφωνα με πληροφο
ρίες του ΕΒΕΑκαι της Ελαιουργικής, είναι στάσιμες λόγω του σκληρού 
ανταγωνισμού από Ιαπωνία, Τουρκία και Ιταλία και κυμαίνονται σήμε
ρα γύρω στα 1.000 δολ./Μ.Τ. για τις μαύρες και στα 900 δολ./Μ.Τ. για 
τις πράσινες ελιές κατά μέσο όρο. 

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα άνοιγμα ανάμεσα στην 
τιμή κόστους και στην τιμή πώλησης του προϊόντος, το οποίο κατά μέ
σο όρο είναι της τάξεως του 20% και καλύπτεται σχεδόν επακριβώς από 
την επιδότηση. 

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία (η ακρίβεια των οποίων είναι δύσκο
λο να εξακριβωθεί), η μείωση των επιδοτήσεων θα οδηγήσει τις εξαγω
γικές εταιρίες σε ζημιές τουλάχιστον για το 1987. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, με τα υπάρχοντα 
στοιχεία, δεν έχουμε κάποια ουσιαστική ένδειξη για την επίδραση της 
γενικότερης μακροοικονομικής πολιτικής στον κλάδο, π.χ., οι υπολογι
σμοί του ΥΠΕΘΟ έχουν γίνει χρησιμοποιώντας μόνο την τιμή του δο
λαρίου. Αυτό θα ήταν σωστό, αν όλες οι πωλήσεις γίνονταν σε δολάρια, 
πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ένα μεγάλο μέρος των 
εξαγωγών ελιών διακανονίζεται σε ευρωπαϊκά νομίσματα (περίπου το 
40%), πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή πώλησης τους σε δραχμές θα πρέ
πει να είχε αυξηθεί σημαντικά στην περίοδο 1986-1987. 
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4.9. Η μεταβολή στην εξαγωγική πολιτική και η επίδραση της στις ελληνικές 
εξαγωγές, δοθείσης της γενικότερης μακροοικονομικής πολιτικής 

Η συνολική καθαρή μέση ποσοστιαία μείωση της επιδότησης των 
εξαγωγών κατά κλάδο, λόγω της μείωσης της επιδότησης της 1574/70 
ANE κατά 55% και της εφαρμογής του ΦΠΑ (μείωση της μέσης επιβά
ρυνσης των εξαγωγών από έμμεσους φόρους κατά 50%), από 1-1-1987, 
φαίνεται στη στήλη (6) του Πίνακα 6. Στα ποσοστά της στήλης (6) θα 
πρέπει να προσθέσουμε δύο (2) ακόμα ποσοστιαίες μονάδες από 1-4-
1987, λόγω της μείωσης της επιδότησης της 212/83 ANE. Αντί αυτού 
προσθέτουμε 1,5 ποσοστιαίες μονάδες ως μέσο όρο μείωσης για ολό
κληρο το 1987 και παίρνουμε τη στήλη (2) του Πίνακα 17. 

Για να προχωρήσουμε σε έναν πρώτο υπολογισμό της επίδρασης 
στην εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών από την εξάλειψη των επιδοτή
σεων, για παράδειγμα μέσα στο 1987, χρησιμοποιούμε τα βασικά συμπε
ράσματα του Κεφαλαίου 1, και βασίζουμε τους υπολογισμούς στη χρη
σιμοποίηση της κατάλληλης συνάρτησης προσφοράς εξαγωγών. 

Σχετικά με την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή των ελληνι
κών εξαγωγών, υποθέτουμε ότι είναι πολύ υψηλή και για περισσότερη 
απλοποίηση των πραγμάτων υποθέτουμε ότι είναι άπειρη40. Η δικαιο
λογητική βάση αυτής της υπόθεσης, όπως έχει τονιστεί, είναι ότι η χώρα 
μας είναι μία μικρή ανοικτή οικονομία και σε σχεδόν κανένα από τα 
προϊόντα που πουλάει στις διεθνείς αγορές δεν κατέχει κάποιο σημα
ντικό μερίδιο στην αγορά, έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει κάποιου εί
δους μονοπωλιακή δύναμη, επηρεάζοντας τις τιμές τους. Οι Έλληνες 
εξαγωγείς, στη συντριπτική τους πλειοψηφία παίρνουν τις διεθνείς τι
μές των προϊόντων που πουλάνε στη διεθνή αγορά ως δεδομένες. Δεν 
έχουν καμιά δυνατότητα να τις επηρεάσουν με σκοπό την αύξηση των 
εσόδων τους. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι αν το ύψος του 
κόστους παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος τους είναι τέτοιο, 
ώστε να μπορούν να το πουλήσουν με κάποιο κέρδος, δεδομένης της 
διαμορφωμένης διεθνούς τιμής. Για τους πιο πάνω λόγους, είναι ευνόη
το ότι οι εξαγωγικές επιδοτήσεις ή η συναλλαγματική πολιτική σε μι-

40. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, βλέπε το Κεφάλαιο 1 
πιο πάνω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Η επίδραση της καθαρής μείωσης των εξαγωγικών επιδοτήσεων arcò 1-1-1987, 
στην εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών μέσα στο 1987 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Παραγωγικοί κλάδοι 

Κλωστοϋφαντουργικά 

Τσιμέντα 

Χημικά, φαρμακευτικά 

Υποδήματα 

Γουναρικά 

Ελιές 

Εξαγωγές Συνολική 

(FOB) 

(1985) 

(εκατ. δολ.) 

(1) 

731,3 

150,9 

157,5 

54,4 

77,5 

60,6 

Φρούτα και λαχανικά, μεταποιη

μένα τρόφιμα, φρουτοχυμοί 157,8 

Όργανα εφαρμογής ηλεκτρισμού 22,0 

Σιδηρόφυλλα 

Δέρματα 

57,4 

45,8 

Μηχανές και μεταφορικά μέσα 43,3 

Αλλα μέταλλα και είδη 

από μέταλλο 

Μάρμαρα 

Κρασιά και ποτά 

185,0 

35,4 

56,5 

Καυστική και δίπυρη μαγνησία, 

νικέλιο, σιδηρονικέλιο 

Λοιπά βιομηχανικά 

Σύνολο 

55,7 

275,2 

2.166,3 

καθαρή 

μείωση 

της επι

δότησης 

(%) 

(2) 

5,4 

5,9 

3,2 

9,1 

-1,4 

9,4 

4,6 

2,1 

3,0 

5,2 

2,6 

4,1 

5,4 

2,0 

2,4 

4,9 

4,9 

Ελαστι

κότητα 

προσφο

ράς εξα

γωγών 

(3) 

2,0 

1,2 

1,2 

2,0 

1,2 

2,0 

1,2 

2,0 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

2,0 

2,0 

1,2 

2,0 

Αναμενόμενη μεί

ωση των 

% 

(4) 

10,7 

4,0 

3,8 

18,8 

-1,6 

18,8 

5,7 

4,1 

3,6 

6,2 

3,1 

4,9 

10,8 

4,0 

2,8 

9,8 

εξαγωγών 

Αξία σε 

εκατ. δολ. 

(5) 

78,4 

6,1 

6,0 

10,0 

-1,3 

11,4 

9,0 

0,9 

2,1 

2,9 

1,3 

9,1 

3,8 

2,3 

1,6 

26,8 

170,1 

Πηγές: 1. Τράπεζα της Ελλάδος. 
2. Υπολογισμοί ΚΕΠΕ. 

κρές χώρες, όπως η Ελλάδα, δεν επηρεάζουν τις τιμές σε ξένο νόμισμα 
(στη διεθνή αγορά) των εμπορεύσιμων προϊόντων τους, αλλά αντίθετα 
επηρεάζουν σχεδόν ισόποσα τις τιμές σε εγχώριο νόμισμα. 

192 



Με αυτά τα δεδορ,ένα, το εμπόδιο στην αύξηση των εξαγωγών μι
κρών αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Ελλάδα, δεν είναι η διεθνής ζή
τηση γι' αυτές τις εξαγωγές, αλλά η δυνατότητα επέκτασης της εγχώριας 
προσφοράς κατάλληλων προϊόντων και σε ικανοποιητικό κόστος για 
να ικανοποιήσουν την υπάρχουσα ζήτηση. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει 
να εξετάσουμε είναι ποια είναι η ελαστικότητα προσφοράς εξαγωγών 
από τη χώρα μας ως προς την τιμή. Αυτή είναι η κρίσιμη παράμετρος 
που μπορεί να μας δείξει την επίδραση στις εξαγωγές της μείωσης στην 
επιδότηση. 

Όπως αναλύεται λεπτομερειακά στο Κεφάλαιο 1, η εκτίμηση συ
ναρτήσεων προσφοράς εξαγωγών στη χώρα μας είναι κάτι που γίνεται 
σχετικά σπάνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συναρτήσεις που 
εκτιμώνται ονομάζονται συναρτήσεις ζήτησης εξαγωγών, ενώ στην 
πραγματικότητα δεν είναι παρά συναρτήσεις των οποίων οι ερμηνευτι
κές μεταβλητές είναι ένα μείγμα μεταβλητών προσφοράς και ζήτησης 
μαζί. Αμιγείς συναρτήσεις προσφοράς εξαγωγών έχουν εκτιμηθεί για 
την Ελλάδα μόνο από τους Ε. Voloudakis and P. Fylaktos (1982) και διε
θνώς από πολλούς μελετητές, όπως οι Μ. Goldstein and M. S. Khan 
(1978) και F. Χ. Browne (1982)41. Χρησιμοποιώντας τα ευρήματα αυτών 
των μελετών, καταλήγουμε, για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, να 
υποθέσουμε κατά κλάδο τις ελαστικότητες που παρουσιάζονται στη 
στήλη (3) του Πίνακα 17. 

Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε δύο μεγέθη ελαστικοτήτων προ
σφοράς εξαγωγών ως προς την τιμή: Ελαστικότητα 1,2 υποθέτουμε για 
εκείνους τους κλάδους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη με
γάλων και σχετικά καλά οργανωμένων οικονομικών μονάδων που πα
ράγουν τόσο για την εγχώρια όσο και για την παγκόσμια αγορά. Χειρο
τέρευση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών γι' αυτές τις μονάδες 
συνεπάγεται στροφή στην κατεύθυνση των πωλήσεων τους από την ξένη 
στην εγχώρια αγορά, ή ενδεχομένως, περιορισμό της χρησιμοποιούμε
νης παραγωγικής δυναμικότητας, πρόσκαιρα, και μείωση των εξαγω
γών, μέχρις ότου η ανταγωνιστική θέση των εξαγωγών-βελτιωθεί και 
πάλι. Στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων πολλές φορές η προσφο-

41. Βλέπε Ε. Voloudakis and P. Fylaktos (1982), Goldstein, M. and M. S. Khan (May, 
1978) και F. X. Browne (1982). 
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ρά εξαγωγών δεν μειώνεται σημαντικά, παρά την πτώση που σημειώνε
ται στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, γιατί οι επιχειρήσεις αυτές 
δεν θέλουν να χάσουν τα μερίδια που έχουν κατακτήσει με πολλούς κό
πους στις αγορές στις οποίες έχουν εισαγάγει τα προϊόντα τους. Ελα
στικότητα προσφοράς εξαγωγών ως προς την τιμή 1,2 σημαίνει ότι οι 
επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας πράγματι αντιδρούν με μείωση των 
προσφερόμενων ποσοτήτων τους για εξαγωγές, στη μείωση της ανταγω
νιστικότητας των εξαγωγών τους, αλλά η αντίδραση τους δεν είναι από
τομη ή πολύ μεγάλη. 

Από την άλλη μεριά, ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή 
ίση με 2, υποθέτουμε για μία σειρά παραδοσιακών κυρίως κλάδων της 
οικονομίας, που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πλήθους μι
κρών και ανεπαρκώς οργανωμένων επιχειρηματικών μονάδων, οι πε
ρισσότερες από τις οποίες στηρίζουν κυριολεκτικά την εξαγωγική τους 
δραστηριότητα στην ύπαρξη των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Πράγματι, 
στους κατεξοχήν παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, όπου οι εξα
γωγικές επιδοτήσεις ήταν πολύ υψηλές, οι περισσότερες επιχειρήσεις 
δηλώνουν κέρδη στο τέλος του χρόνου, τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα 
από τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν, κυρίως μέσω του μηχανι
σμού της 1574/70 απόφασης. Επομένως, πλήρης εξάλειψη των εξαγωγι
κών επιδοτήσεων σε αυτούς τους κλάδους θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
μεγάλη μείωση της εξαγωγικής και ίσως και της παραγωγικής δραστη
ριότητας πολλών επιχειρήσεων, λόγω του ότι σε αυτή την περίπτωση η 
εν λόγω δραστηριότητα θα γινόταν ζημιογόνος. Όλα αυτά βέβαια υπό 
την προϋπόθεση ότι άλλα μέτρα πολιτικής δεν θα λαμβάνονταν, για να 
αντισταθμίσουν τη μείωση της ανταγωνιστικότητας από την εξάλειψη 
των επιδοτήσεων. 

Στην περίπτωση μας βέβαια, δεν έχουμε πλήρη εξάλειψη των επιδο
τήσεων από τον πρώτο χρόνο. Έχουμε, επίσης, ταυτόχρονη λήψη μέ
τρων που αντισταθμίζουν σε κάποιο σημαντικό βαθμό τη μείωση των 
επιδοτήσεων 

Παρ' όλα αυτά, τα πιο πάνω χαρακτηριστικά συνηγορούν στην 
υπόθεση ότι η ελαστικότητα προσφοράς εξαγωγών του κλάδου ως προς 
την τιμή, θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Εμείς υποθέτουμε ότι είναι 
δύο (2), πράγμα που είναι συνεπές επίσης και με τις εμπειρικές μελέτες 
που αναφέραμε πιο πάνω. 

Με βάση αυτές τις υποθέσεις για την ελαστικότητα προσφοράς 
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εξαγωγών, εκτιμούμε το ποσοστό μείωσης των εξαγωγών κατά κλάδο, 
εξαιτίας της μείωσης της ανταγωνιστικότητας, στη στήλη (4) του Πίνα
κα 17. Η στήλη (4) προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της στήλης (2) 
με τη στήλη (3). 

Η αναμενόμενη μείωση των εξαγωγών σε δολάρια (Στοιχεία Τρά
πεζα Ελλάδος για το 1985) παρουσιάζεται στη στήλη (5) του Πίνακα 
17. 

Από αυτούς τους υπολογισμούς προκύπτει ότι η αναμενόμενη συ
νολική μείωση των εξαγωγών εξαιτίας της μείωσης της ανταγωνιστικό
τητας (κατά το ποσοστό που δείχνει η στήλη (2) του Πίνακα 17), είναι 
της τάξεως των 170 εκατ. δολ., με βάση τα στοιχεία των εξαγωγών του 
1985. Η μείωση αυτή των εξαγωγών είναι πολύ μικρότερη από αυτή που 
θα εμφανιζόταν, αν η σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων δεν συνδυαζό
ταν με την έναρξη εφαρμογής του ΦΠ Α. 

Αλλά, όπως έχει ήδη τονιστεί, η έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ δεν 
είναι το μόνο αντισταθμιστικό μέτρο της μείωσης των επιδοτήσεων. Η 
γενικότερη μακροοικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε στην περίο
δο 1986-1988 ευνοούσε σε σημαντικό βαθμό τις εξαγωγές και γενικότε
ρα τους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυ
τό δε είναι περισσότερο σωστό όσον αφορά τους κλάδους που είναι 
κατεξοχήν έντασης εργασίας, γιατί το κυριότερο ίσως στοιχείο της πο
λιτικής, που ακολουθήθηκε στην πιο πάνω περίοδο, ήταν η σημαντική 
μείωση του πραγματικού κατά μονάδα κόστους εργασίας στη βιομη
χανία, αλλά και στην οικονομία ως σύνολο. Η σημαντική αυτή βελ
τίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων, που παράγουν εμπορεύ
σιμα προϊόντα, διατηρήθηκε ανέπαφη σε ολόκληρο το διάστημα από 
τον Οκτώβριο του 1985 μέχρι το Δεκέμβριο του 1987, με την εφαρμογή 
μιας πολύ αυστηρής,εισοδηματικής πολιτικής, σε συνδυασμό με μία 
συναλλαγματική πολιτική συγκρατημένη μεν, αλλά αρκετή για να 
αντισταθμίσει τις διαφορές που υπήρχαν στην εξέλιξη του κατά μονά
δα κόστους εργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εμπορικούς της 
εταίρους. 

Από τα μέσα όμως του 1988, τόσο η εισοδηματική όσο και η γενικό
τερη μακροοικονομική πολιτική άρχισαν να γίνονται σημαντικά επε
κτατικές, ενώ η συναλλαγματική πολιτική έγινε περισσότερο του δέο
ντος συντηρητική. Η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας που είχε ως 
συνέπεια αυτή η πολιτική πήρε τεράστιες διαστάσεις στην περίοδο 
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1989- Μάιος 1990, επιβαρύνοντας επιπροσθέτως τους κλάδους οι οποί
οι ήδη υπέφεραν από τη σημαντική μείωση των επιδοτήσεων (βλέπε την 
στήλη (10) του Πίνακα 6). 

Για το σύνολο των εξαγωγών, η μείωση της επιδότησης την 1-1-1987 
ήταν της τάξεως του 4,9% κατά μέσο όρο (βλέπε Πίνακα 17). Εάν συγκρι
θεί αυτή η εξέλιξη με βάση την ανταγωνιστική θέση των εξαγωγών τον 
Οκτώβριο του 1985, τότε αυτή η μικρή χειροτέρευση της ανταγωνιστικό
τητας των εξαγωγών είχε ήδη υπεραντισταθμιστεί από τη βελτίωση στην 
ανταγωνιστικότητα εξαιτίας της γενικότερης μακροοικονομικής πολιτι
κής. 

Εάν όμως η σύγκριση γίνει με βάση την ανταγωνιστική θέση των 
εξαγωγών τον Δεκέμβριο του 1986, τότε θα μπορούσε να υποστηριχθε 
ότι αυτό το ποσοστό αντιπροσώπευε καθαρή χειροτέρευση της ανταγω 
νιστικότητας, αφού η πολιτική εξελίχθηκε, έτσι ώστε να μην υπάρξε 
νέα υποτίμηση (διολίσθηση) της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτι 
μίας με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία 
μέσα στο 1987 και το 1988. Στην περίπτωση αυτή, πράγματι είναι δυνα
τό να θεωρηθεί ότι υπήρξε κάποια μικρή μείωση των εξαγωγών το 1987 
και το 1988, σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα είχαν διαμορφωθεί χω
ρίς την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων. 

Εκτός από τη γενικότερη μακροοικονομική πολιτική, τα τελευταία 
χρόνια φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για ανάληψη 
πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, με διάφορους τρό
πους, των κλάδων που πλήττονται περισσότερο από τη μείωση των επι
δοτήσεων42. Αν αυτές οι πρωτοβουλίες προχωρήσουν δυναμικά και αν 
προχωρήσει η προσπάθεια για ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου 
και των εργαζομένων, για τα οφέλη που προκύπτουν και για τις νέες 
προοπτικές που δημιουργούνται για τις εξαγωγές και γενικότερα για 
τους κλάδους που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα, από την εφαρμογή 
του ΦΠ Α, από την εξυγίανση και ανάπτυξη του θεσμικού και οργανωτι
κού πλαισίου για την προώθηση των εξαγωγών και από την αναγκαία 
εφαρμογή της νέας μακροοικονομικής πολιτικής, είναι δυνατό να απο-

42. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). Βλέπε επίσης το 
Κεφάλαιο 5 πιο κάτω, όπου αναλύονται οι προϋποθέσεις για τη δυναμική ανάπτυξη 
των ελληνικών εξαγωγών μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. 
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φευχθεί η επιβάρυνση της εξαγωγικής προσπάθειας από την κατάργηση 
των εξαγωγικών επιδοτήσεων. 

Χρειάζεται όμως σημαντική προσπάθεια προκειμένου να διατηρη
θεί το οικονομικό και το κοινωνικό κόστος προσαρμογής, στη νέα κατά
σταση που δημιουργείται με τις σημαντικές αλλαγές στην εξαγωγική πο
λιτική, σε όσο είναι δυνατό πιο υποφερτά επίπεδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.1 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ1 

1. Μηχανισμοί επιβολής και επιστροφής του ΦΚΕ 

Ο ΦΚΕ επιβάλλεται: ι) στα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών 
και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, τα οποία προέρχονται από την πώληση 
των προϊόντων που παράγονται από αυτές τις ίδιες, ιι) στην αξία των 
εισαγόμενων αγαθών και ιιι) στα ακαθάριστα έσοδα ορισμένων επι
χειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως π.χ. των τραπεζικών, των ασφα
λιστικών και των μεταφορικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φωταερίου, του ΟΤΕ, των δια
φημιστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.ά. 

1.1. Φόρος Κύκλου Εργασιών στα εισαγόμενα και στα προϊόντα των βιομηχα
νικών επιχειρήσεων 

Ως βάση για τον υπολογισμό του φόρου, προκειμένου περί βιομη
χανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, λαμβάνονται τα πραγματο
ποιούμενα από αυτές ακαθάριστα έσοδα από την πώληση των 
προϊόντων που αυτές οι ίδιες παρήγαγαν, μετά την αφαίρεση του τυχόν 
ενσωματωμένου στο τίμημα της πώλησης ΦΚΕ. Από τα ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης αφαιρείται η αξία των πρώτων υλών, αν αυτή 

1. Το παράρτημα αυτό στηρίζεται στην εργασία των Παν. Κων. Γιαννακούρη και 
Β. Σπ. Κουκοβίνη (1984) με τίτλο Ο Φόρος Κύκλου Εργασιών στην Ελλάδα, Εκδόσεις 
Αφοί Π. Σάκκουλα. 
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έχει ήδη υποβληθεί σε ΦΚΕ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διπλή φορο
λογία αυτών των υλών. 

Με το άρθρο 3 (παρ. 3, εδαφ. ε ' ) του A.N. 660/37, απαλλάσσονται 
από το ΦΚΕ τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων, τα οποία 
εξάγονται στην αλλοδαπή. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και στην 
περίπτωση κατά την οποία η εξαγωγή των προϊόντων γίνεται απευθείας 
από τη βιομηχανική ή τη βιοτεχνική επιχείρηση που τα παράγει, αλλά 
και στην περίπτωση που η εξαγωγή γίνεται από άλλα πρόσωπα στα 
οποία η πρώτη έχει πουλήσει τα προϊόντα της. 

Στη δεύτερη περίπτωση (εξαγωγή προϊόντων μέσω τρίτου προσώ
που), πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο η ταυτότητα 
των προϊόντων που έχουν εξαχθεί. 

Η απαλλαγή αναγνωρίζεται μόνο όταν συντελεστεί η εξαγωγή των 
προϊόντων και πρέπει να αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της 
εξαγωγής (διασάφηση εξαγωγής κ.τ.λ.). 

Η απαλλαγή των έτοιμων προϊόντων της επιχείρησης που εξά
γονται στο εξωτερικό γίνεται με τη μέθοδο της μη συμπερίληψης της 
αξίας αυτών των προϊόντων στα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα της 
κατά την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Ως δικαιολογητικό της απαλ
λαγής, η επιχείρηση θα έχει το αντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής των 
προϊόντων. 

Εκτός απο τα εξαγόμενα έτοιμα προϊόντα, από τον ΦΚΕ απαλλάσ
σονται και οι Π.Υ. ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης που χρησιμο
ποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων αυτών. Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται με την μέθοδο της επιστροφής του ΦΚΕ, με τον οποίον 
επιβαρύνθηκαν οι Π.Υ. ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης κατά την 
ακόλουθη διαδικασία: 

- Η επιστροφή γίνεται με συμψηφισμό δηλαδή με έκπτωση της 
αξίας των Π.Υ. από τα υποκείμενα στο ΦΚΕ ακαθάριστα έσοδα της 
εξαγωγικής επιχείρησης κατά το μήνα της αγοράς ή εισαγωγής αυτών. 
Και στην περίπτωση αυτή, δικαιολογητικό απαλλαγής της επιχείρησης 
από τον ΦΚΕ των εν λόγω Π.Υ., αποτελεί το αντίγραφο διασάφησης 
εξαγωγής των προϊόντων που κατασκευάστηκαν από αυτές τις Π.Υ. 

- Αν η επιχείρηση που ενεργεί τις εξαγωγές δεν πραγματοποιεί 
ακαθάριστα έσοδα υπαγόμενα στον ΦΚΕ (πωλήσεις μόνο στην αλλοδαπή, 
μη υπαγωγή των εσόδων της στο φόρο κτλ.) ή πραγματοποιεί ακαθάριστα 
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έσοδα υπαγόμενα στον ΦΚΕ, τα έσοδα όμως αυτά είναι μικρότερα της 
αξίας των Π.Υ. (διαφορά συντελεστών τελικού προϊόντος και πρώτης 
ύλης κτλ.) και έτσι δεν μπορεί να συμψηφίσει το φόρο που έχει καταβάλει 
κατά την αγορά ή εισαγωγή των Π.Υ., ο φόρος αυτός επιστρέφεται στην 
εξαγωγική επιχείρηση από τον κατασκευαστή των Π.Υ. κατά το ποσόν 
που αναλογεί στις Π.Υ. εγχώριας παραγωγής ή από την Τελωνειακή Αρχή 
κατά το ποσόν που αναλογεί στις Π.Υ. αλλοδαπής προέλευσης. 

Για την επιστροφή του ΦΚΕ που καταβλήθηκε κατά την αγορά των 
Π.Υ. εγχώριας παραγωγής, η εξαγωγική παραγωγική επιχείρηση πρέπει 
να προσκομίσει στην κατασκευάστρια των Π.Υ. επιχείρηση τα εξής 
δικαιολογητικά: 

- Αντίγραφο διασάφησης εξαγωγής από την οποία να προκύπτει 
το είδος, το βάρος και η αξία των εξαχθέντων προϊόντων και ότι είναι 
ίδιας παραγωγής της εξαγωγικής επιχείρησης. 

- Αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των Π.Υ. που χρησιμο
ποιήθηκαν για την κατασκευή των προϊόντων που έχουν εξαχθεί και 

- Βεβαίωση του Οικονομικού Εφόρου της έδρας της από την οποία 
να προκύπτει ι) ότι η αξία των εν λόγω Π.Υ. δεν έχει εκπέσει από τα 
ακαθάριστα έσοδα του μήνα της αγοράς ή αργότερα λόγω μη ύπαρξης 
ακαθάριστων εσόδων υποκειμένων στο ΦΚΕ και ιι) η αξία και η 
ποσότητα των Π.Υ. που περιέχονται στα εξαχθέντα είδη. 

Με τα δικαιολογητικά αυτά, η επιχείρηση που κατασκεύασε τις 
Π.Υ. επιστρέφει το φόρο στην εξαγωγική βιομηχανική ή βιοτεχνική 
επιχείρηση και στη συνέχεια συμψηφίζει το φόρο αυτό, με οφειλόμενο 
Φόρο Κύκλου Εργασιών κατά τους επόμενους μήνες. 

Για την επιστροφή από την Τελωνειακή Αρχή του ΦΚΕ απαι
τούνται ανάλογα δικαιολογητικά όπως τα πιο πάνω2. 

Για τη χορήγηση από τον Οικονομικό Έφορο στην εξαγωγική βιο
μηχανική επιχείρηση της σχετικής βεβαίωσης για την επιστροφή, σύμ
φωνα με τα πιο πάνω, του ΦΚΕ των Π.Υ. ημεδαπής ή αλλοδαπής προέ
λευσης, εφόσον η επιχείρηση εμφανίζει ακάλυπτη αξία Π.Υ. (πιστωτικό 
υπόλοιπο), γίνεται ανάλογη μείωση του πιστωτικού αυτού υπολοίπου. 
Για το σκοπό αυτό πρέπει να καταρτίζεται προσωρινή ειδική έκθεση 
που θα μπαίνει στο σχετικό φάκελο της επιχείρησης μαζί με αντίγραφο 

2. Βλέπε Παν. Κων. Γιαννακούρη και Β. Σπ. Κουκοβίνη, ό.π. 
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της βεβαίωσης που έχει χορηγηθεί. 
Η πιο πάνω/ διαδικασία επιστροφής του ΦΚΕ εφαρμόζεται 

αναλογικά και προκειμένου περί των υλικών συσκευασίας, τα οποία η 
εξαγωγική επιχείρηση έχει αγοράσει από τρίτους και χρησιμοποιεί για 
τη συσκευασία των προϊόντων της που εξάγει στο εξωτερικό3. 

Όταν η εξαγωγή προϊόντων στην αλλοδαπή γίνεται μέσω τρίτων 
προσώπων (Trading Companies), η απαλλαγή των εξαγόμενων 
προϊόντων από τον ΦΚΕ παρέχεται με επιστροφή στον αγοραστή -
εξαγωγέα του φόρου αυτού, από την πωλήτρια βιομηχανική ή 
βιοτεχνική επιχείρηση. Η σχετική διαδικασία έχει ως εξής: 

- Η βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση, κατά την πώληση των 
προϊόντων, επιβαρύνει τον εξαγωγέα με ΦΚΕ, τον οποίο όμως 
επιστρέφει σε αυτόν όταν τα προϊόντα εξαχθούν. 

- Για την επιστροφή του ΦΚΕ ο εξαγωγέας (Trading Company) 
πρέπει να προσκομίσει στην παραγωγό επιχείρηση, αντίγραφο διασά
φησης εξαγωγής στο σώμα του πρωτότυπου της οποίας με ενυπόγραφη 
δήλωση του θα αναγράφονται: 

ι. Το βάρος των εξαχθέντων προϊόντων. 
ιι. Η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης που κατασκεύασε 

τα εξαχθέντα προϊόντα, ο αριθμός του τιμολογίου και η τιμή πώλησης 
αυτών στην οποία υπολογίστηκε ο ΦΚΕ. 

- Βάσει της ανωτέρω διασάφησης εξαγωγής, η επιχείρηση που κα
τασκεύασε τα εξαχθέντα προϊόντα επιστρέφει στον εξαγωγέα τον ΦΚΕ 
και κατά την υποβολή της δήλωσης του μήνα που προσκομίζεται η δια
σάφηση αυτή, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της την αξία των 
προϊόντων που έχουν εξαχθεί και έτσι συμψηφίζει τον ΦΚΕ που 
επέστρεψε στον εξαγωγέα. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν θα γίνεται επιστροφή στην παραγωγική 
επιχείρηση και του ΦΚΕ των Π.Υ. που χρησιμοποιήθηκαν για την πα
ραγωγή των εν λόγω προϊόντων, επειδή η αξία των Π.Υ. έχει ήδη εκπέ
σει από τα έσοδα της παραγωγού επιχείρησης κατά το μήνα της αγοράς 
ή της εισαγωγής από την αλλοδαπή. 

Η σύμφωνα με τα πιο πάνω απαλλαγή από τον ΦΚΕ των εξαγόμε
νων στην αλλοδαπή προϊόντων μέσω τρίτου προσώπου, παρέχεται 

3. Βλέπε την εργασία των Παν. Κων. Γιαννακούρη και Β. Σπ. Κουκοβίνη, ό.π. 
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εφάπαξ, δηλαδή μόνο στην περίπτωση που η εξαγωγή γίνεται από την 
επιχείρηση η οποία αγόρασε τα προϊόντα απευθείας από την επιχείρηση 
που τα κατασκεύασε και όχι όταν η εξαγωγή γίνεται από άλλα πρόσωπα 
(δεύτερος κλπ. αγοραστής), στα οποία πώλησε τα προϊόντα ο πρώτος 
αγοραστής. 

Από τον ΦΚΕ απαλλάσσεται.επίσης η αμοιβή (φασόν), η οποία κατα
βάλλεται για την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, τα οποία 
εξάγονται στην αλλοδαπή με ανάλογες διαδικασίες όπως πιο πάνω*. 

Σε πολλές περιπτώσεις ένα μέρος της Π.Υ. που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή των εξαγόμενων προϊόντων αναλίσκεται (φύρα) και, 
όπως είναι φυσικό, το μέρος αυτό της Π.Υ. (φύρας) δεν ανευρίσκεται 
στα εξαγόμενα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται ο ΦΚΕ. 
που αναλογεί σε ολόκληρη την αξία των Π.Υ., δηλαδή επιστρέφεται και 
το μέρος που αναλογεί στην αξία της φύρας. Προϋπόθεση για την 
επιστροφή του ΦΚΕ, που αναλογεί στη φύρα Π.Υ. των εξαγόμενων 
προϊόντων, είναι ότι η φύρα αυτή πρέπει να προκύπτει από ειλικρινή 
βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης που κατασκεύασε τα εξαγόμενα 
προϊόντα. Σε· ορισμένες περιπτώσεις, έχουν καθοριστεί ποσοστά της 
φύρας που προκύπτει κατά την κατασκευή των προϊόντων εκείνων τα 
οποία εξάγονται στην αλλοδαπή. 

Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η λειτουργία του συστήματος 
των επιστροφών του ΦΚΕ που επιβαρύνει εξαγόμενα προϊόντα είναι 
εξαιρετικά περίπλοκη. Λυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την 
οποία η εξαγωγική επιχείρηση είναι αμιγώς εξαγωγική και δεν πραγμα
τοποιεί αρκετά έσοδα από πωλήσεις στο εσωτερικό υποκείμενα στο 
ΦΚΕ. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση, για την επιστροφή του ΦΚΕ 
που έχει επιβαρύνει τις πρώτες ύλες των εξαγόμενων προϊόντων της, θα 
πρέπει να απευθύνεται στην κατασκευάστρια επιχείρηση, η οποία, για 
να της επιστρέψει το φόρο, θα πρέπει η ίδια να έχει το αναγκαίο χρεω
στικό υπόλοιπο φόρου. Εάν η κατασκευάστρια επιχείρηση δεν μπορεί 
να συμψηφίσει το φόρο, δεν τον επιστρέφει. 

Μεγαλύτερα προβλήματα όμως δημιουργούνται, όταν η εξαγωγική 
επιχείρηση δεν εισάγει η ίδια τις Π.Υ. που χρησιμοποιεί ή όταν δεν τις 

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την εργασία των Παν. Κων. Γιαννακούρη 
και Β. Σπ. Κουκοβίνη, ό.π. 
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αγοράζει απευθείας από την εγχώρια κατασκευάστρια επιχείρηση, αλλά 
τις αγοράζει από εμπόρους (περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων). 
Στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ αμφίβολο αν η μικρομεσαία επιχεί
ρηση έχει τη δυνατότητα να αποφορολογήσει πλήρως τα προϊόντα της, 
τα οποία εξάγονται στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει γιατί στο τιμολόγιο 
αγοράς της Π.Υ. από τον έμπορο, δεν αναγράφεται ΦΚΕ. 

Ειδικότερα, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η πρώτη ύλη που 
εισάγεται από το εξωτερικό θεωρείται ότι έχει υπαχθεί αποδεδειγμένα 
στο ΦΚΕ, εάν έχει εισαχθεί απευθείας από την επιχείρηση που τη χρη
σιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων της και εφόσον προκύπτει 
από τα τελωνειακά έγγραφα ότι καταβλήθηκε ο φόρος αυτός. Εάν η 
Π.Υ. αγοράστηκε από εισαγωγέα, η υπαγωγή της στο φόρο απο
δεικνύεται μόνον εφόσον πάνω στα τιμολόγια αγοράς βεβαιώνεται από 
τον εισαγωγέα πωλητή ότι η πρώτη ύλη έχει εισαχθεί από αυτόν από το 
εξωτερικό και ότι αυτός κατέβαλε τον αναλογούντα φόρο. 

Εάν οι πρώτες ύλες που περιέχονται στα εξαγόμενα προϊόντα 
έχουν αγοραστεί από ενδιάμεσα πρόσωπα, τα οποία τις έχουν αγοράσει 
από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που τις παρήγαγαν ή από εισαγωγέα 
που τις εισήγαγε από το εξωτερικό, η αξία αυτών εκπίπτεται από τα 
υποκείμενα σε ΦΚΕ ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, μόνον αν 
αποδεικνύεται κατά τρόπο που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση ότι αυ
τές έχουν υπαχθεί σε ΦΚΕ στο πρόσωπο του παραγωγού ή εισαγωγέα. 

Για την έκπτωση της αξίας των Π.Υ. στις πιο πάνω περιπτώσεις 
(αγορά από ενδιάμεσο πρόσωπο), η εξαγωγική επιχείρηση υποχρεούται 
να αποδείξει ότι αυτές είναι προϊόντα επιχειρήσεων, οι οποίες κατά την 
πώληση τους σε ενδιάμεσο πρόσωπο ή την εισαγωγή τους από το εξωτε
ρικό, έχουν υπαχθεί σε ΦΚΕ, απόκειται δε στην επιχείρηση να προσκο
μίσει στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι η χρησιμοποιηθείσα 
από αυτήν Π.Υ. έχει υπαχθεί στο φόρο αυτό. 

Απόδειξη ότι οι Π.Υ. έχουν υπαχθεί στον ΦΚΕ αποτελεί η προσκό
μιση βεβαίωσης του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου της περιφέρειας 
του ενδιάμεσου προσώπου, ότι οι πωληθείσες από αυτόν Π.Υ. είναι 
προϊόντα ελληνικής βιομηχανίας, υποκείμενης στο ΦΚΕ. Είναι όμως 
απαραίτητο να προκύπτει και ο συντελεστής (ακέραιος, μειωμένος) με 
τον οποίο η πρώτη ύλη έχει υπαχθεί στο φόρο αυτό, γιατί, αν υπάρχει 
διαφορά συντελεστών χρησιμοποιούμενης Π.Υ. και παραγόμενου 
προϊόντος, τότε η εκπιπτόμενη αξία αυτής αυξομειώνεται ανάλογα 
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σύμφωνα με το άρθρο 3 του A.N. 660/37 παρ. 1, εδ. 2. 
Οι πιο πάνω περίπλοκες διαδικασίες επιστροφής του ΦΚΕ ο 

οποίος έχει επιβαρύνει τις Π .Υ., τα υλικά συσκευασίας και τα ημικατερ-
γασμένα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εξαγό
μενων προϊόντων, δημιουργούν στην πράξη πολλά προβλήματα στην 
προσπάθεια των εξαγωγικών επιχειρήσεων για πλήρη αποφορολόγηση 
των εξαγόμενων προϊόντων τους. Ιδιαίτερα είναι σίγουρο ότι η αποφο
ρολόγηση των προϊόντων του πλήθους των μικρομεσαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων είναι σε σημαντικό βαθμό ανεπαρκής. Πολλά δε εξαγόμε
να προϊόντα δεν καθίσταται δυνατόν να αποφορολογηθούν καθόλου, 
από τις επιβαρύνσεις μέσω του ΦΚΕ επί των πρώτων υλών που χρησι
μοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. 

Βέβαια, ακριβής εκτίμηση του ποσοστού στο οποίο η αναγκαία απο
φορολόγηση των εξαγωγών δεν καθίστατο δυνατό να πραγματοποιηθεί, 
δεν είναι δυνατή με τα υπάρχοντα στοιχεία. Εκείνο όμως που μπορούμε 
να πούμε με αρκετή βεβαιότητα είναι ότι: α) Οι δυσκολίες αποφορολόγη-
σης από τον ΦΚΕ είναι μεγαλύτερες στους κλάδους εκείνους (μικρομε
σαίες επιχειρήσεις, έτοιμα ενδύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
πλεκτικής, υποδηματοποιία κτλ.), οι οποίοι απολαμβάνουν και τα 
υψηλότερα ποσοστά επιδότησης από την 1574/70 ANE. β) Οι δυσκολίες 
αποφορολόγησης διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και εξαρ
τώνται από το βαθμό οργάνωσης της επιχείρησης. Οι καλά οργανωμένες 
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση, έστω και με κάποιο σχετικό κόστος, να 
διεκδικήσουν όλα τα δικαιώματα τους και να ζητήσουν και να επιτύχουν 
την επιστροφή όλων των ποσών που δικαιούνται. Οι επιχειρήσεις όμως 
εκείνες που δεν είναι ικανοποιητικά οργανωμένες δεν είναι συνήθως σε 
θέση να κινήσουν όλες τις πιο πάνω πολύπλοκες διαδικασίες για να 
αποφορολογήσουν πλήρως τις εξαγωγές τους από τον ΦΚΕ. 

Οι πιο πάνω δυσκολίες αποφορολόγησης των ελληνικών εξαγω
γών θα μειωθούν στο ελάχιστο με την εφαρμογή του ΦΠΑ, η επιστροφή 
του οποίου στις εξαγωγές είναι σχετικά αυτόματη και πλήρης. Βέβαια 
στην πράξη, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του ΦΠΑ, ακόμα πα
ραμένουν άλυτα ορισμένα προβλήματα σχετιζόμενα με την άμεση επι
στροφή του ΦΠΑ που επιβάλλεται σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, 
τα οποία είτε εξάγονται στο εξωτερικό, είτε αποτελούν κεφαλαιουχικό 
εξοπλισμό για την παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή, είτε τέλος απο
τελούν Π.Υ., ημικατεργασμένα προϊόντα και υλικά συσκευασίας για 
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την παραγωγή άλλων προϊόντων προοριζόμενων για εξαγωγή. Στα πιο 
σημαντικά από αυτά τα προβλήματα αναφερόμαστε περιληπτικά πιο 
κάτω (βλέπε το Παράρτημα 4.2). 

1.2. Αλλες μορφές ΦΚΕ που δεν επιστρέφονταν καθόλου στις εξαγωγές 

Εκτός από τον ΦΚΕ που επιβάλλεται στα εισαγόμενα και τα 
προϊόντα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, ο οποίος είτε δεν επιβαρύ
νει είτε επιστρέφεται (έστω και ελλιπώς) στις εξαγωγές, όπως εξηγήθηκε 
πιο πάνω, υπάρχουν (ή υπήρχαν) και άλλες μορφές ΦΚΕ, που δεν επι
στρέφονται (δεν επιστρέφονταν) καθόλου στις εξαγωγές. Συγκεκριμένα: 

— ΦΚΕ στις μεταφορικές επιχειρήσεις. 
Επιβάλλεται στα ακαθάριστα έσοδα των μεταφορικών επιχειρή

σεων που προέρχονται από μεταφορά προσώπων μέσα στη χώρα με 
αεροπλάνα, αυτοκίνητα, πλωτά μέσα, και σιδηροδρόμους. Τα ακαθά
ριστα έσοδα που προέρχονται από τη μεταφορά εμπορευμάτων, 
αποσκευών επιβατών κτλ., δεν υπάγονται στον ΦΚΕ. Επίσης επί 
μεταφοράς που αρχίζει από την Ελλάδα και τερματίζεται στο εξω
τερικό και αντίστροφα, δεν επιβάλλεται ΦΚΕ. Όπως είναι κατανοητό 
από τα παραπάνω, η επιβάρυνση των εξαγωγικών επιχειρήσεων από 
τον ΦΚΕ στις μεταφορές προσώπων θα πρέπει να είναι μηδαμινή. 

—ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα τον ΟΤΕ. 
Από 9-3-1982 το ποσοστό του φόρου αυτού ανέρχεται σε 10%. Οι 

συνολικές εισπράξεις από το φόρο αυτό το 1986 ανέρχονται στα 7 δισ. 
δρχ. από τα οποία περίπου 1,5 δισ. δρχ. αφορούν εξαγωγές. 

-ΦΚΕ στη ΔΕΗ. 
Τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υπά

γονται στον ΦΚΕ. Με το άρθρο 5 (παρ. 4) του Ν.Δ. 4535/66 εξαιρείται 
από τον ΦΚΕ το ηλεκτρικό ρεύμα που προορίζεται για βιομηχανική και 
γεωργική χρήση ή έλξη. Στην απαλλαγή αυτή περιλαμβάνεται και το 
ρεύμα που καταναλώνεται από βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 

Προκειμένου για το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλίσκεται από βιο
μηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, στην πιο πάνω απαλλαγή περι
λαμβάνεται το ρεύμα που προορίζεται για την κίνηση των μηχανημάτων 
που συνδέονται με την παραγωγή προϊόντων, όχι όμως και το ρεύμα 
που διατίθεται για το φωτισμό των γραφείων ή άλλων χώρων των επι-



χειρήσεων. Επίσης το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλίσκεται από τις επι
χειρήσεις εξόρυξης υλών, όπως είναι τα λατομεία, ορυχεία, μεταλλεία 
κτλ. απαλλάσσεται από τον ΦΚΕ βάσει της πιο πάνω διάταξης5. 

Ο συντελεστής του ΦΚΕ επί του ηλεκτρικού ρεύματος από 9-3-
1982 ανέρχεται σε 10%. Οι συνολικές εισπράξεις από το φόρο αυτό 
ανήλθαν το 1986 στα 13 δισ. δρχ. Από αυτά υπολογίζεται ότι περίπου 2 
δισ. δρχ. αφορούν εξαγωγές και θα επιστρέφονται με την εφαρμογή του 
ΦΠΑ. 

—ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων παραγωγής ψύξης. 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 4242/62, απαλλάσ

σονται του ΦΚΕ τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων παραγωγής 
ψύξης από ψυκτικά δικαιώματα προϊόντων που εξάγονται στο εξωτε
ρικό. 

- ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα διαφημιστικών επιχειρήσεων. 
- ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα των πάσης φύσεως επιχειρήσεων 

επισκενής-συντήρησης αυτοκινήτων. 
- ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκμίσθωσης και 

γενικά εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανοργάνω
σης γραφείων. 

- ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται 
με κάθε είδους μεσιτικές εργασίες. 

- ΦΚΕ στα ακαθάριστα έσοδα από δακτυλογραφήσεις, μεταφρά
σεις και φωτοαντίγραφα. 

Όλοι οι πιο πάνω φόροι θα είναι δυνατόν να μην επιβαρύνουν τις 
εξαγωγές από εδώ και πέρα μέσω της εφαρμογής του ΦΠΑ. 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τους ακόλουθους φόρους, οι 
οποίοι για διάφορους λόγους δεν συμπεριλήφθησαν ουσιαστικά στον 
ΦΠΑ: 

α. ΦΚΕ στις τραπεζικές εργασίες. 
Στο φόρο αυτό υπάγονται οι ημεδαπές και οι αλλοδαπές τράπεζες 

για τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα που αποκτούν στην Ελλάδα. 
Για να υπαχθούν στο ΦΚΕ οι ημεδαπές τράπεζες, πρέπει να λειτουρ
γούν κατά τις διατάξεις του Ν. 5076/31. 

5. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Παν. Κ. Γιαννακούρης και Β. Σπ. 
Κουκοβίνης, ό.π. 
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Ως ακαθάριστα έσοδα των τραπεζών υποκείμενα στο ΦΚΕ λαμβά
νονται το σύνολο των ακαθάριστων προεξοφλημάτων, νομισματικών 
διαφορών, διαφορών τιμήματος, τόκων, μεσιτειών, προμηθειών και 
πάσης φύσεως εισοδημάτων ή ωφελειών, χωρίς καμία έκπτωση. 

Στο ΦΠΑ υπόκεινται μόνο οι ακόλουθες εργασίες: 
1. Εκμίσθωση χρηματοθυρίδων, θησαυροφυλακίων. 
2. Πώληση και γενικότερα διάθεση νομισμάτων και χαρτονομισμά

των συλλεκτικού ενδιαφέροντος (αναμνηστικές σειρές νομισμάτων, 
μετάλλια κτλ.). 

3. Φύλαξη και διαχείριση μετοχών, μερισμάτων, ομολογιών και 
λοιπών τίτλων. 

4. Οι εργασίες (μεταβίβαση κτλ.) που αφορούν τίτλους παραστα
τικών εμπορευμάτων. Τέτοιοι τίτλοι είναι π.χ. οι φορτωτικές και τα 
αποθετήρια εμπορευμάτων. 

5. Είσπραξη απαιτήσεων για λογαριασμό τρίτων - είσπραξη εισο
δήματος, εισροών υπέρ ΝΠΔΔ, διαφόρων παραβόλων και άλλα. 

Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις (1-5), η προμήθεια ή άλλη 
αμοιβή που εισπράττει η τράπεζα υπόκειται σε ΦΠΑ, ο οποίος επιστρέ
φεται, στο βαθμό που αφορά εξαγωγές. 

Οι κυριότερες όμως εργασίες των τραπεζών (τα πιο πάνω 
αποτελούν μόνο το 5% των εσόδων τους) και ιδιαίτερα εκείνες που 
αφορούν τις εξαγωγές, όχι μόνο δεν συμπεριελήφθησαν στον ΦΠΑ, έτσι 
ώστε να πάψουν να επιβαρύνουν τα εξαγόμενα προϊόντα, αλλά 
αντίθετα υπήχθησαν στο νέο "ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών" (3% 
εφάπαξ στις συμβάσεις δανείων, αντί του χαρτοσήμου 0,6% ετησίως 
που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, και 8% στα ακαθάριστα έσοδα των 
τραπεζών, αντί του ΦΚΕ σε αυτά, που αναφέρθηκε πιο πάνω) ο οποίος 
επιβαρύνει μέσο μακροχρόνια πολύ περισότερο τις εξαγωγές από ό,τι οι 
προηγούμενοι φόροι. Η πρόσθετη επιβάρυνση από το νέο φόρο μπορεί 
εύκολα να διαπιστωθεί, αφού τα προγραμματιζόμενα έσοδα του 
Δημοσίου από αυτό το φόρο προβλέπονταν το 1987 να είναι κατά 10 
δισ. δρχ. περίπου υψηλότερα από τα έσοδα του 1986. Η πρόσθετη δε 
αυτή επιβάρυνση έρχεται ίσως στην πιο άσχημη στιγμή για τους κύριους 
παραγωγικούς, εξαγωγικούς κλάδους της χώρας μας, αφού εφαρ
μόζεται ταυτόχρονα με τη δραστική μείωση των εξαγωγικών επιδο
τήσεων από 1-1-1987. Αν υποθέσουμε ότι το 20% της πρόσθετης επιβά
ρυνσης από τον "ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών" αφορά εξαγωγές, 
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τότε η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται να φτάσει τα 2 δισ. δρχ. περίπου. 
β. ΦΚΕ στις ασφαλιστικές εργασίες. 
Με το άρθρο 14 (παρ. 2) του Ν. 1620/51, από 1-1-1951 επιβάλλεται 

ΦΚΕ του A.N. 660/37 στα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσεως 
δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Οι εισπρά
ξεις από τον ΦΚΕ στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζονται το 
1986 στα 5 δισ. δρχ. περίπου, ενώ ο προϋπολογισμός για το 1987 
αναφέρει εισπράξεις 6 δισ. δρχ. Και αυτός ό φόρος δεν συμπεριελήφθη 
στον ΦΠΑ, ώστε να γίνει δυνατό να επιστρέφεται πλήρως κατά την 
εξαγωγή των εμπορευμάτων. 

Με το άρθρο 12 (παρ. 1) του Ν. 225/75, απαλλάσσονται μόνο από 
τον ΦΚΕ τα ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που αποκτά 
το ΚΑΠΕ (ο σημερινός ΟΑΕΠ). Επίσης απαλλάσσονται από το ΦΚΕ 
τα ασφάλιστρα και λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από την ασφα
λιστική σύμβαση, τα οποία προέρχονται από ασφαλίσεις ορισμένων 
κινδύνων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 
2687/53. 

2. Άλλοι ειδικοί, έμμεσοι φόροι 

2.1. Ειδικός φόρος καυσίμων 

Μέσω του ΦΠΑ προβλέπεται να εισπραχθούν περίπου 25 δισ. δρχ., 
με αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου των καυσίμων. Και εδώ όμως 
συμβαίνει το παράξενο γεγονός οι μειώσεις στον ειδικό φόρο να 
γίνονται κυρίως στο φόρο της βενζίνης και σε μικρό μόνο ποσοστό στο 
φόρο του ντήζελ και του μαζούτ. Αυτό και πάλι δεν διευκολύνει 
καθόλου τους κύριους εξαγωγικούς κλάδους, οι οποίοι συνήθως δεν 
χρησιμοποιούν καθόλου βενζίνη, ενώ χρησιμοποιούν ελάχιστο ντήζελ 
και πολύ περισσότερο μαζούτ. 

Ο φόρος καυσίμων θεωρητικά επιστρέφεται και σήμερα, κατά το 
βαθμό στον οποίο τα αναλωθέντα καύσιμα αφορούσαν εξαγωγές. Στην 
πράξη όμως αυτή η επιστροφή σπάνια γινόταν, για διάφορους λόγους. 

Τελικά η ωφέλεια στις εξαγωγές με την αλλαγή στο σύστημα φορο
λόγησης των καυσίμων, μέσω της εφαρμογής του ΦΠΑ, προβλέπεται να 
είναι μικρή, δηλαδή της τάξεως του 1 δισ. δρχ. 

208 



2.2. Φόρος υπέρ ΟΓΑ 

Επιβαρύνει τον αγρότη κατά 5% επί της αξίας των προϊόντων που 
πωλούνται από αυτόν. Το ποσό αυτό του φόρου δεν επιστρεφόταν στις 
εξαγωγές, άρα επιβάρυνε πλήρως τα εξαγόμενα προϊόντα. 

Επίσης επιβαρύνει τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων κατά 
2,5%. Η επιβάρυνση αυτή επιστρέφεται, όταν τα προϊόντα εξάγονται 
στο εξωτερικό. 

Οι εισπράξεις από τον πιο πάνω φόρο ήταν το 1986 περίπου 22 δισ. 
δρχ., από τα οποία τα 14.690 επιβαρύνουν τον αγρότη και 6.800 τον 
αγοραστή των προϊόντων. 

Πάνω από το 50% της συνολικής επιβάρυνσης που προκύπτει από 
αυτό το φόρο αφορά τη βιομηχανία και από αυτό ένα σημαντικό 
ποσοστό τις εξαγωγές. 

Με την εφαρμογή του ΦΠΑ καταργείται ο πιο πάνω φόρος με 
αποτέλεσμα καθαρή ωφέλεια για τις εξαγωγές 2 δισ. δρχ. περίπου. 

3. Μηχανισμοί επιβολής και επιστροφής χαρτοσήμου 

Στα εισαγόμενα από το εξωτερικό προϊόντα και στην πρώτη πώλη
ση στο εσωτερικό εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, επιβάλλονταν 
αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, υπολογιζόμενα με τους ίδιους συντελεστές, 
οι οποίοι ορίζονταν ως ποσοστό επί της διαμορφούμενης (σύμφωνα με 
την παρ. 2, άρθρο 2 του Νόμου 1477/84) φορολογητέας αξίας, σύμφωνα 
με 'ας διακρίσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Π του Ν. 1477/84. 

Τα τέλη χαρτοσήμου για τις πωλήσεις στο εσωτερικό των εισαγόμε
νων προϊόντων και για τη δεύτερη και επόμενες πωλήσεις των εγχωρίως 
παραγόμενων προϊόντων, υπολογίζονται με τους ίδιους συντελεστές, 
όπως αυτοί ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως ποσοστό επί της 
διαμορφούμενης φορολογητέας αξίας, μετά την προσαύξηση τους κατά 
20% για την εισφορά υπέρ ΟΓΑ κτλ. Στους σύμφωνα με τα πιο πάνω 
προσδιοριζόμενους συντελεστές συγχωνεύεται η εισφορά υπέρ ΟΓΑ, 
ολόκληρο δε το ποσοστό εισπράττεται ως τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά την εξαγωγή εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων, η μέση 
επιβάρυνση από τέλη χαρτοσήμου, που επιστρέφεται, υπολογίζεται με 
συντελεστή το άθροισμα του οικείου συντελεστή τελών χαρτοσήμου 
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που ορίζεται στο Παράρτημα II του νόμου 1477/84 και του συντελεστή 
που ορίζεται στο Παράρτημα IV, στήλη (5) του πιο πάνω νόμου. Το 
μέρος του αθροίσματος αυτού, που ορίζεται στο Παράρτημα VI στήλη 
(5), υπόκειται σε σταδιακή μείωση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και 
τα ποσοστά μειώσεων του ρυθμιστικού φόρου. 

Δεν γίνεται επιστροφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, όσον αφορά το συντελεστή που ορίζεται στο Παράρτημα IV, 
στήλη (5), όταν ασκείται δικαίωμα επιστροφής ολόκληρου του ρυθμι
στικού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1477/84. 

Η επιστρεφόμενη μέση από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνση για τα 
εξαγόμενα προϊόντα υπολογίζεται με βάση την αξία FOB αυτών των 
προϊόντων, η οποία αναγράφεται στη θεωρημένη δήλωση-τιμολόγιο 
εξαγωγής. Σε αυτή την αξία FOB δεν συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
του αντιπροσώπου και οι τόκοι που καταβάλλονται για προθεσμιακό 
διο κανονισμό. 

Σε περίπτωση εισαγωγής από το εξωτερικό Π.Υ. με προσωρινή 
ατέλεια χωρίς καταβολή τελών χαρτοσήμου (σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του A.N. 470/68, ΦΕΚ Α ' 158), η υπολογιζόμενη μέση από 
τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνση του τελικού προϊόντος επιστρέφεται 
κατά την εξαγωγή του, μειωμένη κατά το ποσό των τελών χαρτοσήμου 
του Παραρτήματος Π και του ρυθμιστικού φόρου του Παραρτήματος 
IV, στήλη (4) που δεν καταβλήθηκαν κατά την εισαγωγή της Π.Υ. που 
χρησιμοποιήθηκε. 

Οι συντελεστές επιστροφής χαρτοσήμου σύμφωνα με τις πιο πάνω 
διατάξεις που ίσχυαν την 31-12-1986 κατά είδος προϊόντων, φαίνονται 
στον Πίνακα 3Α του Παραρτήματος Πινάκων. 

Από τον πίνακα αυτό γίνεται φανερό ότι μόνο σε μία περίπτωση (έ
τοιμα ενδύματα), από εκείνες στις οποίες ισχύει ο κύριος συντελεστής 
χαρτοσήμου (3,6%), ο συντελεστής επιστροφής φτάνει το διπλάσιο του 
συντελεστή επιβολής του χαρτοσήμου. Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώ
σει; όπου ένα έτοιμο προϊόν, ή η Π.Υ. από την οποία φτιάχνεται, περνού
σαν από περισσότερα των δύο στάδια επεξεργασίας, τότε ένα μεγάλο μέ
ρος του χαρτοσήμου δεν επιστρεφόταν κατά την εξαγωγή του προϊόντος. 

Μόνο στην περίπτωση στην οποία μία επιχείρηση ήταν από μόνη 
της εισαγωγέας της Π.Υ. που χρησιμοποιούσε και επίσης εξήγαγε μόνη 
(απευθείας) τα προϊόντα της στο εξωτερικό, μόνο τότε, υπήρχε 
περίπτωση να της επιστραφεί το μεγαλύτερο μέρος (σπάνια ολόκληρο) 
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του χαρτοσήμου που είχε πληρώσει. 
Οπουδήποτε μεσολαβούσε ενδιάμεσο στάδιο παραγωγής ή εμπο

ρίας, ένα μεγάλο μέρος του χαρτοσήμου, με το οποίο είχαν επιβαρυνθεί 
τα εξαγόμενα προϊόντα, δεν επιστρεφόταν. 

Στον Πίνακα 18 ομαδοποιούνται τα διάφορα προϊόντα σύμφωνα 
με το συντελεστή επιστροφής χαρτοσήμου που απολάμβαναν στο 
διάστημα 31-12-1986 έως 1-3-1987 και στο διάστημα μετά την 1-3-1987. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Ποσοστά επιστροφών μέσης από τέλη χαρτοσήμου επιβάρυνσης κατά κλάδο 

/. Κλάδοι που θα εξακολουθήσουν να έχουν επιστροφές μέσης από τέλη χαρτοσήμου 
επιβάρυνσης 3,6% κατά την31-12-1986και 2,64% από 1-3-1987. 

Έτοιμα ενδύματα 

2. Κλάδοι που θα εξακολουθήσουν να έχουν συντελεστή επιστροφής 3,15% κατά την 
31-12-1986 και 2,31% από 1-3-1987. 

Είδη από δέρμα, ορισμένα γουνοδέρματα, ορισμένες τεχνητές και συνθετικές 
υφαντικές ίνες, μαλλιά και τρίχες - λινάρι και ραμί - βαμβάκι όταν είναι σύμμεικτα με 
συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες, τάπητες κτλ. είδη πλεκτικής, υποδήματα, έπι
πλα, παιχνίδια, μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές, οχήματα και υλικό για σιδηροδρο
μικές γραμμές, αυτοκίνητα οχήματα κτλ. 

3. Κλάδοι που θα εξακολουθήσουν να έχουν συντελεστή επιστροφής 2,25% κατά την31-
12-1986 και 1,65% από 1-3-1987. 

Τυριά, αυγά, ελαιόλαδο μη εξευγενισμένο, δέρματα, ορισμένα γουνοδέρματα, μαλ
λιά απόπρόβατα άβαφα, λινάρι και ραμί ακατέργαστο έστω και αποφλοιωμένο, καννάβι 
ακατέργαστο, ορισμένα είδη υποδημάτων, ορισμένα είδη χυτοσιδήρου, σίδηρος και χά
λυβας, χαλκός, νικέλιο, αργίλιο, ορισμένα είδη κασσίτερου, εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, 
κουτάλια και πηρούνια, διάφορα είδη κατασκευασμένα από κοινά μέταλλα, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, 
κινηματογραφίας, προϊόντα ωρολογοποιίας, μουσικά όργανα, όπλα, πυρομαχικά. 

4. Κλάδοι που θα εξακολουθήσουν να έχουν συντελεστή επιστροφής 1,8% κατά την 31-
12-1986και 1,32% από 1-3-1987 

Γάλα, μέλι, λαχανικά, φυτά, εσπεριδοειδή, σταφύλια, δημητριακά, σπέρματα και καρ
ποί ελαιώδεις, ρητίνη, πλεκτικές ύλες, ελιές, διατηρημένα λαχανικά, χυμός και πολτός το
μάτας, μαρμελάδες, ποτά, αλκοολούχα υγρά, ξύδι, ορισμένα ανόργανα χημικά, οργανικά 
χημικά προϊόντα, λιπάσματα, χρωστικές ύλες, χρώματα, αιθέρια έλαια, ρητινοειδή, σαπού
νια, προϊόντα χημικών βιομηχανιών, τεχνητές πλαστικές ύλες, καουτσούκ, ξυλεία, κτλ. 

77/777ί:Πίνακας3Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.2 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στις αμιγείς 
εξαγωγικές και στις εμπορικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις 

Η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στα εξαγόμενα προϊόντα, που 
προβλέπεται στο Ν. 1642/86, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις 
καθαρά εμπορικές εξαγωγικές επιχειρήσεις (Trading Companies), οι 
οποίες είναι αναγκασμένες να καταβάλλουν ΦΠΑ κατά την αγορά του 
εμπορεύματος και να ζητούν επιστροφή του μόνο μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εξαγωγής. Αυτό δημιουργεί συχνά σοβαρά χρηματο
δοτικά προβλήματα στις υπό συζήτηση επιχειρήσεις, τα οποία οδηγούν 
σε αύξηση του κατά μονάδα κόστους αυτών των προϊόντων και σε 
χειροτέρευση της ανταγωνιστικής τους θέσης. 

Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι βιομηχανικές ή 
βιοτεχνικές μονάδες που εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
τους και συνεπώς δεν έχουν, όπως και οι εμπορικές επιχειρήσεις, τη 
δυνατότητα συμψηφισμού του ΦΠΑ. 

Βλέπουμε εδώ ότι για τις πιο πάνω επιχειρήσεις φαίνεται να 
εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν με την 
επιστροφή του ΦΚΕ, όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω. Και είναι γνω
στό ότι η υποχρέωση καταβολής (έστω και προσωρινά) ΦΚΕ από τις 
εμπορικές εξαγωγικές επιχειρήσεις αναφερόταν συχνά ως ένα βασικό 
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αντικίνητρο στη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων6. Αυτό το αντικίνη
τρο πράγματι δεν φαίνεται να εξαλείφεται ουσιαστικά με την εφαρμογή 
του ΦΠΑ, όπως τουλάχιστον γίνεται σήμερα. Υπάρχουν βέβαια σοβα
ρές προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ, οι 
οποίες, εαν εφαρμοστούν σωστά, μπορεί να λύσουν οριστικά το θέμα. 
Ειδικότερα: 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών προτείνει τα ακόλουθα: 
"Ειδικά για τις αμιγείς εξαγωγικές επιχειρήσεις (που δεν πουλάνε στην 
εγχώρια αγορά και που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσου συμψηφισμού 
του εκπιπτόμενου φόρου), να θεσμοθετηθεί πλήρης απαλλαγή από την 
καταβολή ΦΠΑ στους διάφορους προμηθευτές, με την υποχρέωση 
προσκόμισης στον εκάστοτε προμηθευτή αλλά και υποβολής στην 
οικεία Εφορία, διασάφησης εξαγωγής που να αναφέρει την ακριβή 
ποσότητα και αξία της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης και βοηθητικών 
υλών καθώς και φωτοτυπία του σχετικού τιμολογίου αγοράς". 
Ανάλογη ρύθμιση θα πρέπει προφανώς να ισχύσει και για τις εμπορικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Και αυτή η λύση όμως δεν είναι χωρίς 
προβλήματα. Όπως τονίζει το ΒΕΑ"... και στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των εκάστοτε προμηθευτών 
από παραλείψεις, καθυστερήσεις κ.λπ., των εξαγωγέων πελατών τους ή 
από άλλους απρόβλεπτους παράγοντες, που πιθανόν να λειτουργήσουν 
σε βάρος τους και δεν θα επιτρέψουν την έγκαιρη προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών". Για το λόγο αυτό προτείνεται από το 
ΒΕΑ"... η σχετική διαδικασία να στηριχθεί από κάποιες εγγυήσεις που 
θα πρέπει να προσφέρει ο υπόχρεως εξαγωγέας στους προμηθευτές του, 
ανάλογα με τον ΦΠΑ που πιστώνεται και για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα (που δεν θα ξεπερνάει τους έξι μήνες από την έκδοση των 
τιμολογίων, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη εξάμηνο με 
απόφαση της αρμόδιας Εφορίας, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι)". 

Μια ανάλογη με την πιο πάνω πρόταση έχει κάνει και ο Π Σ Ε. 
Με την απόφαση Π. 1701/10-3-1987 του Υπουργού Οικονομικών 

ρυθμίζεται σε σημαντικό βαθμό το θέμα της καταβολής ΦΠΑ από τις 
εμπορικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

6. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Κλ. Ευστρατόγλου και Δ. Μαρούλης 
(Φεβρουάριος 1987). 
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Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων και τα 
εξής (Αρθρο 3): 

"Προκειμένου για παραδόσεις αγαθών, από υποκείμενο στο φόρο 
σε αγοραστή-εξαγωγέα με σκοπό την άμεση εξαγωγή τους στο εξωτε
ρικό, αναστέλλεται η καταβολή του ΦΠΑ από τον αγοραστή-εξαγωγέα 
στον προμηθευτή των αγαθών". Για την αναστολή καταβολής του 
φόρου ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία (βλέπε το άρθρο 3 
της υπ" αριθ. Π. 1701/1600/10-3-1987 απόφασης). 

"Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, ο αγοραστής εξαγωγέας 
υποχρεούται να προσκομίσει στον προμηθευτή των αγαθών μέσα σε 
είκοσι (20) μέρες από την έκδοση του οριστικού τιμολογίου της 
πώλησης, κυρωμένο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ακριβές 
μοναδικό φωτοαντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού, 
από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η πραγματοποίηση της εξαγωγής, 
τα στοιχεία του προμηθευτή των αγαθών, ο αριθμός τιμολογίου 
πώλησης του προμηθευτή, καθώς και η εξαχθείσα ποσότητα κατ' 
είδος...". 

"Όταν ο αγοραστής εξαγωγέας, προσκομίσει... το προβλεπόμενο 
τελωνειακό παραστατικό της εξαγωγής στον προμηθευτή των αγαθών, 
ο προμηθευτής εκδίδει πιστωτικό σημείωμα, επ' ονόματι του αγοραστή-
εξαγωγέα, για έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην αξία της 
εξαχθείσας ποσότητας των αγαθών.... Στη συνέχεια ο προμηθευτής 
επισυνάπτει το σχετικό τελωνειακό παραστατικό..., στο στέλεχος του 
πιστωτικού σημειώματος που εκδίδει σαν δικαιολογητικό της έκπτω
σης αυτού του φόρου. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε δέκα 
(10) μέρες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος να αποστέλλει 
στον Οικονομικό Έφορο της φορολογίας του αγοραστή-εξαγωγέα, 
ακριβές αντίγραφο αυτού του πιστωτικού σημειώματος". Επίσης 
προβλέπονται κυρώσεις για την περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν θα 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

Το πιο πάνω διάταγμα λύνει αρκετά ικανοποιητικά το θέμα της 
απαλλαγής από τον ΦΠΑ των εμπορικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και 
κάνει το νέο καθεστώς σαφώς πιο ευνοϊκό από αυτό που ίσχυε για την 
επιστροφή του ΦΚΕ. Αντίθετα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, από την αδυναμία τους να συμψηφίσουν τον 
ΦΠΑ που πληρώνουν για πρώτες και βοηθητικές ύλες και για ημικα-
τεργασμένα προϊόντα και υλικά συσκευασίας, παραμένει άλυτο μέχρι 
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σήμερα. Αυτό το πρόβλημα είναι ίσως πιο δύσκολο να λυθεί από εκείνο 
των εμπορικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αφού το χρονικό διάστημα 
που απαιτείται από την αγορά της Π.Υ. μέχρι την εξαγωγή του τελικού 
προϊόντος είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερο των 20 ημερών. 

2. Η επιβάρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού με 
ΦΠΑ18% και οι διαδικασίες επιστροφής του 

Για το φόρο που αναλογεί σε κεφαλαιουχικά αγαθά, η επιχείρηση 
δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του από το Δημόσιο, εφόσον δεν 
συμψηφίζεται με φόρο που οφείλει η επιχείρηση για παραδόσεις 
αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο. 

Γι' αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί χωριστό λογαριασμό 
φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορά τα αγαθά επένδυσης, ώστε να 
είναι εύκολος ο καθορισμός του ποσού που δικαιούται επιστροφής η 
επιχείρηση. Σχετικά με αυτή τη διάταξη, ο Θ. Γεωργακόπουλος (1986, 
σελ. 138) τονίζει τα ακόλουθα: "Πρέπει πάντως να τονιστεί εδώ ότι 
παρόλο που προβλέπεται δικαίωμα της επιχείρησης να ζητήσει 
επιστροφή του φόρου που πλήρωσε για τα αγαθά επένδυσης, το νέο 
καθεστώς μπορεί να είναι δυσμενέστερο για ορισμένες επιχειρήσεις, 
κυρίως βιομηχανικές και βιοτεχνικές για τις οποίες προβλεπόταν 
απαλλαγή από το ΦΚΕ, το χαρτόσημο και τους λοιπούς έμμεσους 
φόρους. Γιατί με το νέο σύστημα, η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώσει 
το φόρο, λ.χ. κατά την εισαγωγή των επενδυτικών αγαθών, και να τον 
συμψηφίσει ή να ζητήσει την επιστροφή του, ενώ με το παλιό σύστημα η 
επιχείρηση δεν πλήρωσε καθόλου τέτοιους φόρους. Αυτό σημαίνει μία 
επιβάρυνση της επιχείρησης με τον τόκο των χρημάτων που 
δεσμεύτηκαν για την καταβολή του φόρου. Για να αρθεί το μειονέκτημα 
αυτό, ο νόμος περιέχει εξουσιοδοτική διάταξη, με βάση την οποία 
παρέχεται δικαίωμα στον Υπουργό των Οικονομικών, ώστε με 
αποφάσεις του, να μπορεί να παρέχει δικαίωμα αναστολής της 
πληρωμής αντί έκπτωσης ή επιστροφή του φόρου, προκειμένου για 
αγαθά επένδυσης ορισμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων"7. 

7. Θ. Α. Γεωργακόπουλος (1986). 
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Π. 1489/1465/26-2-87), 
καθορίστηκαν πιο συγκεκριμένες διαδικασίες επιστροφής του ΦΠΑ 
των επενδυτικών αγαθών νέων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και με
ταλλευτικών επιχειρήσεων. Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα 
για άμεση ή πολύ γρήγορη επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις εκεί
νες, που δεν έχουν τη δυνατότητα να τον συμψηφίσουν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1642/86. Για την επιστροφή του φόρου 
απαιτούνται ασφαλώς ορισμένες διαδικασίες που ορίζονται από την 
πιο πάνω απόφαση. 

Προβλήματα παραμένουν ακόμη σχετικά με τις αγορές μηχανολο
γικού εξοπλισμού από επαρχιακές βιομηχανίες, οι οποίες μέχρι σήμερα 
απαλλάσσονταν από τον ΦΚΕ και το χαρτόσημο, ενώ τώρα είναι υπο
χρεωμένες να πληρώσουν ΦΠΑ μέχρι και 18% (εισαγωγές μηχανο
λογικού εξοπλισμού). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

5.1. Εισαγωγή 

OL σημαντικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών 
από την κατάργηση του συστήματος των εξαγωγικών επιδοτήσεων, ιδι
αίτερα από 1-1-1990 (Κεφάλαιο 3), και η αδυναμία ανάληψης στο μέλ
λον ουσιαστικών πρωτοβουλιών, εκ μέρους της κυβέρνησης, για την 
άμεση στήριξη των ελληνικών εξαγωγών, δημιουργούν ένα τελείως δια
φορετικό οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναπτυ
χθούν οι ελληνικές εξαγωγές και η οικονομία γενικότερα. 

Όπως αναλύθηκε στα Κεφάλαια 2 και 3, στην πραγματικότητα οι 
εξαγωγικές ενισχύσεις δεν ήταν αρκετές ούτε κατάλληλα σχεδιασμένες, 
για να αντισταθμίσουν την επίδραση που είχαν στις εξαγωγές η μόνιμα 
υπερτιμημένη συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος, η με
ροληψία της εμπορικής και φορολογικής πολιτικής σε βάρος των εξαγω
γών και η ανεπάρκεια και η μη ικανοποιητική οργανωτική δομή του θε
σμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των 
εξαγωγών και γενικότερα του πλαισίου για τη λειτουργία και ανάπτυξη 
της οικονομίας. 

Παρ' όλα αυτά οι ενισχύσεις ήταν εξαιρετικά ωφέλιμες (βλέπε Κε
φάλαια 2 και 4) γιατί, παρά την ανεπάρκεια τους, αποτελούσαν ένα ση
μαντικό αντισταθμιστικό παράγοντα, ο οποίος, ιδιαίτερα στη ΙΟετία 
1965-1975, επέτρεψε μία αρκετά ικανοποιητική ανάπτυξη των εξαγωγών 
της χώρας1. Από ένα σημείο όμως και μετά, η ανεπάρκεια τους άρχισε να 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την υποδιαίρεση 4.2. του Κεφαλαίου 4. 
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γίνεται όλο και πιο έντονη, με συνέπεια τα αποτελέσματα που ανα
φέρθηκαν στην αρχή του Κεφαλαίου 22. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τεθεί ξανά το αρχικό ερώτημα: Τι θα 
γίνει από εδώ και πέρα μετά την υποχρέωση που έχει αναλάβει η χώρα 
έναντι της ΕΟΚ να καταργήσει σταδιακά όλες τις εξαγωγικές ενισχύ
σεις3; Είναι σαφές ότι σε αυτή την περίπτωση η υπερτιμημένη συναλ
λαγματική ισοτιμία θα μείνει χωρίς αντιστάθμισμα, ενώ η μεροληψία 
της εμπορικής πολιτικής σε βάρος των εξαγωγών ενδέχεται να μεγαλώ
σει4 με καταστροφικές συνέπειες για τις εξαγωγές, εκτός εάν ληφθούν τα 

2. Ένα από τα κύρια αποτελέσματα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας, εξαιτίας 
της υπερτίμησης και των διαρθρωτικών αδυναμιών και δυσλειτουργιών, ήταν η επίδρα
ση της στις επενδύσεις, ιδιαίτερα στους κλάδους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή 
ανταγωνισμό. Από το 1973 και μετά, οι επενδύσεις κατ' απασχολούμενο στις χώρες της 
ΕΟΚ αυξάνονταν, μέχρι το 1987, ταχύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, 
ο πολύ χαμηλός όγκος επενδύσεων και κυρίως των επενδύσεων κεφαλαιουχικού εξο
πλισμού, καθυστέρησε σημαντικά τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και μείωσε δρα
στικά τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Πράγματι, το ΑΕΠ σε 
σταθερές τιμές ανά εργαζόμενο, στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ, σημείωσε στις 
καθοριζόμενες περιόδους την ακόλουθη μέση ετήσια μεταβολή: 

Περίοδος Ελλάδα ΕΟΚ 

1960-1973 8,2 4,5 
1973-1979 3,0 2,3 
1979-1984 -0,3 1,7 
1984-1989 1,2 2,0 

Τα πιο πάνω είχαν ως συνέπεια την περαιτέρω επιδείνωση της διεθνούς ανταγω
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Προϋπόθεση για την ομαλή πορεία της χώρας μέσα στην ενοποιημένη αγορά της 
ΕΟΚ είναι η αντιστροφή αυτού του φαύλου κύκλου. Π ρος αυτό στοχεύουν τα προτεινό -
μένα μέτρα πολιτικής στο παρόν κεφάλαιο. 

3. Η υποχρέωση αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Για περισ
σότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 

4. Αυτό το τελευταίο θα συμβεί στο βαθμό που η απελευθέρωση του εξαγωγικού 
εμπορίου και η εξυγίανση του συστήματος έμμεσης φορολογίας με την εφαρμογή του 
ΦΠΑ θα πραγματοποιηθούν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, από ό,τι οι ρυθμοί κατάρ
γησης των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφά
λαιο 4. 
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κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανταγωνιστι
κότητας που σίγουρα θα παρουσιαστεί. 

Από όσα αναφέρθηκαν ήδη στα προηγούμενα κεφάλαια, γίνεται 
φανερό ότι η έμφαση της πολιτικής για την αντιμετώπιση των πιο πάνω 
προβλημάτων, που αναμένεται να προκύψουν στο νέο οικονομικό περι
βάλλον, δεν μπορεί να είναι παρά προς τις ακόλουθες τρεις κατευθύν
σεις: α) Σταδιακή μείωση και τελικά πλήρης εξάλειψη της υπερτίμησης 
της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, την οποία επιτρέπουν η 
εξαιρετικά επεκτατική μακροοικονομική πολιτική και κυρίως τα τερά
στια ελλείμματα του δημόσιου τομέα και τα συνεπαγόμενα πλεονάσμα
τα του λογαριασμού κεφαλαίων, β) Σταδιακή μείωση και τελικά πλή
ρης εξάλειψη της μεροληψίας της εμπορικής και της φορολογικής 
πολιτικής σε βάρος των εξαγωγών, και γ) Σταδιακή αναβάθμιση και ου
σιαστική βελτίωση της λειτουργίας του θεσμικού και οργανωτικού 
πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, κα
θώς και του γενικότερου πλαισίου για τη λειτουργία και ανάπτυξη της 
οικονομίας. 

Για να επιτευχθεί η πρώτη επιδίωξη, θα πρέπει στόχος πολιτικής 
να είναι ο μηδενισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών τα επόμενα χρόνια και η μετατροπή του σε πλεονασματικό, 
σε συνδυασμό με τη συστηματική επιδίωξη της προώθησης της οικονο
μικής ανάπτυξης της χώρας μέσω μιας ουσιαστικής αύξησης της εγχώ
ριας ροπής προς αποταμίευση. Μία σωστή πολιτική επιτοκίων σε συν
δυασμό με τη σημαντική μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα 
(μείωση των αναγκών δανεισμού του δημόσιου τομέα σε επίπεδα κάτω 
του 8% τα επόμενα τέσσερα χρόνια) θα συμβάλλουν στην υλοποίηση αυ
τού του στόχου. 

Σημαντικό βήμα προς την πραγματοποίηση της δεύτερης επιδίω
ξης είναι η εφαρμογή στη χώρα του ΦΠΑ από 1-1-1987 και η συμπερίλη
ψη σε αυτόν όσο το δυνατό περισσότερων από τους υπάρχοντες σήμερα 
έμμεσους φόρους και επιβαρύνσεις. Στον ίδιο σκοπό μπορεί να συμ
βάλλουν η εξάλειψη της οποιασδήποτε μορφής προστασίας των προϊό
ντων τα οποία ανταγωνίζονται εισαγόμενα, η εξυγίανση και φιλελευθε
ροποίηση της εγχώριας οικονομίας κτλ. 

Η επίτευξη της τρίτης επιδίωξης θα έχει πραγματοποιηθεί σε σημα
ντικό βαθμό, αν υλοποιηθούν σωστά τα σημαντικά μέτρα πολιτικής που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση όσον αφορά το θεσμικό 
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πλαίσιο των εξαγωγών και βρίσκονται στο στάδιο της πραγματοποίη
σης τους. Τέτοια μέτρα είναι: α) η απλοποίηση των εξαγωγικών διαδι
κασιών, β) η βελτίωση της χρηματοδοτικής στήριξης των εξαγωγών με 
την εισαγωγή συστημάτων Factoring/Forfaiting, τη δημιουργία εξειδι
κευμένης τράπεζας εξαγωγών και την επέκταση των δυνατοτήτων πα
ροχής μεσομακροχρόνιας χρηματοδότησης, γ) η βελτίωση της ασφαλι
στικής στήριξης των εξαγωγών με την αναβάθμιση των αρμόδιων 
υπηρεσιών και τη δημιουργία και αποδοτική λειτουργία του Οργανι
σμού Ασφάλισης Εξαγωγών (ΟΑΕΠ) στη θέση του ΚΑΠΕ, δ) η βελτίω
ση και αναβάθμιση των οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τον 
έλεγχο της ποιότητας και την προώθηση της τυποποίησης των ελληνι
κών προϊόντων, ε) η αναβάθμιση και αναδιοργάνωση του ΟΠΕ και η 
ενεργός δραστηριοποίηση του στον τομέα της οργάνωσης της εγχώριας 
παραγωγής και της παροχής αναπτυξιακών επιχορηγήσεων για εξαγω
γές, στ) η αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ρόλου των εμπορικών γρα
φείων της χώρας στο εξωτερικό κτλ. 

Εκτός από τα πιο πάνω απαιτούνται επίσης συντονισμένες ενέρ
γειες όσον αφορά την εξυγίανση και ανάπτυξη του γενικότερου θεσμι
κού, οργανωτικού και αναπτυξιακού πλαισίου της οικονομίας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά η υιοθέτη
ση και συνεπής υλοποίηση του σημαντικού αναπτυξιακού νομοσχεδίου, 
το οποίο ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση τον Ιούνιο του 1990, αφού 
βέβαια βελτιωθεί ουσιαστικά σε ορισμένα σημεία του, κατά τρόπο, ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος προσαρμογής στη νέα κατάσταση 
την οποία στοχεύει να δημιουργήσει. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου αναλύονται πιο ολοκληρω
μένα οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών εξα
γωγών μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

5.2. Σταθεροποίηση της οικονομίας 

5.2.1. Γενικά 

Είναι εμφανές από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στο Κεφά
λαιο 2, ότι το κύριο βάρος της πολιτικής για τη διατήρηση και βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών διεθνώς εμπορεύσιμων προϊό-
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ντων, τουλάχιστον στην περίοδο προσαρμογής μετά την πλήρη απελευ
θέρωση των εμπορικών ανταλλαγών, θα αναληφθεί κατά κύριο λόγο 
από τη μακροοικονομική πολιτική. 

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες χαρακτηρίζονται στην τρέχου
σα περίοδο από τεράστιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και υπερβο
λικά υψηλό εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, η πιο πάνω πολιτική σημαί
νει πάνω από όλα τον άμεσο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων 
για την εξάλειψη αυτών των ανισορροπιών. 

Στη μεσομακροχρόνια περίοδο, μετά την εξισορρόπηση, ο στόχος 
για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μό
νο με την εφαρμογή μιας παθητικής μακροοικονομικής πολιτικής, η 
οποία θα πρέπει να αποφεύγει συστηματικά τις ουσιαστικές αποκλίσεις 
των νομισματικών και των δημοσιονομικών μεγεθών από εκείνα των 
χωρών μελών της Κοινότητας5. 

Πολιτικές σταθεροποίησης και εξυγίανσης των οικονομιών τους 
έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια σχεδόν στο σύνολο των αναπτυσ
σόμενων οικονομιών του δυτικού κόσμου. Οι πολιτικές αυτές σε άλλες 
περιπτώσεις στέφθηκαν από σημαντική επιτυχία, σε άλλες απέτυχαν 
παταγωδώς με συνέπεια την επανάκαμψη των οικονομιών αυτών στην 
προηγούμενη κατάσταση, πολλές φορές με εξαιρετικά δυσμενέστερες 
επιπτώσεις για την οικονομία6. 

Η πολιτική σταθεροποίησης που αναλήφθηκε στην Ελλάδα, για 
πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1985, είχε πολύ ευνοϊκά αποτελέσματα 
τόσο όσον αφορά την αξιόλογη μείωση των μακροοικονομικών ανισορ
ροπιών, όσο και σε σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική της οικονο
μίας. Εγκαταλείφθηκε όμως πρόωρα και ουσιαστικά αντιστράφηκε από 
τα μέσα του 1988, προφανώς για πολιτικούς λόγους, αλλά ουσιαστικά 
γιατί δεν είχε κατανοηθεί όσο θα έπρεπε η σημασία που είχε για την ελ
ληνική οικονομία η συνέχιση της εφαρμογής της, έστω και σε ηπιότερο 
βαθμό. 

Στην παρούσα υποδιαίρεση αναλύεται μόνο το περιεχόμενο της έν-

5. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (Μάιος 1991). 
6. Βλέπε για παράδειγμα Anne Ο. Krueger (1978), Cline, W. and Weintraub, S. 

(eds.) (1981), Diaz-Alejandro, Carlos F. (1985), M.S. Khan and M.D. Knight (September 
1982), και Ar. M. Choksi and D. Papageorgiou (1986). 
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νοιας της σταθεροποίησης, όπως εφαρμόζεται στην περίπτωση της ελ
ληνικής οικονομίας με την προοπτική της ισότιμης συμμετοχής της στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) των χωρών μελών της 
ΕΟΚ και σε σχέση πάντοτε και με την ανάλυση που προηγήθηκε. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί 
η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών της ελληνικής οικονομίας 
με το εξωτερικό και έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η απελευθέ
ρωση της κίνησης κεφαλαίων, σταθεροποίηση σημαίνει τα εξής: 

ι. Πληθωρισμό όχι υψηλότερο από τα μέσα επίπεδα πληθωρισμού 
των χωρών μελών της ΕΟΚ. 

ιι. Ελλείμματα στο δημόσιο τομέα όχι υψηλότερα από όσα απαι
τούνται για την υγιή χρηματοδότηση των παραγωγικών επενδύσεων αυ
τού του τομέα. Αυτό σημαίνει ισοσκελισμένο τακτικό προϋπολογισμό, 
εξάλειψη των καταναλωτικών ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσε
ων και οργανισμών, εξάλειψη των ελλειμμάτων από διάφορους κατα
ναλωτικούς λογαριασμούς του Δημοσίου κτλ. 

ιιι. Σημαντική μείωση στα επόμενα πέντε χρόνια του εξωτερικού 
χρέους της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι, αρχής γενομένης από το 199 Γ η 
πληρωμή χρεωλυσίων για το εξωτερικό χρέος θα πρέπει να είναι σημα
ντικά υψηλότερη από το νέο δανεισμό. 

Όπως είναι γνωστό, τον Οκτώβριο του 1985 τέθηκε σε εφαρμογή το 
πρώτο σταθεροποιητικό πρόγραμμα, οι βασικοί στόχοι του οποίου 
ήταν προς την κατεύθυνση των στόχων που τέθηκαν πιο πάνω8. Στα τέ
λη του 1988 είχε πράγματι διανυθεί σημαντική απόσταση προς την κα
τεύθυνση της επίτευξης των στόχων αυτών, όμως η απόσταση που υπήρ
χε ακόμη από τον στόχο της πλήρους σταθεροποίησης της οικονομίας 
ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Αυτό συνεπαγόταν ότι η προσπάθεια για στα-

7. Σε μια παλαιότερη έκδοση αυτής της μελέτης υποστηριζόταν ότι ο μηδενισμός 
του καθαρού δημόσιου δανεισμού θα έπρεπε να είχε αρχίσει από το 1987. Αυτό επιτεύ
χθηκε πράγματι αλλά μόνο για μια διετία, 1987-1988. Η ανατροπή του σταθεροποιητι
κού προγράμματος από το 1989 δημιούργησε νέες σημαντικές ανάγκες για καθαρό δη
μόσιο εξωτερικό δανεισμό κατά το 1989 και το 1990. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 

8. Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σχεδιά
στηκε και εφαρμόστηκε το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1985, βλέπε Γ. Σπράος (21 
και 28-7-1988). Βλέπε επίσης Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 
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θεροποίηση θα έπρεπε να είχε συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα. 

Από τα μέσα όμως του 1988 και ιδιαίτερα από τις αρχές του 19899, 
σημειώθηκε μια δραματική αντιστροφή της πορείας προς την σταθε
ροποίηση και την εξυγίανση της οικονομίας, η οποία κατέληξε και πά
λι σε μια τεράστια διόγκωση των ελλειμμάτων τόσο του δημόσιου το
μέα όσο και του ισοζυγίου των εξωτερικών πληρωμών. Η αποφυγή 
λήψης ουσιαστικών σταθεροποιητικών μέτρων για την αποτελεσματι
κή συγκράτηση της πορείας προς την αποσταθεροποίηση, οδήγησε την 
οικονομία (στα μέσα του 1990) σε μια κατάσταση υπερβολικής ανισορ
ροπίας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα ελλείμματα του δημό
σιου τομέα και του ισοζυγίου πληρωμών και η μείωση της ανταγωνι
στικότητας της εγχώριας παραγωγής, τείνουν σήμερα (Ιούνιος 1990) 
να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις απο τις ανισορροπίες που οδήγη
σαν στη λήψη των σταθεροποιητικών μέτρων του 1985. Στη σημερινή 
συγκυρία όμως υπάρχουν και κάποια ευνοϊκά στοιχεία, τα οποία 
έχουν σχέση με την αξιοσημείωτη δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας (στΗίαντική ανάκαμψη των κερδών και των επενδύσε
ων, ανάπτυξη του χρηματιστηρίου, αναδιάρθρωση της επιχειρηματι
κής δομής των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, εισα
γωγή πολλών επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο και αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου άλλων κτλ.) και η διατήρηση της αυξημένης ρο
πής προς αποταμίευση των Ελλήνων πολιτών μέσω των σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων που έχουν σημειωθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
και στη νομισματική πολιτική10. 

Οι εκρηκτικές μακροοικονομικές ανισορροπίες οδήγησαν, με μεγά
λη καθυστέρηση, στη λήψη των σταθεροποιητικών μέτρων του Μαΐου 
1990, τα οποία, σε συνδυασμό με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δημο
σιεύτηκε τον Ιούνιο του 1990, έχουν ως στόχο αφενός τη σταθεροποίηση 
και αφετέρου την εξυγίανση της οικονομίας, όπως αναλύεται στο παρόν 
κεφάλαιο. 

9. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κάπως γενναιόδωρη εισοδηματική πολιτική κατά 
το 1988 ήταν αναμενόμενη, μετά από δύο χρόνια εξαιρετικά περιοριστικής πολιτικής, 
κατά τα οποία το εργατικό εισόδημα σε πραγματικές τιμές μειώθηκε σε ποσοστό μεγα
λύτερο του 14%. 

10. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1990). 
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522. Σταθεροποίηση και ανάπτυξη 

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, είναι αναγκαίο σε αυτό 
το σημείο να γίνουν ορισμένες βασικές διευκρινίσεις σχετικά με το ανα
πτυξιακό περιεχόμενο του σταθεροποιητικού προγράμματος του 1985, 
για να αποσαφηνιστεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη σταθεροποίη
ση και την ανάπτυξη, στο οικονομικό περιβάλλον μιας μικρής ανοικτής 
οικονομίας όπως η Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα: 

Όταν ανακοινώθηκε το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1985 εκ
φράστηκε από πολλούς οικονομικούς αναλυτές η άποψη ότι η οικονο
μική πολιτική που συνεπαγόταν ήταν στραμμένη αποκλειστικά προς 
την κατεύθυνση του περιορισμού της εγχώριας ζήτησης και ότι αυτό το 
πρόγραμμα δεν συμπεριελάμβανε, όπως θα έπρεπε, και μέτρα αναπτυ
ξιακής πολιτικής. Το γεγονός αυτό θα περιόριζε, κατά τη γνώμη των 
πιο πάνω οικονομολόγων, την αποτελεσματικότητα του προγράμμα
τος. 

Σύμφωνα όμως με την ανάλυση που παρουσιάζεται στην παρούσα 
μελέτη (Κεφάλαιο 2), οι πιο πάνω απόψεις δεν φαίνεται να ανταποκρί
νονται στην πραγματικότητα. Αντίθετα με τα υποστηριζόμενα, το στα
θεροποιητικό πρόγραμμα του 1985 συμπεριελάμβανε και μέτρα με ου
σιαστικό αναπτυξιακό περιεχόμενο, με πρώτο και κύριο από αυτά, τη 
σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονο
μίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, μέσω της εισοδη
ματικής, της συναλλαγματικής και της γενικότερης μακροοικονομικής 
πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση του κατά μονάδα κόστους εργα
σίας των επιχειρήσεων κατά 10% περίπου μέσα στο 1986 και κατά ένα 
πρόσθετο 4% περίπου, μέσα στο 1987, ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο ανα
πτυξιακής πολιτικής. Επίσης η σημαντική απελευθέρωση του χρηματο
πιστωτικού συστήματος της χώρας, που σημειώθηκε ταυτόχρονα με το 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα, είχε εξαιρετικά ευνοϊκά αναπτυξιακά 
αποτελέσματα. 

Αλλά εκτός από τα πιο πάνω, η κατάργηση στην ίδια περίοδο, ενός 
πλήθους αγορανομικών διατάξεων και η απελευθέρωση της δυνατότη
τας των επιχειρήσεων να ασκούν ανεξάρτητη τιμολογιακή πολιτική, 
ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο άρσης αντικινήτρων, το οποίο έδωσε επίσης 
ώθηση στην παραγωγική δραστηριότητα και τις επενδύσεις. 

Όλα τα πιο πάνω βοήθησαν στην αύξηση των κερδών και τη βελ-
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τίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και στην ανάκαμψη της βιο
μηχανικής παραγωγής και των επενδύσεων. Μαζί δε με την προώθηση 
της απελευθέρωσης των εμπορικών ανταλλαγών, αποτέλεσαν τη βάση 
πάνω στην οποία στηρίχθηκε το μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγο
ρών επιχειρήσεων που σημειώθηκε σε πολλούς κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας τα τελευταία χρόνια11. Συνετέλεσαν τέλος σε μεγάλο βαθμό 
στην πραγματική απογείωση του ελληνικού χρηματιστηρίου, η οποία 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Ήταν πράγματι ένα πακέτο μέτρων με σημαντικό αναπτυξιακό πε
ριεχόμενο. Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα αποτελέσμα
τα που σημειώθηκαν στη διετία 1987-1988, είναι ότι η προώθηση της 
υγιούς επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας και η επιτά
χυνση της ανάπτυξης, προϋποθέτουν μία οικονομία με προοπτικές 
πλήρους σταθεροποίησης. Οι ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται, όπως 
είναι φυσικό, και για μία υγιή ανάπτυξη των εξαγωγών, ιδιαίτερα σε πε
ριόδους κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για παροχή σημα
ντικών άμεσων ενισχύσεων12. 

5.2.3. Η ανάγκη για μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα 

Η κύρια σύνδεση ανάμεσα στη δημοσιονομική πολιτική και τις εξα
γωγές, ή γενικότερα τους κλάδους που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα, είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Γενικά, μεγά
λες αυξήσεις στα ελλείμματα του δημόσιου τομέα συνεπάγονται σημα
ντική υπερτίμηση της πραγματικής ισοτιμίας. 

Καθώς τα ελλείμματα αυξάνουν, η πρόσθετη ζήτηση που δημιουρ
γείται στην εγχώρια οικονομία πιέζει προς τα πάνω τις τιμές και τους 
μισθούς των εργαζομένων. Όσο δε περισσότερο καταφεύγει η κυβέρνη-

11. Βλέπε G. Katsos and J. Lekakis (1989) και Α. Παξινός και Ι. Μαρμαγγιόλης 
(Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1989). 

12. Τα συμπεράσματα αυτά που στηρίζονται στη διεθνή εμπειρία ενισχύονται σε 
σημαντικό βαθμό και από την ειδική Έκθεση που συντάχθηκε από ομάδα Ελλήνων και 
ξένων εμπειρογνωμόνων για τη διαπίστωση των αιτίων της χρόνιας κάμψης των παρα
γωγικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία: Η Έκθεση αυτή είναι γνωστή ως Έκθε
ση Deleau (Ιούλιος 1987), Industrial Investment in Greece: Analysis and 
Recommendations, ΥΠΕΘΟ. 
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ση στην Τράπεζα της Ελλάδος για χρηματοδότηση του ελλείμματος με 
την έκδοση νέου χρήματος, τόσο περισσότερο αυξάνει ο εγχώριος πλη
θωρισμός. Από την άλλη μεριά, όσο περισσότερο ο δημόσιος τομέας κα
ταφεύγει στο εξωτερικό, για να καλύψει τα ελλείμματα του μέσω του ξέ
νου δανεισμού, τόσο περισσότερο αυξάνει το πλεόνασμα του 
λογαριασμού κεφαλαίων, με άμεση συνέπεια την υπερτίμηση της πραγ
ματικής ισοτιμίας, όπως εξηγήθηκε στο Κεφάλαιο 2. 

Στο βαθμό που οι εγχώριες τιμές και οι μισθοί αυξάνουν με ρυθ
μούς υψηλότερους από τις κύριες ανταγωνίστριες χώρες και η διαφορά 
δεν καλύπτεται από διαφορετική αύξηση της παραγωγικότητας ή της 
ονομαστικής ισοτιμίας, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα, σημειώνεται υπερτίμηση της πραγματικής ισοτιμίας. 

Τέλος, στο βαθμό που η αυξημένη εγχώρια ζήτηση μετατρέπεται σε 
υψηλότερες εισαγωγές και χαμηλότερες εξαγωγές και επομένως σε με
γαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τότε ο αυξη
μένος δανεισμός, που θα απαιτηθεί για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα, 
αποτελεί απλώς τον υποστηρικτικό μηχανισμό της υπερτίμησης. 

Όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 2, η υπερτίμηση της ισοτιμίας ευνο
εί τα μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες εις βάρος των εμπορεύσι
μων. Στη μεσομακροχρόνια περίοδο, η υπερτίμηση οδηγεί επίσης σε μεί
ωση των επενδύσεων στους τομείς που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα13. 

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν φαινόμενα τα οποία σαφέστατα εμ
φανίζονται στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας. Οι αρνητικές 
επιδράσεις που συνεπάγονται θα είναι ασφαλώς πολύ πιο έντονες μετά 
την πλήρη απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών. Υπάρχει επομέ
νως άμεση ανάγκη για σημαντική μείωση του ελλείμματος του δημόσιου 
τομέα. Η κατάσταση όμως που επικρατεί στην τρέχουσα περίοδο σε αυ
τό τον τομέα, δεν είναι καθόλου ευνοϊκή. 

Η διατήρηση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα σε εξαιρετικά 
υψηλά επίπεδα, τα τελευταία 10 χρόνια, έχει οδηγήσει σε μία πολύ σημα
ντική αύξηση του δημόσιου χρέους της χώρας. Σύμφωνα με την έκθεση 
του OECD για την Ελλάδα (1990), το συνολικό χρέος του δημόσιου το
μέα ήταν το 1989 αυξημένο κατά 72 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, ως 

13. Βλέπε επίσης J. F. Linn and D. L. Wetzel (1989), σελ. 3. 
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ποσοστό του ΑΕΠ, έναντι του 1979. Από 27,4% του ΑΕΠ το 1979 έφτα
σε τα 100% του ΑΕΠ το 1989. Εξαιτίας της αύξησης αυτής τ,ου συνολι
κού χρέους και της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων δανεισμού του 
δημόσιου τομέα (για λόγους εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού συ
στήματος), οι ανάγκες για εξυπηρέτηση του χρέους έχουν φτάσει τα τε
λευταία χρόνια στα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα των 944,8 δισ. δρχ. το 
1989 και των 1.568 (προϋπολογισμός) δισ. δρχ. το 1990. Το ποσό για το 
1990 ανέρχεται στο 33,5% των συνολικών δαπανών του τακτικού προ
ϋπολογισμού ή το 52,8% των συνολικών εσόδων του τακτικού προϋπο
λογισμού (φορολογικών και μη)14. 

Είναι φανερό ότι με το ρυθμό που αυξάνει σήμερα το χρέος και οι 
δαπάνες για την εξυπηρέτηση του, έχει ήδη διαμορφωθεί μία κατάσταση 
ανατροφοδότησης της σημαντικής αυτής ανισορροπίας, η οποία μπορεί 
να οδηγήσει σε πολύ πιο σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την οικο
νομία από αυτές που ήδη έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα. Αν, π.χ., αρ
χίσουν να επικρατούν προσδοκίες για αδυναμία του δημόσιου τομέα να 
εξυπηρετήσει τα χρέη του, τότε είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να πα
ρατηρηθεί αναζωπύρωση των πληθωριστικών προσδοκιών, σημαντική 
αύξηση των επιτοκίων, φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, σταμάτημα και 
αντιστροφή των προσπαθειών για εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος κτλ.15. Τα πιο πάνω αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
αν ληφθούν υπόψη οι ήδη αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις της 
χώραςστα πλαίσια της ΕΟΚ, για σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης 
κεφαλαίων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος και για συμμετοχή 
της δραχμής στο συναλλαγματικό μηχανισμό του ΕΜΣ16. 

Το πρόβλημα δηλαδή, όπως παρουσιάζεται σήμερα, είναι πολύ πιο 
έντονα πρόβλημα αποφυγής της αδυναμίας εξυπηρέτησης του χρέους, 
παρά πρόβλημα υπερτίμησης της ισοτιμίας και ανταγωνιστικότητας, 
όπως παρουσιάστηκε πιο πάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δεύτερο πρό
βλημα δεν υπάρχει ή ότι είναι μικρής σημασίας για την οικονομία. Το 
αντίθετο είναι σωστό. Απλώς η ανισορροπία έχει πάρει τόσο μεγάλες 

14. Βλέπε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 1990. 
15. Βλέπε Alain Iz and Guiberao Ortiz (June 1987). 
16. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το τεράστιας σημασίας θέμα, 

βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1989), Δ. Κ. Μαρούλης (1991), και Δ. Κ. Μαρούλης (1991α). 
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διαστάσεις που σαν θέμα βραχυχρόνιου ενδιαφέροντος το πρώτο σα
φώς επισκιάζει το δεύτερο17. 

Ειδικότερα τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την αντιστροφή της 
προσπάθειας για σταθεροποίηση της οικονομίας, η χώρα πλήττεται από 
μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση, η οποία συνεπάγεται εξαιρετικά αρ
νητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της οικονομίας και στην οικονομική 
ανάπτυξη. 

Η κρίση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι οι καθαρές δανειακές 
ανάγκες του δημόσιου τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασαν το 1989 το 
18,1% (έναντι 16% του 1988), ενώ ο μέσος όρος των αντίστοιχων ελ
λειμμάτων των χωρών μελών της Κοινότητας δεν ξεπερνάει το 2,9%. 

Το έλλειμμα της Ιταλίας είναι περίπου 10,3%, όσες και οι πληρω
μές τόκων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Στην Ελλάδα το 
πρωτογενές έλλειμμα έφτασε το 1989 το 9,3% του ΑΕΠ, ή το 52,4% του 
ελλείμματος του γενικού κρατικού προϋπολογισμού18. 

Αναπόφευκτο αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν η σοβαρή 
κρίση πληρωμών που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας από τον Δεκέμ
βριο του 1989, η οποία συνίσταται στην αδυναμία αυτού του τομέα να 
προσελκύσει τους αναγκαίους αποταμιευτικούς πόρους για τη χρημα
τοδότηση των τεράστιων ελλειμμάτων του, παρά τα πολύ υψηλά επιτό
κια που προσφέρει τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους αποτα
μιευτές. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι μετά την τεράστια αύξηση του ελλείμμα
τος το 1989, η οποία προστέθηκε στα μεγάλα ελλείμματα όλων των ετών 
από το 1980 και μετά, ο δημόσιος τομέας έχει εμπλακεί στο φαύλο κύ
κλο που προαναφέρθηκε. Για να σπάσει αυτός ο κύκλος, ο οποίος οδη
γεί με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία (ουσιαστική αδυναμία εξυπη
ρέτησης του χρέους), απαιτείται η λήψη μέτρων για το μηδενισμό του 
πρωτογενούς ελλείμματος την επόμενη τριετία και για τη μετατροπή 

17. Αυτό βέβαια αποτελεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ελληνική οι
κονομία. Έχει ως κύρια συνέπεια τον αποπροσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής, η 
οποία αντί να είναι στραμμένη ολοκληρωτικά σε θέματα προώθησης της ανάπτυξης, είναι 
αναγκασμένη να απορροφάται από τα καθημερινά θέματα σταθεροποίησης της οικονο
μίας ή εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων για να καλυφθούν τα τεράστια ελλείμματα. 

18. Βλέπε την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 1989, 
σελ. 128-134. 
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αυτού του ελλείμματος σε πλεονασματικό. 
Παρά την εμφανή δυσκολία του εγχειρήματος, η σημαντική μείωση 

των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα είναι απαραίτητο να γίνει αμέ
σως, για τους ακόλουθους λόγους: 

- Για την άμεση λύση του κύριου βραχυχρόνιου προβλήματος, το 
οποίο, όπως τονίστηκε, οφείλεται στο γεγονός ότι ο τεράστιος ρυθμός 
αύξησης του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει επικίν
δυνα τις δυνατότητες απορρόφησης του τόσο από τους εγχώριους όσο 
και από τους ξένους αποταμιευτές, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός 
κίνδυνος να διαταραχθεί σημαντικά η ικανότητα αυτού του τομέα να 
συνεχίσει ομαλά την εξυπηρέτηση του χρέους του. 

- Γιατί, τα τεράστια ελλείμματα του δημόσιου τομέα αποτελούν τον 
κύριο παράγοντα στη δημιουργία συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης 
και αρνητικών προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας και ειδικότε
ρα για την πορεία του πληθωρισμού και της συναλλαγματικής πολιτι
κής. Αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, η επι
κίνδυνη χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών και η επιβάρυνση του 
ιδιωτικού τομέα με πολύ υψηλά επιτόκια και υπερτιμημένες ισοτιμίες19. 
Όλα αυτά παρεμποδίζουν σε σημαντικό βαθμό την προσπάθεια για προ-

19. 'Οπως σημειώνεται στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για 
το έτος 1989, "η Τ.Ε υποχρεώθηκε να προσφύγει στην άσκηση αυστηρότερης νομι
σματικής πολιτικής που ώθησε τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα, με αντικειμενικό 
σκοπό να γίνει περισσότερο δαπανηρή και να αποθαρρυνθεί η κερδοσκοπία σε βάρος 
της δραχμής. Με άλλους λόγους, η νομισματική πολιτική στήριξε την άσκηση αντιπλη
θωριστικής συναλλαγματικής πολιτικής". "Με δεδομένη την ιδιαίτερα επεκτατική δη
μοσιονομική πολιτική, όπως και τη χαλαρή πολιτική εισοδημάτων, ο συνδυασμός πολι
τικής υψηλών επιτοκίων και αντιπληθωριστικής συναλλαγματικής πολιτικής (δηλαδή 
υπερτιμημένης ισοτιμίας), ήταν το μόνο μέσο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
επιβολή, σε περιορισμένη έστω έκταση, οικονομικής πειθαρχίας". 

Από αυτή την παράγραφο γίνεται φανερό ότι η Τ.Ε. αναγκάστηκε, στη συγκεκρι
μένη περίοδο, να ασκήσει πολιτική υπερτιμημένων ισοτιμιών και υψηλών επιτοκίων, 
εξαιτίας των τεράστιων ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και της επεκτατικής εισοδη
ματικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή επιβάρυνε σαφώς την ανταγωνιστικότητα των κλά
δων της οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό, όπως αναλύεται 
στο Κεφάλαιο 2 πιο πάνω. Και αυτό έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η ανταγωνι
στικότητα των εξαγωγών και των προϊόντων που είναι υποκατάστατα εισαγομένων εί
χε μειωθεί σημαντικά (βλέπε τον Πίνακα 6) από την κατάργηση των εξαγωγικών επιδο
τήσεων και του ρυθμιστικού φόρου. 
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ώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, για παραγωγική αναβάθμιση 
των κλάδων της οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγω
νισμό, και για σταθερή οικονομική ανάπτυξη. 

- Τα τεράστια ελλείμματα του δημόσιου τομέα, σε συνδυασμό με 
τις αρνητικές τους συνέπειες στους τομείς του πληθωρισμού, του ισοζυ
γίου πληρωμών, των επενδύσεων και γενικά της διεθνούς ανταγωνιστι
κότητας της οικονομίας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στην ΕΟΚ για πλήρη απελευθέρωση 
των εμπορικών και των κεφαλαιακών ανταλλαγών με το εξωτερικό, κα
θώς και για την πλήρη απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού της συ
στήματος20. 

Στη σημανηκή μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιον τομέα, μπο
ρεί να συμβάλλει η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων, το 
οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει21: 

- Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυ-
γής και για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. 

- Μέτρα για τη σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των δημό
σιων δαπανών, τα οποία για τα επόμενα χρόνια οπωσδήποτε θα συνε
πάγονται: Ρυθμό αύξησης των δαπανών προσωπικού και συντάξεων 
κατά τρεις μονάδες τουλάχιστον χαμηλότερο από το ρυθμό του πληθω
ρισμού. Σταδιακή μείωση σε απόλυτα ποσά των επιχορηγήσεων σε δη
μόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, αναπροσαρμόζοντας κατάλλη
λα τις τιμές των υπηρεσιών. Σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων προς 
τον αγροτικό τομέα. Σταθεροποίηση σε ονομαστικά ποσά των ελλειμ
μάτων των ασφαλιστικών ταμείων με τη σταδιακή αποκατάσταση σε 
κάποιο λογικό επίπεδο της ανταποδοτικότητας των εισφορών. 

- Μέτρα για τη σταδιακή μείωση της συμμετοχής του δημόσιου το
μέα στην εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, με την επιλεκτική και 
προγραμματισμένη ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων στις οποίες 
δεν δικαιολογείται η συμμετοχή αυτού του τομέα. 

Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Μαΐου 1990 περιλαμβάνει 
σημαντικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτείται όμως να εφαρ-

20. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1989), Δ.Κ. Μαρούλης (1991) και Δ.Κ. Μαρούλης 
(1991α). 

21. Βλέπε Δ.Κ. Μαρούλης (1989). 
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μοστούν με συνέπεια και να ληφθούν και νέα μέτρα σε τομείς (μείωσης 
των δαπανών, αύξησης της φορολογικής βάσης, αντιμετώπισης του 
προβλήματος της κοινωνικής ασφάλισης κτλ.) που δεν έχουν ακόμα 
αντιμετωπιστεί. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος θα πρέπει να είναι να με
τατραπεί το πρωτογενές έλλειμμα σε πλεονασματικό μέσα στην επόμε
νη τριετία, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί αποτελεσμα
τικά ο φαύλος κύκλος μέσα στον οποίο κινούνται σήμερα τα δημόσια 
οικονομικά της χώρας22. 

5.2.4. Η ανάγκη για σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους 

Ο στόχος για μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών σε 
επίπεδα τέτοια, ώστε να σταθεροποιηθεί το εξωτερικό χρέος της χώρας 
στο σημερινό του ύψος, είναι ουσιαστικά συντηρητικός και δεν εξυπη
ρετεί την ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της 
οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, μετά την 
ουσιαστική κατάργηση των επιδοτήσεων και της προστασίας. 

Ο στόχος αυτός είχε ως συνέπεια να ακολουθηθεί το έτος 1988 πε
ρισσότερο από ό,τι θα έπρεπε επεκτατική πολιτική σχετικά με τα ελλείμ
ματα του δημόσιου τομέα και την εισοδηματική πολιτική και λιγότερο 
από ό,τι θα έπρεπε διολίσθηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
δραχμής έναντι των ξένων νομισμάτων. Αυτά τα μέτρα πολιτικής είχαν 
ως αποτέλεσμα τη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας, σε μία περίο
δο κατά την οποία σημειωνόταν η σημαντική μείωση των εξαγωγικών 
επιδοτήσεων και της προστασίας (του ρυθμιστικού φόρου). 

Από το 1989 ακόμα και ο συντηρητικός αυτός στόχος, της σταθερο
ποίησης του χρέους, εγκαταλείφθηκε πλήρως. 

Η πιο πάνω πολιτική (η προσπάθεια για μη χειροτέρευση της κατά
στασης) προσδιορίζεται μόνο από το κριτήριο της διατήρησης της πι
στοληπτικής ικανότητας της χώρας στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 

22. Συμφωνά με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το επιπλέον ποσό το οποίο πρέπει να εξοι
κονομηθεί στην περίπτωση της Ελλάδος, από πρόσθετους φόρους, από μείωση της φο
ροδιαφυγής και από αποτελεσματική συγκράτηση των δαπανών, είναι της τάξεως του 
9,1% του ΑΕΠ, ή περίπου 900 δισ. δραχμές. Το ποσό αυτό είναι περίπου ίσο με το πρω
τογενές έλλειμμα, το οποίο το 1989 έφτασε τα 812 δισ. δρχ. 
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που βρισκόταν στο τέλος του 1988, ή και από την επιδίωξη για κάποια 
σταδιακή βελτίωση αυτής της ικανότητας στο βαθμό που οι λόγοι της 
εξυπηρέτησης του χρέους ως προς τις εξαγωγές και τ^υ χρέους ως προς 
το ΑΕΠ θα μπορούσαν να σμικρυνθούν σταδιακά έστω χαι με αργό ρυθ
μό. 

Αλλά το κριτήριο της αποφυγής της χρεοκοπίας (sustainability 
criterion) δεν είναι το μόνο που πρέπει να εξετάζεται από μία μικρή 
αναπτυσσόμενη οικονομία όπως η Ελλάδα23. Εκτός από αυτό υπάρχει 
και το λεγόμενο "κριτήριο αριστοποίησης" (optimality criterion), το 
οποίο αναφέρεται στην εξέταση της περίπτωσης κατά την οποία το ση
μερινό ύψος του εξωτερικού δημόσιου χρέους δεν είναι άριστο και 
γι'αυτό πρέπει να μειωθεί. 

Πράγματι θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση της επιδίωξης μιας 
ταχύτερης βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μέσω 
της σημαντικής μείωσης του εξωτερικού δημόσιου χρέους της, αντί της 
διατήρησης του στα σημερινά υψηλά επίπεδα. Ο προσδιορισμός του 
άριστου επιπέδου ετήσιου δανεισμού από εδώ και πέρα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη και τα δύο κριτήρια24 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διστακτικότητα των σχεδιαστών της 
οικονομικής πολιτικής της χώρας στο να προτείνουν και να επιδιώξουν 
μία πιο σημαντική και μονιμότερη βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική που ακολου
θούν άλλες χώρες σε παρόμοιο (ή και χαμηλότερο) με την Ελλάδα επί
πεδο ανάπτυξης, οι οποίες επεδίωξαν και επέτυχαν μέσα σε δύο χρόνια 
να μετατρέψουν τα τεράστια ελλείμματα των ισοζυγίων τρεχουσών συ
ναλλαγών τους σε σημαντικά πλεονάσματα25. 

Σε γενικές γραμμές, η μακροοικονομική πολιτική που θα ακολου
θήσει από εδώ και πέρα (μετά τη σταθεροποίηση) η Ελλάδα, θα πρέπει 
να είναι ελαφρά περιοριστική σε μόνιμη βάση, μάλλον, παρά επεκτατι
κή. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της παρούσας 
υποδιαίρεσης θα πρέπει να υπερκαλύπτονται μάλλον παρά το αντίθετο. 

23. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε D. Maroulis (1986), Chapter Eight. 
24. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1989). 
25. Βλέπε τις Εκθέσεις τον ΟΟΣΑ για την Ισπανία και την Πορτογαλία για τα έτη 

1987/88. 
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Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί το προβαοισμιι υ ιην αναπτυςη της παρα
γωγικής ικανότητας της οικονομίας και ιδιαίτερα των κλάδων που πα
ράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Πάνω στην πραγματική παρα
γωγική δυναμικότητα της οικονομίας θα πρέπει να στηριχθεί από εδώ 
και πέρα η εγχώρια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να ση
μαίνει μία βραχυχρόνια υστέρηση στο ρυθμό αύξησης της εθνικής δαπά
νης, αλλά μέσο μακροχρόνια θα σημαίνει πιθανότατα πολύ υψηλότε
ρους ρυθμούς ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών των Ελλήνων 
πολιτών. 

5.3. Εξάλειψη της υπερτίμησης που οφείλεται στην κυβερνητική πολιτική 

5.3.1. Γενικά 

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζεται στην υποδιαίρεση 
2.2.3. του Κεφαλαίου 2, η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της 
δραχμής επηρεάζεται και διατηρείται μέχρι σήμερα σε υπερτιμημένα 
επίπεδα (όσον αφορά τους κλάδους της οικονομίας που παράγουν 
εμπορεύσιμα προϊόντα και ιδιαίτερα τις εξαγωγές), εξαιτίας των σημα
ντικών πλεονασμάτων, που χαρακτηρίζουν τη χώρα, στο ισοζύγιο των 
άδηλων συναλλαγών και στο λογαριασμό κεφαλαίων. 

Ειδικότερα, το πλεόνασμα του λογαριασμού κεφαλαίων οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετικά επεκτατική μακροοικονομική πολιτι
κή, η οποία αναλύθηκε πιο πάνω, σε συνδυασμό με την εφαρμογή αυστη
ρών συναλλαγματικών περιορισμών και την παροχή κινήτρων για την 
προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, τόσο από Έλληνες ναυτι
κούς και μετανάστες όσο και από ξένους. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, παρά την τεράστια εισροή ει
σοδηματικών μεταβιβάσεων (άδηλοι πόροι μείον τουρισμός) και ιδιω
τικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, ένα αξιόλογο ποσοστό (12,6% στην 
περίοδο 1982-1986, ή 3,7% στην περίοδο 1974-1981) των εισαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών χρηματοδοτείται στην Ελλάδα από επίσημο δη
μόσιο εξωτερικό δανεισμό. 

Μετά τη δραματική επιδείνωση των ελλειμμάτων του δημόσιου το
μέα και του ισοζυγίου πληρωμών κατά το 1989 και το 1990, οι ανάγκες 
για εξωτερικό δημόσιο δανεισμό έφτασαν και πάλι σε εξαιρετικά υψηλά 
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επίπεδα. 
Το νέο σημαντικό στοιχείο στο δεύτερο εξάμηνο του 1989 και το 

πρώτο εξάμηνο του 1990, ήταν ότι ο εξωτερικός δανεισμός (είτε μέσω 
της έκδοσης ομολογιακών δανείων με ρήτρα ECU και με επιτόκια υψη
λότερα εκείνων που επικρατούν στις διεθνείς χρηματαγορές, είτε μέσω 
του δανεισμού της Τράπεζας της Ελλάδος από ξένες τράπεζες) χρησιμο
ποιήθηκε κυρίως για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του δημόσιου 
τομέα και δευτερευόντως μόνο για τη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων 
του ισοζυγίου. Με αυτό τον τρόπο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών γίνεται άμεσο παράγωγο του δημόσιου εξωτερικού 
δανεισμού, αντικατοπτρίζοντας απλώς την αύξηση των πλεονασμάτων 
του λογαριασμού κεφαλαίων. 

Αυτό είναι μια διαδικασία με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για 
την ελληνική οικονομία. Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα, επηρεά
ζουν πλέον άμεσα την ανταγωνιστικότητα των κλάδων που αντιμετωπί
ζουν το διεθνή ανταγωνισμό, τόσο μέσω της δραματικής αύξησης των 
επιτοκίων, όσο και μέσω της υπερτίμησης της συναλλαγματικής ισοτι
μίας της δραχμής, την οποία συνεπάγεται η αύξηση του πλεονάσματος 
του λογαριασμού κεφαλαίων26. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγω
γών και της οικονομίας μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, είναι 
η αποφασιστική αλλαγή στη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής και 
η εξάλειψη της υπερτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
δραχμής, που προκύπτει από μέτρα πολιτικής όπως τα πιο πάνω. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα πρέ
πει να γίνει από μόνη της (αυτοτελής) στόχος πολιτικής, ανεξάρτητα 
από τη σταθεροποίηση και την εξυγίανση, τουλάχιστον στην περίοδο 
της προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στη νέα κατάσταση που δη
μιουργείται από την κατάργηση των επιδοτήσεων και της προστασίας 
και από την προώθηση των διαδικασιών για την Ενοποιημένη Ευρω
παϊκή Αγορά (ΕΕΑ). 

Ο λόγος, για τον οποίο η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα 
πρέπει να αποτελέσει ανεξάρτητο στόχο πολιτικής, έχει σχέση με το γε-

26. Βλέπε την υποδιαίρεση 2.2.3. του Κεφαλαίου 2. Βλέπε επίσης Linn, J. F. and D. 
L. Wetzel (1989). 
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γονός ότι η κατάργηση των επιδοτήσεων και της προστασίας απαιτεί 
την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων πολιτικής. Έχει επίσης σχέση 
με τη χαρακτηριστική διάρθρωση του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών 
που προαναφέρθηκε, και με τις προοπτικές που υπάρχουν τα επόμενα 
χρόνια για σημαντική διεύρυνση των καθαρών συναλλαγματικών ει
σπράξεων από την ΕΟΚ, από τους υπόλοιπους άδηλους πόρους και 
από την αυτόνομη καθαρή εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Όλα αυτά, στο 
βαθμό που θα πραγματοποιηθούν, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε περαι
τέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της διατήρησης της συ
ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής σε υπερτιμημένα επίπεδα, όπως 
ακριβώς αναλύθηκε στην υποδιαίρεση 2.2. του Κεφαλαίου 2. 

Για τους λόγους αυτούς, η συναλλαγματική και η γενικότερη μα
κροοικονομική πολιτική τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να προσδιορίζο
νται με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή μετριέ
ται με κάποιο από τους γνωστούς δείκτες, σε κάποιο συγκεκριμένο 
επίπεδο27. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της παρούσας μελέτης, η συναλλαγματι
κή και η γενικότερη μακροοικονομική πολιτική στην Ελλάδα δεν θα 
πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τις προοπτικές για την εξισορρόπηση 
του ισοζυγίου πληρωμών, δοθεισών των σημαντικών εισροών εισοδη
ματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό. Πολύ δε περισσό
τερο δεν θα πρέπει να σχεδιάζεται με βάση την εξάντληση και του τελευ
ταίου περιθωρίου δημόσιου δανεισμού από το εξωτερικό., όπως γίνεται 
συνήθως στην Ελλάδα, με εξαίρεση την περίοδο 1986-1988. Αντίθετα, 
θα πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο τη διατήρηση της ανταγωνιστικότη
τας στο επίπεδο που Θεωρείται ικανοποιητικό, έστω και αν αυτό σε ορι
σμένες περιπτώσεις συνεπάγεται πλεονάσματα μάλλον παρά ελλείμμα
τα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

27. Για παράδειγμα, στόχος πολιτικής μετά τον Οκτώβριο του 1985 και μέχρι το 
1988, ήταν η διατήρηση της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας της 
δραχμής, με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία, στα επίπε
δα του τέλους του 1985.0 στόχος αυτός επιτεύχθηκε με ικανοποιητικό τρόπο μέχρι το 
τέλος του 1987. Το 1988 υπήρξε κάποια χαλάρωση, εξαιτίας κυρίως της πολύ αυστηρής 
εισοδηματικής πολιτικής που είχε ακολουθηθεί τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δυστυχώς 
όμως η χαλάρωση αυτή εξελίχθηκε κατά το 1989 και το 1990 σε πλήρη εγκατάλειψη των 
στόχων για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. 
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5.3.2. Συναλλαγματική πολιτική και ανταγωνιστικότητα 

Τα πιο πάνω έρχονται σε αντίθεση με τη θέση που υποστηρίζεται 
στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 1989 
(σελ. 27), η οποία έχει ως εξής: "Όσον αφορά την πολιτική συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας της δραχμής, επισημαίνεται ότι κατά την άποψη της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η μόνη αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίω
ση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και τη διασφά
λιση της εξωτερικής ισοροπίας μακροχρόνια είναι η αύξηση της παρα
γωγικότητας και η μείωση του κόστους παραγωγής. Η εμπειρία, 
ελληνική και ξένη, έχει δείξει ότι η εφαρμογή πολιτικής υποτίμησης, ως 
μέσου για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, τροφοδοτεί την πλη
θωριστική διαδικασία, όχι μόνο μέσω της αύξησης των τιμών των εισα
γόμενων προϊόντων, αλλά και γιατί περιορίζει την πίεση του εξωτερι
κού ανταγωνισμού και καθιστά ευχερέστερη την επίρριψη της αύξησης 
του κόστους στις τιμές. Επομένως εξασθενίζει την αντίσταση των επι
χειρήσεων στις πιέσεις για αύξηση του κόστους, κατά κύριο λόγο των 
μισθών, αλλά και την προσπάθεια τους να επιτύχουν αποτελεσματικό
τερη οργάνωση και λειτουργία." 

Η άποψη αυτή είναι πράγματι σε σημαντικό βαθμό σωστή, αλλά 
αναφέρεται προφανώς σε μια οικονομία ουσιαστικά σταθεροποιημένη, 
που δεν αντιμετωπίζει συνθήκες σημαντικής χειροτέρευσης της αντα
γωνιστικότητας, είτε εξαιτίας της κατάργησης των εξαγωγικών επιδο
τήσεων και της προστασίας, είτε εξαιτίας της ύπαρξης σημαντικών δια
φορών στους ρυθμούς αύξησης του κόστους παραγωγής των διεθνώς 
εμπορεύσιμων προϊόντων της σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές 
της. Μπορεί για παράδειγμα να αναφερθεί σε οικονομίες όπως της Ιτα
λίας ή της Ισπανίας, οι οποίες μετά την εξυγίανση τους, σημειώνουν 
εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των επενδύσεων και του προϊ
όντος, και των οποίων οι διαφορές πληθωρισμού και της αύξησης του 
κατά μονάδα κόστους εργασίας δεν είναι, εδώ και μερικά χρόνια, τόσο 
μεγάλες σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΟΚ. 

Το ερώτημα είναι τι σχέση μπορεί να έχει η πιο πάνω άποψη με την 
ελληνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Σε αυτή 
την περίοδο καταργήθηκαν οι εξαγωγικές επιδοτήσεις και ο ρυθμιστι
κός φόρος, με συνέπεια την καθαρή μείωση της ανταγωνιστικότητας 
των βιομηχανικών εξαγωγών κατά 15,6% από 1-1-1990, σε σχέση με την 
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31-12-1986, και μείωση της ανταγωνιστικότητας των εισαγωγών κατά 
10% περίπου28. Επιπροσθέτως η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
όπως μετριέται με την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία της δραχ
μής με βάση το σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας στη βιομηχανία, 
χειροτέρευσε στη διετία 1988-1989 κατά 25% περίπου σε σχέση με το 
198729. 

Επομένως στην περίοδο των τελευταίων 24 μηνών το πρόβλημα 
δεν ήταν να χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική πολιτική για να καλυτε
ρεύσει η ανταγωνιστικότητα, ούτε κανένας φόβος υπήρχε μήπως περιο
ριστεί ο εξωτερικός ανταγωνισμός. Το πρόβλημα ήταν να αμβλυνθεί σε 
κάποιο βαθμό η σημαντική χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των 
κύριων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, και να συγκρατηθεί, όσο 
ήταν δυνατό, η πραγματική εισβολή που σημειώνεται από ξένα προϊό
ντα στην ελληνική οικονομία, εξαιτίας της απελευθέρωσης των εμπορι
κών ανταλλαγών, της ευνοϊκής γι'αυτά συναλλαγματικής πολιτικής 

28. Βλέπε για περισσότερες λεπτομέρειες το Κεφάλαιο 4 και ειδικότερα τον Πίνα
κα 6. 

29. Βλέπε τον Πίνακα 5 στην υποδιαίρεση 2.2.3. Βλέπε επίσης Δ. Κ. Μαρούλης 
(1991), υποδιαίρεση 2.6 και 5.2. 

Η χρησιμοποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ως αντιπληθωριστικού μέ
τρου πολιτικής ήταν πολύ δημοφιλής στα τέλη της ΙΟετίας του 1970 και στις αρχές 
της ΙΟετίας του 1980, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες ιδιαίτερα της Λατινικής 
Αμερικής. Το παράδειγμα της Χιλής στην περίοδο 1977-1981 είναι χαρακτηριστικό. 
Για μια εμπεριστατωμένη θεωρητική ανάλυση αυτών των πολιτικών, οι οποίες όλες 
κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία με τεράστιο κόστος για τις υπό συζήτηση οικονο
μίες, βλέπε R. Dornbusch (1982 και 1985), Ε. Helpman and Α. Razin (1987) και J. 
Sachs (1985). Για μια εμπειρική ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών των πολιτικών 
βλέπε Τ. Condon, V. Corbo and J. De Melo (January 1990). Οι τελευταίοι συμπεραί
νουν χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: "A real exchange rate appreciation usually 
accompanies exchange rate stabilization programs. One mechanism that leads to real 
exchange rate appreciation is capital inflows that may follow capital account and 
financial market liberalizations. The real échange rate appreciation is further, 
exacerbated if there is some price rigidity, as for instance, when there is a wage 
indexation, and if money supply control is partial". Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συ
ναντώνται στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 1988-1990, σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ίσχυε στην περίπτωση της Χιλής στην περίοδο που εξε
τάζουν οι πιο πάνω συγγραφείς. 
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και της εξαιρετικά επεκτατικής μακροοικονομικής πολιτικής30. 
Όσον αφορά τις πολυσυζητημένες επιπτώσεις της υποτίμησης 

στον πληθωρισμό, θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα: 
Όπως τονίστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η Ελλάδα σαν μικρή 

χώρα αντιμετωπίζει ουσιαστικά δεδομένες τιμές σε ξένο νόμισμα για τα 
προϊόντα που πουλάει στο (ή αγοράζει από το) εξωτερικό. Κάτω από 
τέτοιες συνθήκες και σε ένα καθεστώς ελεύθερου εμπορίου, προβλήμα
τα αποτελεσματικής ζήτησης (effective demand) δεν είναι δυνατό να 
στοιχειοθετηθούν. Επομένως, η υπερβάλλουσα ζήτηση, που δημιουργεί
ται από την εξαιρετικά επεκτατική μακροοικονομική πολιτική, δεν μπο
ρεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής. Οδηγεί μόνο σε αύξηση των 
πληθωριστικών πιέσεων. Εάν η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσμα
τος διατηρείται σταθερή, ανεξάρτητα από το μέγεθος της υπερβάλλου
σας ζήτησης, τότε η τελευταία εκδηλώνεται κατά ένα μέρος σε αύξηση 
των τιμών των μη εμπορεύσιμων προϊόντων (όσο είναι αναγκαίο για να 
διατηρηθεί σε ισορροπία η αγορά αυτών των προϊόντων), και κατά το 
υπόλοιπο σε ανάλογο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών31. 
Αυτό το τελευταίο χρηματοδοτείται είτε με μείωση των συναλλαγματι
κών διαθεσίμων της χώρας, είτε με προσέλκυση ξένων ιδιωτικών κεφα
λαίων από το εξωτερικό και με το δημόσιο αντισταθμιστικό δανεισμό, 
οπότε δημιουργείται ανάλογο καθαρό πλεόνασμα στο λογαριασμό κε
φαλαίων, και κτίζεται το εξωτερικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας θα επηρεάσει και το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
και το ρυθμό του πληθωρισμού. Η υποτίμηση αυξάνει τις τιμές σε εγχώ
ριο νόμισμα των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, βελτιώνει την 

30. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα σε δολάρια αυξήθηκαν 
κατά 11% το 1989 (έναντι αύξησης των εξαγωγών μόνο κατά 0,9%) και κατά 24% το 
πρώτο πεντάμηνο του 1990 (έναντι μείωσης των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα κατά 
0,2%). Η επίπτωση στο εμπορικό ισοζύγιο της σημαντικής υπερτίμησης της πραγματι
κής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής είναι εμφανής, αφού αυτό αυξήθηκε κατά 
19,1% το 1989 και κατά 37,6% το πρώτο πεντάμηνο του 1990. 

31. Δεδομένου ότι οι τιμές των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων παραμένουν 
αμετάβλητες (σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένες τιμές σε ξένο νόμισμα), 
αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας ζήτησης είναι η υπερτίμηση της πραγματικής συναλ
λαγματικής ισοτιμίας, που συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 2. 
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ανταγωνιστικότητα, τουλάχιστον βραχυχρόνια, και μειώνει το έλλειμ
μα στο ισοζύγιο καθώς και τις ανάγκες για ξένο δανεισμό. 

Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι η υποτίμηση (διολίσθηση), 
σε μια οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται από συνθήκες χρόνιας υπερ
βάλλουσας ζήτησης, αποτελεί απλώς το μηχανισμό μέσω του οποίου οι 
εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις παύουν να αντιμετωπίζονται με προ
σφυγή στον εξωτερικό δανεισμό και απορροφώνται από τα αυξημένα 
ποσοστά του εγχώριου πληθωρισμού που είναι το αποτέλεσμα της υπο
τίμησης (διολίσθησης). 

Η αντιμετώπιση των συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης με συνεχείς 
υποτιμήσεις (μεγάλη διολίσθηση), χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίζεται 
η πηγή του προβήματος, οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της οικονομίας. 
Από την άλλη μεριά, η εφαρμογή μιας συγκρατημένης συναλλαγματικής 
πολιτικής, η οποία δεν αντισταθμίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τις διαφο
ρές πληθωρισμού ή κόστους, ανάμεσα στην εγχώρια οικονομία και τους 
ανταγωνιστές, οδηγεί σε μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο, υπερχρέωση, 
υπερτίμηση της ισοτιμίας και αναδιάρθρωση της οικονομίας εις βάρος 
των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Το πρόβλη
μα σε κάθε περίπτωση είναι η υπερβάλλουσα ζήτηση32. 

5.3.3. Η "προστασία της συναλλαγματικής ισοτιμίας" (exchange rate protection) 

Ο τρόπος με τον οποίο οι πιο πάνω εξελίξεις στις εισροές εισοδη
μάτων και κεφαλαίων και η συνεπαγόμενη υπερτίμηση της συναλλαγ
ματικής ισοτιμίας, μπορεί να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των 
κλάδων της οικονομίας, που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊό
ντα, αναλύεται στην υποδιαίρεση 2.2.3 και 2.3 του Κεφαλαίου 2. 

Το συμπέρασμα που προέκυψε από αυτή την ανάλυση ήταν ότι η 
αναμενόμενη σημαντική αύξηση των καθαρών συναλλαγματικών ει
σπράξεων της χώρας από την ΕΟΚ και της καθαρής εισροής αυτόνομων 
ιδιωτικών κεφαλαίων, όχι μόνο δεν αποτελούν αντιστάθμισμα για τη 
μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, εξαιτίας 
της εξάλειψης του προστατευτισμού, αλλά αντίθετα επιτρέπουν στις 
κυβερνήσεις να ακολουθήσουν μία συναλλαγματική και γενικότερα μα-

32. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (17-9-1985). 
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κροοικονομική πολιτική, η οποία χειροτερεύει ακόμα περισσότερο αυ
τή την ανταγωνιστικότητα. 

Από αυτό ακριβώς απορρέει και η πρόταση πολιτικής της παρού
σας μελέτης για εξάλειψη της υπερτίμησης της συναλλαγματικής ισοτι
μίας και για στροφή της έμφασης της οικονομικής πολιτικής με στόχο τη 
διατήρηση ή και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία το θέμα αναφέρεται ως πολιτική "προ
στασίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας" (exchange rate protection)™ 
και περιλαμβάνει την πολιτική για διατήρηση μιας σχετικά "υποτιμημέ
νης" πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας για να ευνοηθούν οι 
κλάδοι που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό34, και την πολι
τική για " αντιστάθμιση" των ανατιμητικών πιέσεων που ασκούνται 
στην πραγματική ισοτιμία εξαιτίας μιας γρήγορης ανάπτυξης ενός εξα
γωγικού τομέα της οικονομίας (Booming Sector) ή εξαιτίας σημαντικών 
εισροών εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό35. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας ο ρόλος της μακροοικονομικής πολι
τικής θα πρέπει να είναι να διατηρηθεί η σχετική τιμή ανάμεσα στα εμπο
ρεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα, τουλάχιστον στα επίπεδα 
του qiqi, ή εάν είναι δυνατό στα επίπεδα του qoqo, του Διαγράμματος 3. 
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μην αφεθεί η αύξηση των συ
ναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας από το εξωτερικό να επηρεάσει 
το εγχώριο επίπεδο της εθνικής δαπάνης. Και ο μόνος τρόπος, με τον 
οποίο είναι δυνατό να επιτευχθεί αυτό, είναι να αντισταθμιστεί η αύξηση 
του πλεονάσματος του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών και της αυτό
νομης εισροής κεφαλαίων, με μία αντίστοιχη μείωση του εξωτερικού δη
μοσίου χρέους της χώρας36. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξαλειφθεί 
πλήρως η υπερτίμηση, η οποία οφείλεται στο πλεόνασμα του λογαρια
σμού κεφαλαίων και, αν είναι δυνατό, να επιδιωχθούν κέρδη ανταγωνι-

33. Βλέπε W.M. Corden (1982) και Η.Ο. Schmitt (1979). 
34. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθούν σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο 

η Γερμανία και η Ιαπωνία (βλέπε Schmitt, Η.Ο., ό.π.), καθώς και η Ν. Κορέα και η Ταϊ
βάν στη ΙΟετίατου 1980 [βλέπε Β. Balassaand J. Williamson (1990)]. 

35. Η πολιτική της Αγγλίας στην περίοδο των υψηλών συναλλαγματικών εισπρά
ξεων από εξαγωγές πετρελαίου εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Βλέπε π.χ. Forsyth, 
P. J. and J. Α. Kay (1980) και Schmitt, Η.Ο., ό.π. 

36. Βλέπε επίσης Η.Ο. Schmitt, ό.π. 
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στικότητας μέσω αυτής της πολιτικής, ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη μετα
βατική περίοδο. Ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις πολιτικής που θα βοη
θήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου αναφέρονται πιο κάτω: 

ι. Θα πρέπει να απελευθερωθεί το ταχύτερο δυνατό η κίνηση κεφα
λαίων για επιχειρηματικούς σκοπούς. Θα πρέπει δηλαδή σταδιακά να 
"διεθνοποιηθεί" η ελληνική επιχείρηση37. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η 
επέκταση των δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης σε μία ξένη 
αγορά γίνεται σταδιακά πρώτα με την πραγματοποίηση έμμεσων εξα
γωγών, έπειτα με την πραγματοποίηση εξαγωγών με ευθύνη της ίδιας 
της επιχείρησης (άμεσες εξαγωγές), στη συνέχεια με τη δημιουργία γρα
φείων πωλήσεων και υποκαταστημάτων σε βασικές αγορές της επιχεί
ρησης στο εξωτερικό, παραπέρα με την παραγωγή των προϊόντων της 
επιχείρησης στην ξένη αγορά, και σίγουρα υπάρχει και συνέχεια38. Αν 
εξεταστεί σε βάθος ο τρόπος που αναπτύσσεται η σύγχρονη επιχείρηση, 
θα διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της δυνατότητας να αναπτύξει επι
χειρηματική δραστηριότητα στις ξένες αγορές, όταν αυτό κρίνεται απα
ραίτητο, της δημιουργεί ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 
Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων από 
ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει έναν από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες προώθησης των ελληνικών εξαγω
γών στις χώρες στις οποίες θα αναπτυχθούν τέτοιες δραστηριότητες39. 

37. Η "διεθνοποίηση" είναι όρος ευρύτερος από τις "εξαγωγές". Αναφέρεται στο 
ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, που περιλαμβάνει την άμεση επέν
δυση (direct investment), τη μεικτή επιχείρηση (joint venture), την ανάθεση (licencing) 
και τις εξαγωγές. Αν και οι όροι είναι γνωστοί αναφορικά με τη δραστηριότητα ξένων 
εταιρειών στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται σχεδόν ποτέ σε σχέση με τη δράση ελληνικών 
εταιρειών στο εξωτερικό. Αντίθετα με ό,τι συνήθως πιστεύεται, οι εξαγωγές δεν αποτε
λούν την κύρια μέθοδο διεθνούς δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Ήδη από τη ΙΟετία 
του 1960 η παγκόσμια παραγωγή σε ξένο έδαφος, των υποκαταστημάτων των διεθνών 
εταιρειών ήταν υπερδιπλάσια των παγκόσμιων εξαγωγών. Βλέπε Ν. Παπαδόπουλος (5-
1-1984). Βλέπε επίσης Α. Morita (1987). 

38. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: Δ. Κ. Μαρούλης και Κλ. Ευστρατόγλου 
(1990). Βλέπε επίσης το άρθρο του Ν. Παπαδόπουλου, ό.π., και D. S. R. Leighton (July 1970). 

39. "Not only are the dynamic factors underlying foreign investment and export 
performance very similar to each other, exporting and investment overseas are generally 
two aspects of the same phenomenon. Foreign investment has generally followed export 
activity throughout history, and once established, has served as an important vehicle of 
export promotion". Βλέπε σελ. 8 του Sanjaja Lall (1983). 
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Από τα πιο πάνω γίνεται φανερό ότι η απελευθέρωση της κίνησης 
κεφαλαίων για επιχειρηματικούς σκοπούς θα βοηθήσει την ανταγωνι
στικότητα των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων τόσο άμεσα, 
αφού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη τους, 
όσο και έμμεσα, αφού θα συμβάλει στην εποικοδομητική μείωση του 
πλεονάσματος του λογαριασμού κεφαλαίων και επομένως στη βελτίω
ση της σχετικής τιμής ανάμεσα στα εμπορεύσιμα και στα μη εμπορεύσι
μα προϊόντα40. 

ιι. Σταδιακή απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων για τους Έλ
ληνες κατοίκους, για τοποθετήσεις σε ξένα χρεόγραφα (μετοχές, ομολο
γίες κτλ.). Η απελευθέρωση αυτή μπορεί να είναι πλήρης σε περιόδους 
μεγάλων εισροών εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων στην ελληνι
κή οικονομία, ενώ θα μπορεί να περιορίζεται σε περιόδους μείωσης της 
εισροής αυτών των πόρων. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να ασκεί
ται και στην ελληνική οικονομία μία αντικυκλική πολιτική κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε οι μελλοντικές κρίσεις να είναι δυνατό να αντιμετωπι
στούν με τη χρησιμοποίηση μόνο, ή σε μεγάλο βαθμό, ελληνικών περιου
σιακών στοιχείων στο εξωτερικό. 

ιιι. Θα πρέπει να πάψει η "λατρεία του συναλλάγματος" που χαρα
κτηρίζει σήμερα σχεδόν το σύνολο των παραγόντων της οικονομικής 
μας ζωής. Και ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να διακοπεί η παροχή οποι
ωνδήποτε προνομίων για την εισροή ξένου συναλλάγματος με όποια 
μορφή και αν αυτό εισέρχεται στη Ελλάδα. Αν ξένα κεφάλαια επιθυ
μούν να έλθουν κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες είναι ευπρόσδεκτα, 
αλλιώς δεν θα πρέπει να είναι επιθυμητά41. Η εμπιστοσύνη στη δραχμή 
θα πρέπει να αποκατασταθεί με τη διατήρηση μιας ρεαλιστικής συναλ
λαγματικής ισοτιμίας που να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που 

40. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1989). 
41. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι με βάση τη γι> ικότερη μακροοικονομική πολιτι

κή, οι συνθήκες ανταγωνισμού έχουν ήδη καλυτερεύσει σημαντικά, ώστε να πάψουν να 
αποτελούν αντικίνητρο για την εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων. Επίσης η σταδιακή 
φιλελευθεροποίηση της κίνησης κεφαλαίων και στην Ελλάδα (σε εφαρμογή κανόνων της 
ΕΟΚ), η οποία έχει ήδη αρχίσει, έχει συμβάλει ακόμα και σήμερα στην άρση των αντικι
νήτρων, που επίσης επέβαλε η παρεμβολή εμποδίων στην ελεύθερη επανεξαγωγή των 
κερδών και του κεφαλαίου των επιχειρήσεων που ιδρύονται στην Ελλάδα, ή από επεν
δύσεις σε ακίνητα και χρεώγραφα. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1989). 
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θα πρέπει να τίθεται σε κάθε περίοδο για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών. (Όπως τονίστηκε πιο πάνω, ο στόχος αυτός θα πρέπει να είναι 
συνεπής με την επιδίωξη για σημαντική μείωση του εξωτερικού χρέους 
της χώρας κατά τα επόμενα χρόνια42.) 

5.4. Εξυγίανση και αναβάθμιση των θεσμών και των μηχανισμών λειτουργίας 
της οικονομίας 

Η προώθηση της εξυγίανσης, της φιλελευθεροποίησης και της ανα
βάθμισης των θεσμών και των μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας, 
αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία 
της μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά. Αποτελεί προϋπόθεση 
για την επίτευξη της αναγκαίας αναδιάρθρωσης της οικονομίας και για 
την επίλυση των προβλημάτων που θα προκύψουν για τους κατεξοχήν 
ανταγωνιστικούς κλάδους. Θα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κα
τανομής των παραγωγικών πόρων της οικονομίας σαν σύνολο και 
στους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους ειδικότερα, και γενικά στην 
εξασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της οικονομίας 
στο νέο οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται για την Ελλάδα, με
τά την πλήρη προσαρμογή της στους κανόνες ανταγωνισμού και τις 
ρυθμίσεις της ενοποιημένης αγοράς της ΕΟΚ. 

Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια για την εξυγίανση και οργανωτι
κή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να αποβλέπει στην 
ουσιαστική άμβλυνση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν στο Κεφά
λαιο 3: 

ι. Στην εξυγίανση και τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, των 

42. Πολλοί συνδέουν αυτόματα τις προτάσεις που γίνονται για εξάλειψη της 
υπερτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος, με σημαντικές 
υποτιμήσεις της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτό δεν είναι σωστό. 
Όπως τονίστηκε ήδη, η μείωση της υπερτίμησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισο
τιμίας μπορεί να γίνει με μια κατάλληλη προσαρμογή και αλλαγή φιλοσοφίας σε σχέση 
με τη γενικότερη μακροοικονομική πολιτική (π.χ. με μια ουσιαστική μείωση των δημο
σιονομικών ελλειμμάτων) και όχι μόνο με μεταβολές στην ονομαστική ισοτιμία. Για πε
ρισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το σημείο βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (17-10-19S5). 
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δημόσιων οργανισμών και των επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από 
κρατικό έλεγχο. 

Πρώτο, είναι απαραίτητο να απαλλαγεί ο δημόσιος τομέας το συ
ντομότερο δυνατό από δραστηριότητες που ούτε του ανήκουν, ούτε εί
ναι δυνατό να τις ασκήσει αποτελεσματικά. Σχετικά με αυτό το θέμα, το 
οποίο είναι στην τρέχουσα περίοδο αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης 
στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του κόσμου ακόμα και 
στις πρώην σοσιαλιστικές, είναι αναγκαίο να γίνουν οι ακόλουθες διευ
κρινίσεις: 

Όσον αφορά το τεράστιο πρόβλημα των προβληματικών επιχειρή
σεων, είναι αναμφισβήτητο ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφα
σιστικότητα και σωστό σχεδιασμό από τη νέα κυβέρνηση, γιατί πραγμα
τικά αποτελεί πληγή για την ελληνική οικονομία, και σημαντικό 
περιοριστικό παράγοντα για τη βιομηχανική ανάπτυξη, την ανάπτυξη 
των εξαγωγών, αλλά και για την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτι
κού συστήματος της χώρας43. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με τη ραγδαία άνοδο του ελληνικού 
χρηματιστηρίου, η οποία σημειώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, οι συν
θήκες σήμερα είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την επίλυση, χωρίς μεγάλο 
κόστος για τις τράπεζες και το δημόσιο, του σημαντικού αυτού προβλή
ματος. 

Όσον αφορά τις διάφορες συζητήσεις που γίνονται περί φιλελευ
θερισμού και κρατισμού σχετικά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να σημειω
θεί ότι δεν έχουν και μεγάλη σχέση με το πρόβλημα όπως εμφανίζεται 
σήμερα, για τους ακόλουθους λόγους: 

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πρέπει να ρυθμιστεί με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να επιβαρύνει όσο το δυνατό λιγότερο 
το δημόσιο τομέα και την οικονομία ως σύνολο. Με το δεδομένο της 
πλήρους συμμετοχής της χώρας στην ΕΟΚ είναι αυτονόητο ότι δεν μπο
ρούν να σταθούν απόψεις για τη διατήρηση των επιχειρήσεων εκείνων 
που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα στο δημόσιο τομέα. Από 
την άλλη μεριά, με την ίδια πειστικότητα μπορεί να υποστηριχθεί ότι το 
θέμα δεν μπορεί να λυθεί με μια βιαστική μεταβίβαση αυτών των επιχει
ρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ικανοποιηθούν ιδεολογι-

43. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1990), ΚεΓράλαιο 6. 
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κές τοποθετήσεις. Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τη μεταβατική πε
ρίοδο, υπάρχουν ρυθμίσεις που είναι λιγότερο ή περισσότερο ωφέλιμες 
για το κοινωνικό σύνολο, ή και ρυθμίσεις που το ζημιώνουν. Δεν υπάρ
χουν όμως φιλελεύθερες ή κρατικίστικες λύσεις. 

Ο φιλελευθερισμός σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είχε 
εφαρμοστεί στην περίοδο 1977-1983, οπότε οι τότε κυβερνήσεις, πριν 
ακόμα αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη, θα μπορούσαν να είχαν αφήσει 
όσες επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις 
τους να υποστούν τις συνέπειες από την ελεύθερη λειτουργία της αγο
ράς. Η λύση τότε θα έπρεπε να ήταν η χρεοκοπία ή η έγκαιρη πώληση αυ
τών των επιχειρήσεων σε άλλους ιδιοκτήτες. Μια φιλελεύθερη πολιτική 
θα μπορούσε επίσης να είχε επιβάλει, στη ΙΟετία του 1970, το δανεισμό 
των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα με πληρωμή ως επιτοκίου 
του πραγματικού κόστους του χρήματος και όχι αρνητικών πραγματι
κών επιτοκίων. Αν αυτά είχαν γίνει τότε, σήμερα δεν θα υπήρχε προφα
νώς πρόβλημα προβληματικών επιχειρήσεων, και το τραπεζικό σύστη
μα της χώρας θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. 

Βέβαια θα υπήρχε το κοινωνικό κόστος, το οποίο θα εμφανιζόταν 
με τη μορφή της αυξημένης ανεργίας και με τη μορφή της απαξίωσης 
ενός μεγάλου μέρους του παραγωγικού δυναμικού, που είχε δημιουργη
θεί κατά την περίοδο της ΙΟετίας του 1970. Το κόστος αυτό το υπέστη 
για παράδειγμα η Ισπανία, της οποίας το ποσοστό των ανέργων στις αρ
χές της ΙΟετίας του 1980 ξεπέρασε το 20%. Αυτό ήταν το τίμημα που 
πλήρωσε η χώρα αυτή για την ουσιαστική εξυγίανση της βιομηχανίας 
της και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως, ο φιλελευθερισμός δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί με 12 χρόνια καθυστέρηση. Σήμερα το κράτος έχει κάνει 
μια επένδυση στις προβληματικές επιχειρήσεις. Από ό,τι φαίνεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις η επένδυση αυτή ήταν ζημιογόνος. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προσπαθήσει να ξεφύγει από τη δύσκολη 
θέση στην οποία βρίσκεται, με όσο το δυνατό μικρότερο κόστος, ή και με 
κέρδη σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνη
σης να ρυθμίσει όλες αυτές τις υποθέσεις, έτσι ώστε το κράτος να έχει 
τελικά τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά την κατάργηση των διαφόρων παρεμβατικών οργανι
σμών, θα πρέπει να τονιστεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οποι
αδήποτε οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα και αν είχαν αυτοί οι 
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οργανισμοί μέχρι σήμερα, με την κατάργηση τους δεν είναι πιθανό να 
λυθεί και το υπαρκτό πρόβλημα, για την αντιμετώπιση του οποίου είχαν 
ιδρυθεί και-λειτουργούσαν. Αντίθετα, ενδέχεται αυτό το πρόβλημα να 
επιδεινωθεί και η κυβέρνηση να οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στη δημιουρ
γία ενός νέου οργανισμού από την αρχή, ενώ θα έχει χαθεί η οποιαδήπο
τε εμπειρία έχει σήμερα αποκτηθεί από τους υπάρχοντες οργανισμούς, 
καθώς και η αξιόλογη οργανωτική τους υποδομή. Για παράδειγμα, η 
ΑΓΡΕΞ και ο κεντρικός φορέας εξαγωγών δημιουργήθηκαν για να αντι
μετωπιστεί ο περίφημος ελληνοελληνικός πόλεμος στις εξαγωγές των 
εσπεριδοειδών. Μπορεί κανένας να μην είναι ικανοποιημένος από τον 
τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν. Όπως δεν είναι ικανοποιημένοι οι 
Ισπανοί και οι Ιταλοί με τον τρόπο που λειτουργούν οι δικοί τους αντί
στοιχοι οργανισμοί. Το πρόβλημα όμως του κατακερματισμού της ελλη
νικής παραγωγής και των εξαγωγών εσπεριδοειδών παραμένει. Τα προ
βλήματα της τυποποίησης και της σωστής εμπορίας των ελληνικών 
προϊόντων στο εξωτερικό παραμένουν, κοκ. 

Τα ίδια ισχύουν και για τις περιπτώσεις της ΚΥΔΕΠ, της ITCO, 
της Ελαιουργικής κτλ. 

Τελευταία συζητείται και η σκοπιμότητα ύπαρξης οργανισμών 
όπως ο ΟΠΕ, ο ΟΑΕΠ, η Τράπεζα Εξωτερικού Εμπορίου, η νομοθεσία 
για τις Trading Companies και άλλοι, για την ίδρυση ή την ενίσχυση των 
οποίων οι Έλληνες εξαγωγείς και βιομήχανοι αγωνίζονται από πολλά 
χρόνια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτοί οι οργανισμοί, μαζί με το νόμο 
1262, είναι τα μόνα μη μακροοικονομικά μέσα που απέμειναν στην ελ
ληνική κυβέρνηση, για να μπορέσει να βοηθήσει με υγιείς τρόπους τόσο 
τις ελληνικές εξαγωγές όσο και γενικότερα την εγχώρια παραγωγή διε
θνώς εμπορεύσιμων προϊόντων από το πλήθος των μικρομεσαίων κυ
ρίως επιχειρήσεων. Αν κάτι είναι απαραίτητο, είναι η περαιτέρω ενί
σχυση τους τόσο οικονομικά όσο και με το κατάλληλο εξειδικευμένο 
προσωπικό, για να μπορέσουν να επιτελέσουν ανάλογο έργο με εκείνο 
που επιτελούν οι αντίστοιχοι οργανισμοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και στις χώρες που ανταγωνίζονται τα ελληνικά προϊόντα τόσο στο 
εξωτερικό όσο και στην εγχώρια αγορά44. 

44. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης και Κλ. Ευστρατόγλου 
(1990). 
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Δεύτερο, θα πρέπει να αποκατασταθεί, το συντομότερο δυνατό, η 
ουσιαστική αυτονομία της διοίκησης των δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών. Θα πρέπει να προσδιοριστεί με σαφή τρόπο ο αναγκαίος 
διαχωρισμός του ελέγχου που πρέπει να ασκεί το Δημόσιο στις βασικές 
αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από τον 
έλεγχο του, και στην επιχειρηματική δράση αυτών των επιχειρήσεων, η 
οποία θα πρέπει να είναι αντικείμενο αποκλειστικής ευθύνης της διοί
κησης και του εξειδικευμένου στελεχειακού δυναμικού τους. Πιο συγκε
κριμένα: 

Πρέπει να διαχωριστούν η τιμολογιακή πολιτική και η πολιτική μι
σθών και στελέχωσης αυτών των επιχειρήσεων και οργανισμών, από 
την κοινωνική πολιτική του κράτους. Η τελευταία πρέπει να ασκείται 
με διαφανή τρόπο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Με την ίδια 
διαφάνεια θα πρέπει να καθορίζονται και να δικαιολογούνται και οι 
επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς τις δημόσιες επιχει
ρήσεις και οργανισμούς. Επίσης, θα πρέπει αμέσως να σταματήσει η 
πρακτική, που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, του καθορι
σμού της τιμολογιακής πολιτικής σημαντικών δημόσιων επιχειρήσεων 
με στόχο τη στήριξη της πολιτικής της για "τεχνητή" συγκράτηση του 
πληθωρισμού, καθώς και του κεντρικού καθορισμού του προγράμμα
τος προμηθειών αυτών των επιχειρήσεων με στόχο την "ελληνοποίηση" 
ή τα αντισταθμιστικά οφέλη. 

Τρίτο, θα πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό μία σε βάθος 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι ανάγκες που υπάρχουν, τό
σο για προσωπικό όσο και για μηχανολογικό εξοπλισμό, σε ορισμένους 
κρίσιμους τομείς, και να αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση του προσω
πικού σε τομείς με περιορισμένες αρμοδιότητες. 

Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το έργο των επιμέρους υπουρ
γείων και οργανισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που δημιουργού
νται από την απελευθέρωση της οικονομίας, ειδικότερα δε από την απε
λευθέρωση των εμπορικών ανταλλαγών, των αγορανομικών και των 
πιστωτικών ελέγχων, τη σταδιακή κατάργηση των συναλλαγματικών 
περιορισμών και την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος κτλ., και από την εφαρμογή νέων σημαντικών θεσμών όπως ο ΦΠ Α 
και οι νέες χρηματοπιστωτικές τεχνικές και προϊόντα. 

Θα πρέπει τέλος να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η απλοποίηση 
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των γραφειοκρατικών διαδικασιών στο δημόσιο τομέα και να εφαρμο
στεί η πληροφορική σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς, με στόχο 
να λυθούν χρόνια προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, όπως π.χ. η πά
ταξη της φοροδιαφυγής. 

Τέταρτο, κύριος στόχος και στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να είναι 
η ενίσχυση των κινήτρων για εργασία, η αποτελεσματική στελέχωση 
των οργανισμών και των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα με κατάλ
ληλα εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και η ελαστικοποίηση των 
εργασιακών ρυθμίσεων με την ουσιαστική μείωση του αυτοματισμού 
στον προσδιορισμό των αποδοχών και στη διενέργεια των προαγω
γών. 

ιι. Στην απελευθέρωση και εξυγίανση καθώς και στην ουσιαστική 
βελτίωση της αποδοτικότητας και λειτουργικότητας του χρηματοπι
στωτικού συστήματος. 

Στην περίοδο 1985-1988, έγιναν πράγματι σημαντικά βήματα προς 
αυτή την κατεύθυνση. Μετά την υιοθέτηση των προτάσεων της Επιτρο
πής Καρατζά, οι νομισματικές αρχές προχώρησαν με γρήγορα βήματα 
για τη σταδιακή εφαρμογή τους στην πράξη. Βοηθήθηκαν στο έργο τους 
από την πρόοδο που συντελέστηκε στην ίδια περίοδο στον τομέα της 
σταθεροποίησης της οικονομίας. Έτσι σήμερα έχει προχωρήσει σημα
ντικά η απελευθέρωση των επιτοκίων και οι τράπεζες διαθέτουν περισ
σότερη ελευθερία στην τιμολόγηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν. Έχει επίσης προχωρήσει σημαντικά η αποδέσμευση 
των συνολικών και των επιμέρους διαθεσίμων των τραπεζών από το 
πλέγμα ρυθμίσεων που προσδιόριζαν τη λειτουργία του τραπεζικού συ
στήματος μέχρι σήμερα. Επιπλέον έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά 
την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήμα
τος, τη δημιουργία νέων τραπεζικών υπηρεσιών, τη δημιουργία νέων 
μορφών διακράτησης κεφαλαίων, την επέκταση παραδοσιακών υπηρε
σιών σε νέους πελάτες κτλ. Ειδικότερα θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολ
λά από τα νέα τραπεζικά προϊόντα (Leasing, Factoring/Forfaiting, μεσο-
μακροχρόνια χρηματοδότηση εξαγωγών κτλ.) και η δημιουργία της 
Τράπεζας Εξαγωγών, αν υλοποιηθούν στην πράξη με επιτυχία, θα 
έχουν σημαντικές ε\)νοϊκές επιπτώσεις στις εξαγωγές. Η επιτυχία της 
προσπάθειας για την παραπέρα φιλελευθεροποίηση, εξυγίανση και 
αναβάθμιση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα εξαρ
τηθεί από την έκβαση της προσπάθειας για σημαντική μείωση των ελ-
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λειμμάτων του δημόσιου τομέα45. 
Η αναδιάρθρωση του ενεργητικού των τραπεζών υπέρ των χορηγή

σεων στον ιδιωτικό τομέα, θα απαιτήσει οπωσδήποτε υψηλότερη κεφα
λαιακή βάση. Επίσης, σημαντικά κεφάλαια θα απαιτηθούν για να μπο
ρέσουν οι ελληνικές τράπεζες να επεκταθούν στην παροχή των νέων 
τραπεζικών εργασιών. Τα κεφάλαια αυτά είναι σε θέση στη σημερινή συ
γκυρία (Ιούλιος 1990) να τα αντλήσουν, σε πολύ χαμηλό κόστος, από το 
ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο βρίσκεται σε σημαντική άνθηση. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να 
αποκατασταθεί η αυτονομία των εμπορικών τραπεζών, όσον αφορά τη 
στελέχωση τους με εξειδικευμένο προσωπικό, τις προμήθειες νέου, 
προηγμένου τύπου, τεχνολογικού εξοπλισμού, και τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων τους. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση της εξυγίανσης του ενεργη
τικού τους από τις απαιτήσεις τους έναντι των προβληματικών επιχει
ρήσεων και του ΟΑΕ46. 

ιιι. Στην απελευθέρωση και εξυγίανση των αγορών εργασίας και 
προϊόντος. 

Στον τομέα της αγοράς εργασίας θα πρέπει: Να επιδιωχθεί συστη
ματικά η σταδιακή εξάλειψη των φραγμών που υπάρχουν σήμερα, οι 
οποίοι δυσχεραίνουν ή αποδυναμώνουν πλήρως τον υγιή ανταγωνι-

45. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης και Γ. Αναστασιάδης 
(1989). Βλέπε επίσης Δ. Μαρούλης (1990) και τις Εκθέσεις του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος για τα έτη 1986, 1987,1988 και 1989. Για μια λεπτομερειακή ανάλυση της 
εμπειρίας των αναπτυσσόμενων οικονομιών σχετικά με την απελευθέρωση των χρημα
τοπιστωτικών συστημάτων βλέπε Diaz-Alejandro, C. F. (1985) και το περιοδικό World 
De velopment (Αύγουστος 1985). 

46. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μάρούλης (1990), Κεφάλαια 6 και 
7. Το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο καλύπτει πραγματικά σημαντικό έδαφος όσον αφορά 
την αυτονόμηση της επιχειρηματικής λειτουργίας των τραπεζών του δημόσιου τομέα, οι 
οποίες μέχρι σήμερα δυσλειτουργούσαν εξαιτίας του έντονου κρατικού παρεμβατισμού 
σε θέματα πρόσληψης και αμοιβών προσωπικού, προμηθειών τεχνολογικού εξοπλισμού, 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου κτλ. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν οι κρατικές 
τράπεζες να χάνουν συνεχώς έδαφος, προς όφελος των ξένων και των ιδιωτικών ελληνι
κών τραπεζών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία έχει προχωρήσει σημαντικά 
η απελευθέρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, εν όψει του 1992, και ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά έντονος. 
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σμό. Να αντιστραφούν οι συνθήκες που ευνοούν την υπεραπασχόληση 
στο δημόσιο τομέα σε πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Να προ
σαρμοστούν τα συστήματα αμοιβών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δη
μόσιο τομέα, ώστε να αποτελέσουν πραγματικά κίνητρα για ενίσχυση 
της εργατικότητας και της επιχειρηματικότητας. Να εκσυγχρονιστεί η 
εργατική νομοθεσία47. 

Στον τομέα της αγοράς προϊόντος θα πρέπει: Να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι μονοπωλιακές καταστάσεις που παρατηρούνται, 
ιδιαίτερα στο χώρο των εισαγωγών αγαθών. Να ενισχυθούν οι ανταγω
νιστικές συνθήκες με την προώθηση της αύξησης του μεγέθους και της 
αναβάθμισης της οργανωτικής δομής των εμπορικών επιχειρήσεων, της 
τυποποίησης των προϊόντων και της εισαγωγής συστημάτων ελέγχου 
ποιότητας. Να απλοποιηθεί ριζικά και να εκλογικευθεί το σύστημα 
αγορανομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων της πολιτείας, ώστε να 
εξαλειφθούν τα διάφορα αντιοικονομικά φαινόμενα που παρατηρού
νται μέχρι σήμερα48. 

ιν. Στον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση της διαδικασίας κατάρ
τισης του προγράμματος και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσε
ων και του προγράμματος κρατικών προμηθειών. 

Οι αδυναμίες του συστήματος δημοσίων επενδύσεων, που παρου
σιάστηκαν στην υποδιαίρεση 2.3.3., θα πρέπει να αντιμετωπιστούν απο
τελεσματικά τα επόμενα χρόνια και γι' αυτό το σκοπό έχουν ήδη διατυ
πωθεί συγκεκριμένες προτάσεις49. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα κρατικών προμηθειών, με την προ
ώθηση των διαδικασιών για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της 
ΕΟΚ, οι πολιτικές της "ελληνοποίησης" και των "αντισταθμιστικών" 
προβλέπεται να αρχίσουν να χάνουν σιγά σιγά τη σημασία τους τα επό-

47. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την Έκθεση της Ομάδας Εργασίας του 
ΚΕΠΕ για τα Προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 1988-1992 (4-2-1988), 
σελ. 18. Σημαντικές είναι οι διατάξεις, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο "Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο" (Ιούνιος 
1990). 

48. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την Έκθεση της Ομάδας Εργασίας του 
ΚΕΠΕ για τα Προκαταρκτικά του Πενταετούς Προγράμματος 1988-1992 (4-2-1988), 
σελ. 92. 

49. Βλέπε Γ. Ι. Μπίτσικας (1986), σελ. 54-64. 
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μένα χρόνια, δίνοντας τη θέση τους σε ένα πιο φιλελεύθερο σύστημα50. 
Με αυτή τη μεταβολή πολιτικής θα επιλυθούν και πολλά από τα προ
βλήματα του ισχύοντος συστήματος, παρά το γεγονός ότι η μεταβολή 
αυτή θα σημαίνει και σημαντικό περιορισμό της δυνατότητας της ελλη
νικής κυβέρνησης για την άσκηση προστατευτικής πολιτικής μέσω των 
κρατικών προμηθειών. 

ν. Στον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του συστήματος κινή
τρων για την ανάπτυξη των επενδύσεων, των εξαγωγών, των συνεται
ρισμών κτλ. 

Στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται μέσα στην ενιαία ευρω
παϊκή αγορά, είναι αναμφισβήτητο ότι το σύστημα κινήτρων για την 
προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα θα καταστεί ένα από τα λίγα 
εργαλεία που θα έχει στη διάθεση της η ελληνική κυβέρνηση για να προ
ωθήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει 
να εκσυγχρονιστεί και να απλοποιηθεί δραστικά κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε και η αποτελεσματικότητα του να αυξηθεί και το κόστος του για 
την ελληνική οικονομία να ελεγχθεί και να περιοριστεί. 

Όσον αφορά το σύστημα των εξαγωγικών κινήτρων, είναι γνωστό 
ότι μέχρι σήμερα στηρίχθηκε στην πολύ σημαντική επιδότηση των κατε
ξοχήν παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, ενώ οι πιο δυναμικοί 
κλάδοι παραγωγής ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών προϊόντων ή 
προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, όχι μόνο είχαν πολύ χαμηλή ή 
ανύπαρκτη επιδότηση, αλλά επιβαρύνθηκαν επίσης από το γενικότερο 
σύστημα προστασίας από εισαγωγές, το οποίο επίσης ευνοούσε τους 
παραδοσιακούς κλάδους51 και από την υπερτίμηση της πραγματικήςΌυ-
ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής. Το σύστημα αυτό προστασίας 
και προώθησης των εξαγωγών μαζί με την πολιτική αρνητικών επιτο
κίων και τη γενικότερη επεκτατική μακροοικονομική πολιτική, οδήγη
σαν στη σημερινή μη αποδοτική διάρθρωση των κλάδων που παράγουν 
εμπορεύσιμα προϊόντα (γεωργία, βιομηχανία, τουρισμός κτλ.). Είχε δη
λαδή μέσο μακροχρόνια σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα. Παρ' όλα 

50. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Μαρούλης (1988), και Δ. Κ. Μαρού-
λης(1991). 

51. Βλέπε την υποδιαίρεση 3.2. Κεφαλαίου 3. Βλέπε επίσης Papageorgiou, D. 
(1983), Κάτσος, Γ. και Σπανάκης, Ν. (1983). 
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αυτά η αναθεώρηση του μόνο κάτω από την πίεση της ΕΟΚ μπόρεσε να 
πραγματοποιηθεί. 

Στη νέα κατάσταση που δημιουργείται θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 
έμφαση στην υποβοήθηση, με σύγχρονους τρόπους (αναπτυξιακές επι
χορηγήσεις για εξαγωγές), της ανάπτυξης μη παραδοσιακών προϊό
ντων, και στη χρησιμοποίηση προηγμένων μεθόδων παραγωγής. 

νι. Στον εκσυγχρονισμό του συστήματος επιδοτήσεων και χρημα
τοδοτικής στήριξης του αγροτικού τομέα της οικονομίας. 

Το σύνολο των εισροών στη γεωργία από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους προβλέπεται να φθάσει το 1989 τα 365,5 δισ. δραχμές. Από αυ
τά τα 105,7 δισ. προέρχονται από εθνικές ενισχύσεις και τα 260 δισ. 
προέρχονται από το τμήμα εγγυήσεων του FEOGA. Είναι προφανές ότι 
πρόκειται για τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία για πολλά χρόνια 
τώρα δαπανώνται σε έναν σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. 
Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η δυναμική κρατική και Κοινοτική 
υποστήριξη έχει συμβάλει μέχρι σήμερα στην επίλυση των προβλημά
των που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην Ελλάδα, στην ανα
διάρθρωση της παραγωγής του, στην αναβάθμιση της παραγωγικής του 
βάσης και γενικά στην προσαρμογή του στις νέες συνθήκες ανταγωνι
σμού που δημιουργούνται τόσο με την προβλεπόμενη αναθεώρηση της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μέσα στην ΕΟΚ όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Ολοκληρωμένες μελέτες και εδώ δεν υπάρχουν. Σύμφωνα 
όμως με την υπάρχουσα αρθρογραφία τα αποτελέσματα της πολιτικής 
και σε αυτό τον τομέα δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν απογοητευτικά. 
Όμως για να επιβιώσει η ελληνική οικονομία μέσα στην ενοποιημένη ευ
ρωπαϊκή αγορά, η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει δραστικά52. 

Οι περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν πιο πάνω δεν εξαντλούν ούτε 
στο ελάχιστο το τεράστιο πραγματικά θέμα της εξυγίανσης της ελληνι
κής οικονομίας. Αναφέρθηκαν απλώς και μόνο για να προσδιοριστεί με 
σαφήνεια η έννοια του όρου "εξυγίανση", τουλάχιστον όπως υπονοεί
ται στην παρούσα μελέτη. Για κάθε ένα από τα θέματα που παρουσιά
στηκαν απαιτούνται ολοκληρωμένες μελέτες και ο σχεδιασμός συγκε
κριμένων προγραμμάτων για την υλοποίηση τους. Η υλοποίηση των 
προγραμμάτων και των μεταβολών πολιτικής που συνεπάγονται κρίνε -

52. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Γ. Αναστασιάδης (1989). 
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ται εξαιρετικά δύσκολη, γιατί πάνω από όλα απαιτείται συστηματική 
και ειλικρινής ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, αλλαγή νοοτροπίας 
και κοινωνική συναίνεση. 

55. Έγκαιρη αναδιάρθρωση του συστήματος κινήτρων για την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των εξαγωγών 

Η υποχρέωση που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την πλήρη κατάργη
ση των συστημάτων των άμεσων χρηματοοικονομικών ενισχύσεων στις 
εξαγωγές και της προστασίας από εισαγωγές δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
σε μία μοιρολατρική εγκατάλειψη των κλάδων της οικονομίας, οι οποί
οι μέχρι σήμερα λειτουργούσαν κάτω από αυτά τα συστήματα. 

Αυτό που πράγματι απαιτείται είναι η έγκαιρη αναδιάρθρωση και 
ο ορθολογικός εκσυγχρονισμός του συστήματος κινήτρων κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε από τη μια μεριά να μην είναι αντίθετο με τους κανόνες και 
τις διατάξεις της ΕΟΚ και από την άλλη να ευνοεί την ίδρυση και την 
ανάπτυξη δυναμικών παραγωγικών ή/και εξαγωγικών επιχειρήσεων, 
ικανοποιητικού μεγέθους και με σύγχρονη οργανωτική δομή και λει
τουργία. Προϋπόθεση για την ικανοποιητική πορεία των εξαγωγών στη 
βραχυχρόνια περίοδο είναι η σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση των προ
βλημάτων που θα προκύψουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, μετά την 
κατάργηση των βασικών συστημάτων χρηματοοικονομικής ενίσχυσης 
των εξαγωγών, όπως ήδη τονίστηκε πιο πάνω. 

Χρήσιμα όμως μέσα πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης 
των σημερινών οικονομιών αποτελούν επίσης η ύπαρξη ενός εκσυγχρο
νισμένου συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων και η προώθηση της 
προσπάθειας για την όσο το δυνατό πληρέστερη απελευθέρωση της οι
κονομίας από τα σημαντικά αντικίνητρα, τα οποία επιβάλλονταν ιστο
ρικά από το φορολογικό σύστημα και τη γενικότερη παρεμβατική πολι
τική. Πιο συγκεκριμένα: 

Πρώτος στόχος του νέου συστήματος κινήτρων θα πρέπει να είναι 
η στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στους κλάδους που παράγουν 
εμπορεύσιμα προϊόντα. Ο ισχύων νόμος 1262/82, ο οποίος αναφέρθηκε 
προηγουμένως, μπορεί σε κάποιο βαθμό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες 
για ενίσχυση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας, 
της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και του τουρισμού, που δημιουργού-
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νται μέσα στις συνθήκες της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. Χρειά
ζεται όμως συστηματική επανεξέταση και τροποποίηση των ρυθμίσεων 
εκείνων που οδήγησαν μέχρι σήμερα σε διαστρεβλωτική εφαρμογή του 
νόμου. Επίσης απαιτείται σημαντική αναβάθμιση στο θεσμικό και ορ
γανωτικό πλαίσιο εφαρμογής του νόμου. Είναι γεγονός ότι η εμπειρία 
από την εφαρμογή του νόμου μέχρι το 1988 δεν υπήρξε ικανοποιητική. 
Η κλαδική και η χωροταξική κατανομή των επενδύσεων δεν φαίνεται να 
έχουν διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την ημερομηνία εφαρμογής του, 
με εξαίρεση τη μείωση των επενδύσεων στην περιοχή της Αθήνας, οι 
οποίες όμως επηρεάζονται περισσότερο από την εφαρμογή άλλων νό
μων και όχι του 1262/82. Σημαντικές επενδύσεις αναλαμβάνονται ακό
μα στους παραδοσιακούς τομείς και πολύ λίγες στους τομείς μεσαίας ή 
υψηλής τεχνολογίας. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι 
έχουν τοποθετηθεί στην κατηγορία υψηλής επιδότησης (του νόμου 
1262), σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κλάδους που έχουν τοποθε
τηθεί στην κατηγορία χαμηλής επιδότησης53. 

Μετά την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προ
στασίας από εισαγωγές, είναι δικαιολογημένο να αναμένεται μεγαλύτε
ρη επίδραση του Ν. 1262 στην κλαδική κατανομή των επενδύσεων, αφού 
δεν θα λειτουργούν πια αντισταθμιστικά τα μέτρα άμεσης προστασίας 
των παραδοσιακών κλάδων. 

Σχετικά με τη χωροταξική κατανομή των επενδύσεων θα πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της οικονομικής υποδομής 
στην περιφέρεια και να σταματήσει η σπατάλη σημαντικών κρατικών 
και ιδιωτικών πόρων χωρίς προοπτική. 

Δεύτερο, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη νέα κατάσταση 
που δημιουργείται, στην εξάλειψη κάθε είδους μεροληψίας της εμπορι
κής και της φορολογικής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών. Στο βαθμό 
που τα μέτρα προστασίας από εισαγωγές έχουν ήδη σχεδόν ολοσχερώς 
καταργηθεί, έχει διανυθεί σημαντική απόσταση προς την κατεύθυνση 
επίτευξης αυτού του στόχου. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό μέτρο προώ
θησης των εξαγωγών που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλά
δα ήταν η εφαρμογή του ΦΠ Α από 1-1-1987. 

Η εφαρμογή του ΦΠΑ αποτελεί πράγματι μία πολύ σημαντική με-

53. Βλέπε Γ. Α. Γεωργίου (1988) και ΚΕΠΕ (Δεκέμβριος 1989). 
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ταβολή στο φορολογικό σύστημα, η οποία θα έχει σε κάθε περίπτωση ευ
νοϊκές επιπτώσεις στις εξαγωγές, λόγω της εξάλειψης πολλών αναί
τιων επιβαρύνσεων54, που επεβάλλοντο στις εξαγωγές μέχρι την πιο πά
νω ημερομηνία. Η εξάλειψη αυτών των επιβαρύνσεων, όμως, θα είναι 
τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότεροι από τους σημερινούς έμμεσους φό
ρους θα αντικατασταθούν τελικά από τον ΦΠ Α. Αυτή λοιπόν θα πρέπει 
να είναι και η βασική κατεύθυνση της πολιτικής σε αυτό τον τομέα. Η 
αντικατάσταση (έστω και σταδιακά) όσο το δυνατόν περισσότερων από 
τους έμμεσους φόρους με τον ΦΠΑ. Θα ήταν μάλιστα πολύ σημαντικό, 
αν προωθείτο η ιδέα για κάλυψη ενός μέρους ή ολόκληρου του ελλείμ
ματος του ΙΚΑ μέσω του ΦΠΑ55. 

Τρίτο, στη βάση της θέσπισης μέτρων υποδομής για μονιμότερη 
στήριξη των εξαγωγών (όχι απλώς ως υποκατάστατων της 1574), ιδιαί
τερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση του συστήματος των 
αναπτυξιακών επιχορηγήσεων για εξαγωγικές δραστηριότητες56. Ένα 
μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων για την προώθηση αυτού του συστήμα
τος έχει ήδη ανατεθεί στον ΟΠΕ. Έμφαση κατά την παροχή αναπτυξια
κών επιχορηγήσεων για εξαγωγές θα πρέπει να δοθεί: 

- Στην προώθηση και εισαγωγή νέων προϊόντων και καινοτομιών. 
- Στην προώθηση της παραγωγής και εξαγωγής προϊόντων με εν-

54. Για μια λεπτομερειακή απαρίθμηση και ανάλυση των κυριότερων αναίτιων 
επιβαρύνσεων που προβλέπεται να καταργηθούν με την εφαρμογή του ΦΠΑ στη σημερι -
νή του μορφή, βλέπε το Κεφάλαιο 3 της παρούσας μελέτης. 

55. Την πρόταση αυτή έκανε πρώτος στην Ελλάδα ο Γ. Α. Προβόπουλος (1985). 
Στα πλαίσια των συζητήσεων για την αλλαγή του συστήματος κινήτρων για την προώ
θηση των ελληνικών εξαγωγών, είχε υποστηριχθεί από το συγγραφέα της παρούσας με
λέτης ότι το πιο σημαντικό αντιστάθμισμα στην κατάργηση της 1574/70 ANE είναι 
οπωσδήποτε η εφαρμογή του ΦΠΑ. Το αντιστάθμισμα αυτό παίρνει πραγματικά μεγά
λες διαστάσεις, αν για την κάλυψη του μεγάλου ελλείμματος του ΙΚΑ αποφευχθεί οποι
αδήποτε περαιτέρω αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και των εισφορών των εργαζο
μένων, και αντί αυτού το έλλειμμα καλυφθεί μέσω του ΦΠΑ. Βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης 
(Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1986). Τέλος, η εφαρμογή του ΦΠΑ ως μέτρου προώθησης 
των εξαγωγών έχει προταθεί από πολλούς οικονομολόγους διεθνούς κύρους όπως ο R. 
W. McKinnon, ο οποίος πρότεινε το σύστημα αυτό για την περίπτωση της Σιγκαπούρης. 
Βλέπε R. MacKinnon (1966). 

56. Η ανάπτυξη του θέματος των "Αναπτυξιακών Επιχορηγήσεων για Εξαγωγι
κές Δραστηριότητες" στηρίχθηκε σε Εισήγηση του Προέδρου του ΟΠΕ θ. Φροντιστή 
στο Συμβούλιο Εξαγωγών της 9-7-1987. 
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σωματωμένη σύγχρονη τεχνολογία και με δυνατότητα παροχής 
σημαντικών εξωτερικών οικονομιών στην ελληνική οικονομία. 

- Στην προώθηση της ανάπτυξης τομέων προηγμένης τεχνολογίας 
που αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου αναπτυξιακού ενδιαφέ
ροντος για την ελληνική οικονομία. 

- Στην προώθηση και υποβοήθηση της διείσδυσης των ελληνικών 
προϊόντων σε νέες αγορές, της βελτίωσης του μεριδίου των ελλη
νικών προϊόντων στις υπάρχουσες αγορές και της εισαγωγής 
προϊόντων σε χώρες ειδικού ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα για την επίτευξη των πιο πάνω, θα πρέπει να επιδοτη
θούν και να υποβοηθηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αποβλέπουν στην 
ανάπτυξη και την προβολή στις ξένες αγορές επώνυμων ελληνικών 
προϊόντων (στη δημιουργία image), στον έλεγχο και στην πιστοποίηση 
ποιότητας των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, στην εξασφάλιση 
μόνιμης και συστηματικής παρουσίας ή τη διευκόλυνση της διανομής 
των ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές κτλ. 

Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω θα πρέπει να αναδιοργα
νωθεί και να αναβαθμιστεί ο ΟΠΕ, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω57. 

5.6. Αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου 
για τη διενέργεια και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών58 

Ειδικότερα θα πρέπει να επιδιωχθεί: 
α. Η περαιτέρω απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών και άρ

ση των αντικινήτρων που ακόμα και σήμερα επιβαρύνουν τις εξαγωγές 
και την οικονομία γενικότερα. 

β. Ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και των οργανισμών παροχής 
υπηρεσιών απαραίτητων για τη διενέργεια και προώθηση των εξαγω
γών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να προωθηθούν αποφασιστικά οι 
διαδικασίες για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού και οργανωτικού 
πλαισίου για την προώθηση των εξαγωγών, το οποίο να συνεπάγεται: 

57. Βλέπε επίσης Α. Κ. Μαρούλης(1991). 
58. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα, βλέπε Δ. Κ. Μαρού-

λης(1991). 
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- Τη βελτίωση της χρηματοδοτικής στήριξης των εξαγωγών με την 
εισαγωγή των συστημάτων Factoring/Forfaiting, τη δημιουργία 
εξειδικευμένης Τράπεζας Εξαγωγών και την επέκταση των δυ
νατοτήτων παροχής μακροχρόνιας χρηματοδότησης. 

- Τη βελτίωση της ασφαλιστικής στήριξης των εξαγωγών με την 
αναβάθμιση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη δημιουργία του 
ΟΑΕΠ και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για να καταστεί 
δυνατή η κάλυψη και του εμπορικού κινδύνου που απορρέει από 
την εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. 

- Τη βελτίωση και αναβάθμιση των οργανισμών που είναι επιφορ
τισμένοι με τον έλεγχο της ποιότητας και την προώθηση της τυ
ποποίησης των ελληνικών προϊόντων (ΕΛΟΤ). 

- Την αναβάθμιση από οργανωτική και λειτουργική άποψη του 
ΟΠΕ, ο οποίος προορίζεται να παίξει κεντρικό ρόλο στην προ
σπάθεια για την καθιέρωση μιας νέας επιθετικής εξαγωγικής πο
λιτικής. 

- Την αναδιοργάνωση και ενίσχυση του ρόλου των εμπορικών 
γραφείων της Ελλάδας στο εξωτερικό για την αποτελεσματικό
τερη προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διε
θνείς αγορές. 

- Την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου του 
υπουργείου με δημιουργία στο νέο Οργανισμό εξειδικευμένης 
υπηρεσιακής μονάδας σχεδιασμού και κατάρτισης της εξαγωγι
κής πολιτικής. 

5.7. Επίλογος: Προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών 

5.7.1. Ανάγκη για διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας για την οικονομική πολιτική 

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών εξα
γωγών, τα επόμενα χρόνια, αποτελούν ταυτόχρονα και τις κύριες προ
ϋποθέσεις για την εξυγίανση και συνέχιση της ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας. Η εκπλήρωση όμως αυτών των προϋποθέσεων απαιτεί 
δραστική μεταβολή στη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής στη χώ
ρα, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από τις παραγωγικές τάξεις 
και τα κόμματα, που θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι σκόπελοι που 
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πρέπει να ξεπεραστούν από την Ελλάδα είναι πράγματι πολύ απειλητι
κοί και κρίσιμοι. Η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει γνώση της κατά
στασης και αποφυγή κάθε προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημά
των με ημίμετρα ή μέτρα φορτωμένα με ιδεολογικό περιεχόμενο, τα 
οποία όμως έχουν πολύ μικρή σχέση με το πρόβλημα που επιδιώκεται 
να λύσουν. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την ομαλή ανάπτυ
ξη της ελληνικής οικονομίας μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι η 
διατήρηση και, αν είναι δυνατό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των κλάδων της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊ
όντα. Η αναπόφευκτη αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης σε πολλούς 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας και η αναγκαία προώθηση της εξει
δίκευσης της ελληνικής επιχείρησης σε πολύ λιγότερες γραμμές παρα
γωγής από ό,τι σήμερα, με στόχο την εκμετάλλευση κατά το δυνατό των 
υπαρχουσών οικονομιών κλίμακος, κάνουν την ανάγκη για ενίσχυση 
του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας περισσότερο έντονη 
παρά ποτέ. 

Η δημιουργία στον ελληνικό χώρο μιας οικονομίας παραγωγής 
"προϊόντων εμπορεύσιμων διεθνώς" (και όχι μιας καταναλωτικής κοι
νωνίας καταδικασμένης στη στασιμότητα) απαιτεί βασικά να εξασφαλι
στούν οι προϋποθέσεις που αναπτύχθηκαν πιο πάνω: α) Σταθεροποίη
ση και εξυγίανση της οικονομίας και εξάλειψη της υπερτίμησης του 
εγχώριου νομίσματος, στο βαθμό τουλάχιστον που αυτή η τελευταία 
οφείλεται στη συνήθως επεκτατική (πληθωριστική) μακροοικονομική 
πολιτική, β) Εξάλειψη της μεροληψίας της εμπορικής και της φορολο
γικής πολιτικής εις βάρος των εξαγωγών και εγκαθίδρυση ενός νέου συ
στήματος κινήτρων, το οποίο να ευνοεί την εγχώρια αποταμίευση ένα
ντι της ξένης και την επενδυτική δραστηριότητα στους τομείς της 
οικονομίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Να ευνοεί 
επίσης τη δημιουργία παραγωγικών και εξαγωγικών μονάδων ικανο
ποιητικού μεγέθους, σωστής οργανωτικής δομής και εναρμονισμένων 
με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, γ) Αναβάθμιση του θεσμι
κού και οργανωτικού πλαισίου για την προσφορά υπηρεσιών χρηματο
δότησης, ασφάλισης, εμπορίας, μεταφοράς κτλ. στις ελληνικές εξαγω
γές και στην οικονομία γενικότερα, δ) Εξυγίανση των θεσμών και των 
μηχανισμών λειτουργίας της οικονομίας και ουσιαστική αναβάθμιση 
και ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής. 
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Στη συγκυρία πάντως που βρίσκεται η χώρα στις αρχές του έτους 
1990, η κυριότερη προϋπόθεση-τόσο για τη συνέχιση της προσαρμογής 
της στις διαδικασίες για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της 
ΕΟΚ, όσο και για την αποφυγή εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων για 
την οικονομία της, είναι η σημαντική μείωση των ελλειμμάτων του δη
μόσιου τομέα και η σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού 
επί του εθνικού εισοδήματος σε βιώσιμα επίπεδα59. 

5.7.2. Προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών: Η εμπειρία άλλων χωρών 

Αν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών, 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως, εκπληρωθούν στα επόμενα χρόνια σε 
κάποιο σημαντικό βαθμό, τότε οι προοπτικές των ελληνικών εξαγωγών 
και της οικονομίας γενικότερα, θα είναι πολύ ευνοϊκές. 

Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από την εμπειρία που υπάρχει σή
μερα σχετικά με την εξαιρετικά εντυπωσιακή ανάκαμψη των εξαγωγών 
σε χώρες στις οποίες συστηματικά μέτρα για τη σταθεροποίηση και την 
εξυγίανση της οικονομίας τους άρχισαν να εφαρμόζονται, έστω και όχι 
πάντοτε με ικανοποιητικό τρόπο. Τα σχετικά παραδείγματα φαίνονται 
στον Πίνακα 19. Πιο συγκεκριμένα: 

Τουρκία. Στις αρχές του 1980 τέθηκε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας κάτω από την επίβλεψη 
του ΔΝΤ. Συνδυάστηκε, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις, με σημα
ντικά μέτρα πολιτικής για τη φιλελευθεροποίηση και την εξυγίανση της 
οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, η μέση ετήσια αύξηση των εξαγωγών της 
Τουρκίας σε SDRs, στην περίοδο 1980-1985, ήταν της τάξεως του 29,2%. 

Πορτογαλία: Το πρώτο σοβαρό σταθεροποιητικό πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε στα τέλη του 1978, υπό την αιγίδα του ΔΝΤ.Όπως φαίνε
ται στον Πίνακα 19 είχε εξαιρετικά ευνοϊκά αποτελέσματα στις εξαγω
γές (αύξηση 25,6% το 1979 και 28,1% το 1980), αλλά και στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών (το έλλειμμα μειώθηκε από 1.495 εκατ. δολ. το 
1977, σε 52 εκατ. δολ. το 1979 και 1.048 εκατ. δολ. το 1980, παρά τη δεύ
τερη πετρελαιακή κρίση)60. Μόλις όμως μειώθηκε η ένταση του εξωτερι-

59. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Δ. Κ. Μαρούλης (1991). 
60. Βλέπε OECD, Portugal (1981). 
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κού περιορισμού, οι πορτογαλικές αρχές στράφηκαν και πάλι στην 
εφαρμογή μιας εξαιρετικά επεκτατικής μακροοικονομικής πολιτικής61. 
Αποτέλεσμα ήταν η μείωση των εξαγωγών το 1981 και η δραματική χει
ροτέρευση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 2.710 εκατ. δολ. το 
1981 και σε 3.245 εκατ. δολ. το 1982 (γύρω στο 13% του ΑΕΠ). Αυτό 
οδήγησε στην εφαρμογή του δεύτερου ακόμα πιο αυστηρού σταθεροποι
ητικού προγράμματος στις αρχές του 1983. Μεταξύ άλλων το πρόγραμ
μα αυτό συμπεριλάμβανε τρεις διαδοχικές υποτιμήσεις του εσκούδου 
9,4% τον Ιούνιο του 1982,2% τον Μάρτιο του 1983 και 12% τον Ιούνιο 
του 1983. Οι υποτιμήσεις αυτές ήταν επιπλέον της τακτικής διολίσθη
σης, κατά περίπου 1% το μήνα, που ακολουθείται στην Πορτογαλία σε 
μόνιμη βάση από το 1977. Η περιοριστική πολιτική, που επιβλήθηκε το 
1982-1983, ακολουθείται με μικρούς κλυδωνισμούς μέχρι σήμερα, σε 
συνδυασμό με σημαντικές παρεμβάσεις για τη φιλελευθεροποίηση και 
εξυγίανση της οικονομίας. Τα αποτελέσματα ήταν και πάλι εντυπωσια
κά. Οι εξαγωγές σε SDRs αυξήθηκαν στην περίοδο 1983-1988 με ένα μέ
σο ετήσιο ρυθμό 13,5%. Το δε έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών μειώθηκε στα 1.640 εκατ. δολ. το 1983 και μετατράπηκε σε 
πλεόνασμα 386 εκατ. δολ. το 1985, 1.159 εκατ. δολ. το 1986, και 641 
εκατ. δολ. το 198762. Η πολιτική "προστασίας της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας", που ακολουθήθηκε μέχρι το 1988, απέδωσε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των 
κλάδων που παράγουν προϊόντα εξαγώγιμα και υποκατάστατα εισαγο
μένων. 

Ν. Κορέα: Το Δεκέμβριο του 1974 το νόμισμα της χώρας (won) 
υποτιμήθηκε κατά 18% με στόχο, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα προώθη
σης των εξαγωγών, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχου
σών συναλλαγών, το οποίο είχε δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της πρώ
της πετρελαιακής κρίσης. Η εξαιρετικά εξωστρεφής οικονομική 
πολιτική είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των εξαγωγών της χώ
ρας αυτής στη ΙΟετία του 1970 (βλέπε τον Πίνακα 19), και τη σημαντική 
μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 

61. Βλέπε OECD, Portugal (October 1982). 
62. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε OECD, Portugal (May 1986, 1988 και 

1989). 
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2.027 εκατ. δολ. το 1974, σε 1.860 εκατ. δολ. το 1975, 310 εκατ. δολ. το 
1976 και τη μετατροπή του σε πλεόνασμα 12 εκατ. δολ. το 1977. Όμως, 
ÖL τεράστιες συναλλαγματικές εισπράξεις της Ν. Κορέας μέσω των κα
τασκευαστικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις πο
λύ υψηλές εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για τη χρηματοδότηση 
των εγχώριων επενδύσεων (οι οποίες αυξάνονταν με μέσα ετήσια ποσο
στά της τάξεως του 25%), είχαν ως συνέπεια τον πενταπλασιασμό των 
συναλλαγματικών της αποθεμάτων και την πρόκληση ισχυρών πληθω
ριστικών πιέσεων στην εγχώρια οικονομία. Ως συνέπεια το έλλειμμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να αυξάνεται πάλι επικίν
δυνα. Έφτασε τα 1.085 εκατ. δολ. το 1978, τα 4.151 εκατ. δολ. το 1979 
και τα 5.321 εκατ. δολ. το 1980. Επίσης ο πληθωρισμός αυξανόταν με 
ρυθμούς υψηλότερους του 14%. 

Οι εξελίξεις αυτές ανάγκασαν τις αρχές της οικονομικής πολιτικής 
να θέσουν σε εφαρμογή, στις αρχές του 1979, ένα αυστηρό πρόγραμμα 
για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, το οποίο εντατικοποιήθηκε ακό
μα περισσότερο τον Ιανουάριο του 1980. Υποτιμήθηκε και πάλι το won 
κατά 20% έναντι του δολαρίου, αυξήθηκαν τα εγχώρια επιτόκια κατά 6 
ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο, αυξήθηκαν οι τιμές των ενεργεια
κών προϊόντων κατά 60%, για να προωθηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας, 
και μειώθηκε η εσωτερική ζήτηση κατά 4% περίπου μέσω της εφαρμογής 
περιοριστικών μακροοικονομικών πολιτικών. 

Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος όσον αφορά τις εξα
γωγές, φαίνονται στον Πίνακα 19. Το δε έλλειμμα του ισοζυγίου τρε
χουσών συναλλαγών μειώθηκε σταδιακά με γρήγορους ρυθμούς και με
τατράπηκε σε πλεόνασμα 4.617 εκατ. δολ. το 1986 και 14.117 εκατ. δολ. 
το 1988. Τα επιτεύγματα αυτά στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην έμφα
ση που δόθηκε στη διατήρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του won 
σε υποτιμημένα επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της ΙΟετίας του 1980. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο της μεγάλης πτώσης του δολαρί
ου μετά το 1985, το won διατήρησε αμετάβλητη την ισοτιμία με το δολά
ριο με συνέπεια να υποτιμηθεί σημαντικά έναντι όλων των άλλων νομι
σμάτων63. 

Ισπανία: Ένα καθεστώς περιορισμένης ζήτησης και ύφεσης στην 

63. Β. Balassaand J. Williamson (1990). 
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οικονομία διατηρείται στην Ισπανία από τα τέλη του 1975 και μέχρι 
πρόσφατα. Αυτό σε συνδυασμό με τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταβο
λές που αναλήφθηκαν, ιδιαίτερα μετά το 1978 (σταδιακό άνοιγμα της 
οικονομίας στις διεθνείς συναλλαγές, απελευθέρωση και εξυγίανση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, αναδιάρθρωση και εξυγίανση των κύ
ριων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας κτλ.), οδήγησε στην πολύ 
ικανοποιητική εξέλιξη των ισπανικών εξαγωγών στην περίοδο 1976-
1982 (βλέπε τον Πίνακα 19). Στην ίδια περίοδο το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της Ισπανίας σημείωσε σημαντική βελτίωση. Από έλλειμ
μα 4.294 εκατ. δολ. το 1976, μετατράπηκε σε πλεόνασμα 1.633 εκατ. δολ. 
το 1978 και 1.126 εκατ. δολ. το 1979. 

Η δεύτερη πετρελαιακή κρίση δημιούργησε νέα σημαντικά προβλή
ματα στο εξωτερικό ισοζύγιο, αφού το έλλειμμα των τρεχουσών συναλ
λαγών έφτασε τα 5.188 εκατ. δολ. το 1980 και τα 4.817 εκατ. δολ. το 
1981. Αυτές οι συνθήκες, σε συνδυασμό με τις υψηλές πληθωριστικές 
πιέσεις, οδήγησαν στην εφαρμογή ενός μεσοχρόνιου προγράμματος για 
τη σταθεροποίηση και εξυγίανση της οικονομίας. Τον Δεκέμβριο του 
1982 η πεσέτα υποτιμήθηκε έναντι των κυριότερων νομισμάτων κατά 
8%. Επίσης κατά τη διάρκεια του 1983 ελήφθησαν σημαντικά μέτρα για 
τον περιορισμό της εγχώριας ζήτησης, για τη συνέχιση της προσπάθειας 
για εξυγίανση της οικονομίας και για τη διατήρηση και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των κλάδων που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή 
ανταγωνισμό64. Ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές άρχισαν πάλι να αυξάνο
νται με ικανοποιητικούς ρυθμούς (Πίνακας 19), ενώ το ισοζύγιο τρε
χουσών συναλλαγών μετατράπηκε και πάλι σε πλεονασματικό (2.035 
εκατ. δολ. το 1984,2.744 εκατ. δολ. το 1985 και 4.102 εκατ. δολ. το 1986). 
Στη συνέχεια, οι τεράστιες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό είχαν 
ως συνέπεια τη σημαντική υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματι
κής ισοτιμίας της πεσέτας και την εκ νέου μετατροπή του ισοζυγίου τρε
χουσών συναλλαγών σε ελλειμματικό (504 εκατ. δολ. το 1987 και περί
που 5.220 εκατ. δολ. το 1988). 

Τα τρία τελευταία χρόνια στην Ισπανία συμβαίνει το φαινόμενο 
της τεράστιας εισροής εισοδημάτων και κεφαλαίων από το εξωτερικό, 
το οποίο αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας μελέτης. Οι 

64. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε OECD, Spain (May 1984). 
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εισροές αυτές έχουν συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της πραγματι
κής συναλλαγματικής ισοτιμίας της πεσέτας σε υπερτιμημένα επίπεδα, 
πράγμα που είχε δυσμενείς επιπτώσεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Ισπα
νίας (το οποίο αυξήθηκε από 4.448 εκατ. δολ. το 1985 σε 12.837 εκατ. 
δολ. το 1987 και σε 18.000 εκατ. δολ. το 1988), εξαιτίας κυρίως της εξαι
ρετικά μεγάλης αύξησης των εισαγωγών αγαθών (μέση ετήσια αύξηση σε 
δολάρια, στην περίοδο 1985-1988, 27,5%). Πολλοί υποστηρίζουν ότι 
αυτή η κατάσταση δεν είναι διατηρήσιμη και ότι αργά ή γρήγορα το 
"Ισπανικό Θαύμα" της ΙΟετίαςτου 1980 θα αντιμετωπίσει σοβαρά προ
βλήματα στη ΙΟετία του 1990. Άλλοι πάλι έχουν αντίθετη άποψη, στη
ριζόμενοι στο σημαντικό γεγονός ότι το κύριο μέρος των τεράστιων 
εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό χρησιμοποιείται για τη χρημα
τοδότηση παραγωγικών επενδύσεων εν όψει του 1992. Το μήνυμα της 
παρούσας μελέτης για την περίπτωση της Ισπανίας είναι ότι οι οικονο
μικές αρχές της χώρας αυτής θα μπορούσαν να είχαν δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στην προσπάθεια για διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οικονομίας της που είναι 
εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό. Σε αυτή την περίπτωση, οι βάσεις 
πάνω στις οποίες θα είχε στηριχθεί η εντυπωσιακή πράγματι ανάπτυξη 
της ισπανικής οικονομίας θα ήταν πολύ πιο στέρεες και οι κίνδυνοι για 
το μέλλον πολύ περιορισμένοι. 

Βραζιλία: Μια μεγάλη υποτίμηση του cruzeiros στα τέλη του 1979, 
σε συνδυασμό με τη μεγάλη υπερτίμηση που χαρακτήριζε εκείνη την πε
ρίοδο τα νομίσματα των γειτονικών χωρών (Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό) 
και την μεγάλη αύξηση των εισαγωγών των πετρελαιοπαραγωγών χω
ρών από τη Βραζιλία, οδήγησαν στη μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της 
Βραζιλίας στη διετία 1980-1981. Στη συνέχεια και μετά τα μέσα του 
1981, ο υψηλός πληθωρισμός και η ανεπαρκής διολίσθηση της ονομα
στικής ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος είχαν ως αποτέλεσμα την 
ανατίμηση της πραγματικής ισοτιμίας, και την πτώση της ανταγωνιστι
κότητας, που σε συνδυασμό με την επεκτατική μακροοικονομική πολι
τική οδήγησαν στην πτώση των εξαγωγών το 1982. Επιπλέον η τεράστια 
αύξηση των πληρωμών τόκων για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέ
ους συνέβαλε στη δραματική χειροτέρευση του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών. Το τελευταίο, από 5.116 εκατ. δολ. το 1977, έφτασε τα 
10.483 εκατ. δολ. το 1979, και τα 16.314 εκατ. δολ. το 1982. Η πορεία 
προς την υπερχρέωση ήταν ξεκάθαρη και η παρέμβαση του ΔΝΤ αναπό-
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φευκτη. 
Πράγματι, από τα μέσα του 1982 η αποδοτικότητα των εξαγωγών 

άρχισε να βελτιώνεται εξαιτίας της γρήγορης διολίσθησης του νομίσμα
τος, ενώ στις αρχές του 1983, σε συμφωνία με το ΔΝΤ, τέθηκε σε εφαρ
μογή ένα εξαιρετικά αυστηρό πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονο
μίας. Τα μέτρα αυτά είχαν ευνοϊκές επιπτώσεις στις εξαγωγές στη 
διετία 1983-1984, αλλά πολύ πιο δραματική επίπτωση είχαν στις εισα
γωγές και στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Το τελευταίο έγινε πλεονα
σματικό από το 1982, κατά 800 εκατ. δολ.. Το πλεόνασμα αυτό αυξανό
ταν με υψηλούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, φτάνοντας το 1984 τα 13 
δισ. δολ., το 1985 τα 12,5 εκατ. δολ., και το 1988 τα 17,7 δισ. δολ. Όσον 
αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, έγινε πλεονασματικό το 
1984 κατά 32 εκατ. δολ., σημείωσε έλλειμμα4.468 εκατ. δολ. το 1986 και 
ξαναέγινε πλεονασματικό της τάξεως των 4.448 εκατ. δολ. το 1988. 

Στην περίπτωση της Βραζιλίας θα πρέπει να τονιστούν δύο πολύ 
σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με τα συμπεράσματα της πα
ρούσας μελέτης. Το πρώτο είναι το γεγονός της τεράστιας ελλειμματι
κότητας του εμπορικού ισοζυγίου της Βραζιλίας σε ολόκληρη την πε
ρίοδο κατά την οποία ήταν καθαρός εισαγωγέας κεφαλαίων μέσω 
κυρίως του εξωτερικού δανεισμού, και της επίσης εντυπωσιακής μετα
στροφής αυτού του ισοζυγίου σε μεγάλο πλεόνασμα από τη στιγμή που 
η χώρα αυτή έγινε καθαρός εξαγωγέας κεφαλαίων λόγω των τεράστιων 
δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους65. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι η προσπάθεια για διατήρη
ση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω μεγάλων 
υποτιμήσεων (διολισθήσεων) της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 
cruzeiros (ένα δολάριο κόστιζε 65,5 cruz. στο τέλος του 1980,127,8 cruz. 
στο τέλος του 1981,252,7 cruz. στο τέλος του 1982,984 cruz. στο τέλος του 
1983,3.184 cruz. στο τέλος του 1984, και 10.490 cruz. στο τέλος του 1985), 
χωρίς να προσαρμόζονται ανάλογα οι συνθήκες της εσωτερικής ζήτησης, 
οδήγησε στο γνωστό φαύλο κύκλο πληθωρισμού - υποτιμήσεων - πληθω
ρισμού, με πολύ αρνητικές συνέπειες για την οικονομία. Η κατάσταση αυ
τή οδήγησε στην εφαρμογή, τον Φεβρουάριο του 1986, του λεγόμενου 

65. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το σημείο, βλέπε D. Maroulis 
(1986), Κεφάλαια 7 και 8. 
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"Cruzado Plan" το οποίο συμπεριελάμβανε το πλήρες πάγωμα των τιμών 
και την εισαγωγή νέου νομίσματος του cruzado στη θέση του cruzeiros66. 

Μεξικό: Ένα σημαντικά περιοριστικό πρόγραμμα σταθεροποίη
σης άρχισε να εφαρμόζεται από τα μέσα του 1982, επίσης υπό την αιγίδα 
του ΔΝΤ. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα στις εξαγωγές 
και γενικότερα στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν ευνοϊκά. 

5.7.3. Οι κυριότερες συνέπειες των μέτρων πολιτικής που προτείνονται στην παρούσα 
μελέτη 

Η εμπειρία των χωρών που προαναφέρθηκαν, αλλά και πολλών 
άλλων, είναι γεμάτη τόσο από ευνοϊκά όσο και από αρνητικά αποτελέ
σματα των προσπαθειών για σταθεροποίηση και εξυγίανση των οικονο
μιών των αναπτυσσόμενων κυρίως χωρών. Η Ελλάδα θα πρέπει να χρη
σιμοποιήσει αυτή την εμπειρία, για να σχεδιάσει σωστά την πολιτική 
της και να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες. Αν αυτό γίνει, τα μέτρα 
που προτείνονται στην παρούσα μελέτη, προβλέπεται να έχουν τα ακό
λουθα αποτελέσματα: 

α. Σημαντική αύξηση της σχετικής τιμής των διεθνώς εμπορεύσι
μων προϊόντων της χώρας σε σχέση με τα μη εμπορεύσιμα, και επομέ
νως ικανοποιητική αύξηση των περιθωρίων κέρδους από την πώληση 
εγχώριων προϊόντων στη διεθνή αγορά. Προσέλκυση παραγωγικών 
(επενδυτικών) πόρων στους τομείς της οικονομίας, που παράγουν 
εμπορεύσιμα προϊόντα (γεωργία, βιομηχανία κτλ.) με αποτέλεσμα την 
οικονομική και οργανωτική τους αναβάθμιση προς όφελος της ανάπτυ
ξης της οικονομίας και ειδικότερα των ελληνικών εξαγωγών. 

β. Εξάλειψη της μεροληψίας της ελληνικής εμπορικής και φορολο
γικής πολιτικής που μέχρι πρόσφατα επιβάρυνε τα εξαγώγιμα προϊό
ντα. Ειδικότερα, η εξάλειψη του προστατευτισμού από εισαγωγές προ
βλέπεται να στρέψει το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων προς 
την παραγωγή για τη διεθνή αγορά. Για να πετύχουν κάτι τέτοιο, είναι 
απαραίτητο να αλλάξουν νοοτροπία σχετικά με την οργανωτική τους 
διάρθρωση, τις μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιούν, την ποιότητα 
των προϊόντων που παράγουν κτλ. Η πιθανότητα από ένα τέτοιο πλαί-

66. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε L.B. Pereira (1987). 
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σιο οικονομικής πολιτικής να προκύψουν μονάδες ικανοποιητικού με
γέθους, καλά οργανωμένες, ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισμού, είναι μεγάλη. 

γ. Σημαντική αναδιάρθρωση της παραγωγής και των εξαγωγών μέ
σα στους ίδιους τους τομείς που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα: 

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα η γενική μακροοικονομική αντα
γωνιστικότητα αυτών των τομέων διετηρείτο σε πολύ χαμηλά επίπεδα 
για τους λόγους που αναπτύξαμε. Η κρατική παρέμβαση με τη μορφή 
της προστασίας από εισαγωγές ή προώθησης των εξαγωγών μέσω των 
επιδοτήσεων, συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κα
τεξοχήν παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ενώ χειροτέ
ρευε ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των πιο δυναμικών 
διεθνώς κλάδων, δηλαδή των κλάδων εκείνων που παράγουν νέα προϊ
όντα με νέες τεχνολογίες, η ζήτηση για τα οποία διεθνώς αυξάνει αλμα
τωδώς. Έτσι όμως φτάσαμε σε ένα σημείο όπου τα μεν "παραδοσιακά 
προϊόντα της ελληνικής παραγωγής που εξάγονται, βρίσκουν αγορές 
όλο και πιο κορεσμένες, ή γίνονται όλο και πιο ακριβά (όπως όλη η ελ
ληνική οικονομία), τα δε προϊόντα που, έστω και ακριβά, έχουν σημα
ντική ζήτηση (διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό) δεν τα διαθέτει ή τα δια
θέτει σε ανεπαρκείς ποσότητες και ποιότητες η ελληνική οικονομία". 
Αυτό το φαινόμενο είναι εμφανές και στην εσωτερική αγορά της χώρας 
όπου "παρά την κρίση, έχει επισημανθεί από καιρό η εισαγωγή όλο και 
περισσότερων νέων προϊόντων ή γνωστών μεν αλλά με νέες τεχνολο
γίες κατασκευής και προδιαγραφές χρήσης". 

Η κατάσταση αυτή προβλέπεται να αλλάξει με τη νέα φιλοσοφία 
της οικονομικής πολιτικής, με την οποία θα ευνοείται το σύνολο των 
κλάδων που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι μόνο εκείνοι που 
παράγουν "παραδοσιακά" καταναλωτικά προϊόντα, όπως συνέβαινε 
μέχρι σήμερα. Θα ευνοείται η υγιής παραγωγική δραστηριότητα και όχι 
η κερδοσκοπία. Το κέρδος θα προέρχεται από υγιείς και δυναμικές επι
χειρηματικές αποφάσεις και όχι από την ένταση της "πίεσης συμφερό
ντων" προς την κυβέρνηση για να αυξήσει το ποσό της επιδότησης ή της 
προστασίας. Οι διαρθρωτικές μεταβολές που τόσο αναγκαίες θεωρού
νται από το σύνολο σχεδόν των οικονομικών αναλυτών στην περίπτω
ση της ελληνικής οικονομίας, είναι πράγματι δυνατό να προέλθουν από 
τη νέα οικονομική πολιτική που προτείνεται σε αυτή τη μελέτη να εφαρ
μοστεί στη χώρα από εδώ και πέρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βασική υπόθεση (συμπέρασμα) της παρούσας μελέτης είναι ότι η 
ελληνική οικονομία, έχοντας ένα σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής 
προσφοράς των περισσότερων εξαγόμενων στη διεθνή αγορά προϊό
ντων της, δεν είναι σε θέση να ασκήσει ουσιαστική επιρροή στις διεθνείς 
τιμές αυτών των προϊόντων. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μονοπωλιακή (ή 
μονοψωνιακή) δύναμη στις ξένες αγορές, ακόμα και στην περίπτωση 
κατά την οποία θα ήταν σε θέση να οργανώσει την εξαγωγική προσπά
θεια των επιχειρήσεων που παράγουν ομοειδή προϊόντα κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε τα προϊόντα αυτά να εξάγονται ομαδικά κάτω από την κα
θοδήγηση ενός ενιαίου φορέα (π.χ. η περίπτωση του Κεντρικού Φορέα 
Εξαγωγών νωπών γεωργικών προϊόντων). Πολύ περισσότερο δεν δια
θέτει μονοπωλιακή δύναμη, όταν οι εξαγωγές της διενεργούνται από 
ένα πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κύριο χαρακτηριστικό μία 
χαμηλού επιπέδου οργανωτική δομή. Ο λεγόμενος "Ελληνοελληνικός 
ανταγωνισμός" αποτελεί μία όχι σπάνια κατάσταση στις εξαγωγές πολ
λών ελληνικών προϊόντων. 

Η πιο πάνω εμπειρικά και θεωρητικά επαληθευμένη υπόθεση έχει 
σημαντικές συνέπειες σχετικά με το σχεδιασμό της πολιτικής για την 
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι 
για μία μικρή ανοικτή, αναπτυσσόμενη οικονομία όπως η ελληνική, το 
πρόβλημα ανάπτυξης των εξαγωγών είναι κυρίως πρόβλημα προσφο
ράς (και όχι ζήτησης) εξαγωγών. Μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις (ορι
σμένων χαρακτηριστικών προϊόντων) μπορεί να υπάρξει βραχυχρόνια 
πρόβλημα εξωτερικής ζήτησης για τις ελληνικές εξαγωγές. Ακόμα όμως 
και σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις, οι παράγοντες προσδιορισμού της 
προσφοράς των εξαγωγών εξακολουθούν να παίζουν σπουδαίο ρόλο. 

268 



Παρά το γεγονός ότι τα πιο πάνω αποτελούν όχι μόνο εύλογες 
υποθέσεις, όσον αφορά την ελληνική οικονομία, αλλά και εμπειρικά και 
θεωρητικά επαληθευμένα συμπεράσματα, στην ελληνική βιβλιογραφία 
για την ανάλυση των παραγόντων που προσδιορίζουν τις ελληνικές 
εξαγωγές δίνεται κυρίως έμφαση σε εκείνους που προσδιορίζουν τη ζή
τηση των ελληνικών εξαγωγών διεθνώς και όχι την προσφορά. Οι πα
ράγοντες προσφοράς συνήθως παραμελούνται. Οι αναλύσεις αυτές, 
όπως είναι ευνόητο, έχουν επηρεάσει σημαντικά την οικονομική πολιτι
κή στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαγωγές. 

Το κυριότερο όμως είναι ότι οι πιο πάνω απόψεις αποτελούν την 
εκδήλωση μιας γενικότερης νοοτροπίας σχετικά με την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα των εξαγωγών. Η νοοτροπία αυ
τή συνίσταται στο ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση, για την ανάπτυξη 
των εξαγωγών, στις συνθήκες που επικρατούν στις λίγες αγορές που 
έχουν εισαχθεί τα λίγα (παραδοσιακά κυρίως) ελληνικά προϊόντα. Με 
αυτό τον τρόπο παραμελούνται ουσιαστικά οι ανάγκες για σημαντική 
βελτίωση των συνθηκών προσφοράς εξαγωγών ή της σωστής οργάνω
σης της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές. 

Δεν δίνεται, ούτε από το κράτος ούτε από τους επιχειρηματίες, η 
πρέπουσα έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας και στη διατήρηση ή και 
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. 
Δίνεται μικρή έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων με δυναμικές 
συνθήκες ζήτησης στις διεθνείς αγορές και στην αντικατάσταση των 
προϊόντων εκείνων για τα οποία η διεθνής αγορά είναι κορεσμένη. Δεν 
προωθείται όσο θα έπρεπε η δημιουργία στη χώρα παραγωγικών ή/και 
εξαγωγικών μονάδων με το κατάλληλο μέγεθος και με ικανοποιητικού 
επιπέδου οργανωτική δομή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επεκτείνουν 
με επιτυχία τις δραστηριότητες τους στις ξένες αγορές, να αυξάνουν τα 
μερίδια τους στις αγορές στις οποίες ήδη λειτουργούν και να διεισδύ
ουν σε νέες, σύμφωνα με ένα καλά επεξεργασμένο πρόγραμμα ανάπτυ
ξης. 

Γενικά, δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι στη σύγ
χρονη οικονομία η ζήτηση για τα προϊόντα μιας επιχείρησης δεν είναι 
σε καμιά περίπτωση ένα στοιχείο στατικό και δεδομένο. Η ζήτηση εξαρ
τάται από την ικανότητα του επιχειρηματία να βλέπει κερδοφόρες ευ
καιρίες και να τις εκμεταλλεύεται με το σωστό τρόπο. Είναι ένα δυνα
μικό στοιχείο, που σε μεγάλη έκταση εξαρτάται από την ποιότητα και 
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δυναμικότητα των επιχειρηματικών και διοικητικών στελεχών της επι
χείρησης. 

Όταν μία αγορά έχει κορεσθεί, αυτά τα στελέχη έχουν προβλέψει 
και προωθήσει τη διείσδυση σε μίαν άλλη. Όταν ένα προϊόν δεν πουλά
ει πια, το αλλάζουν, το αναβαθμίζουν, του βελτιώνουν την ποιότητα ή, 
αν έχει απαξιωθεί τελείως, το εγκαταλείπουν και παράγουν ένα άλλο. 
Όλα αυτά εξαρτώνται από παράγοντες προσφοράς στο εσωτερικό της 
χώρας. 

Παρ'όλα αυτά στην Ελλάδα δίνεται, όπως τονίστηκε, μεγάλη έμ
φαση στις συνθήκες της ζήτησης διεθνώς και όχι στις συνθήκες της εγ
χώριας προσφοράς. Π.χ. παράγεται η Α ποιότητα καπνού, που δεν ζη
τείται από κανένα, και δεν παράγεται η Β, της οποίας οι συνθήκες 
ζήτησης διεθνώς είναι ικανοποιητικές. Τότε το συμπέρασμα που βγαί
νει, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν είναι ότι έχουμε λάθος παρα
γωγή, αλλά ότι η ζήτηση δεν είναι επαρκής για να απορροφήσει αυτό 
που παράγεται. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της συναλλαγματικής και της εμπορι
κής πολιτικής πάνω στις εξαγωγές, οι υποθέσεις της παρούσας μελέτης 
συνεπάγονται ότι η βασική σχετική τιμή, που θα πρέπει να εξετάζεται 
(προκειμένου να προσδιοριστούν αυτά τα αποτελέσματα), είναι αυτή 
ανάμεσα στα διεθνώς εμπορεύσιμα και στα μη εμπορεύσιμα προϊόντα. 
Η μεταβλητή αυτή αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της 
προσφοράς εξαγωγών από μία μικρή, ανοικτή, αναπτυσσόμενη οικονο
μία όπως η ελληνική. Η υποτίμηση και η εμπορική πολιτική επηρεάζουν 
τις εξαγωγές, εάν επηρεάσουν την πιο πάνω σχετική τιμή1. 

Αλλα, περισσότερο εξειδικευμένα συμπεράσματα του Κεφαλαίου 
1 είναι τα ακόλουθα: 

i. Αντίθετα με τα συμπεράσματα της υπάρχουσας ελληνικής βι
βλιογραφίας, η ελαστικότητα ζήτησης των ελληνικών εξαγωγών ως 
προς τη σχετική τιμή είναι πολύ μεγάλη και δεν αποκλείεται η καμπύλη 
ζήτησης εξαγωγών ως προς την τιμή για την ελληνική οικονομία να πλη
σιάζει να είναι οριζόντια. 

ii. Οι μεταβολές του παγκόσμιου εισοδήματος δεν επηρεάζουν σε 

1. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε το Κεφάλαιο 2 και Δ. Κ. Μαρούλης (17-
10-1985). 
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σημαντικό βαθμό τις ελληνικές εξαγωγές. Η σχετική ελαστικότητα ζή
τησης είναι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις μικρότερη από τη μονάδα2. 
Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται και από την εμπειρία άλλων αναπτυσ
σόμενων οικονομιών, οι οποίες σε περιόδους κρίσης της παγκόσμιας 
οικονομίας κατάφεραν να σημειώσουν σημαντικές αυξήσεις στις δικές 
τους εξαγωγές, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το μερίδιο τους στις διε
θνείς αγορές. Τα παραδείγματα της Ν. Κορέας και της Τουρκίας, στις 
αρχές της ΙΟετίας του 1980, είναι χαρακτηριστικά3. 

iii. Οι μεταβολές στις εξαγόμενες ποσότητες από την Ελλάδα δεν 
επηρεάζουν γενικά τη μέση αξία των ελληνικών εξαγωγών διεθνώς. Αυ
τή η τελευταία επηρεάζεται σχεδόν αποκλειστικά από τις μεταβολές στη 
σταθμισμένη μέση αξία των εξαγωγών των ανταγωνιστριών χωρών. 

iv. Οι μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής, καθώς 
και τα υπόλοιπα μέτρα υποβοήθησης των εξαγωγών (επιδοτήσεις, 
απαλλαγές από αναίτιες επιβαρύνσεις, θεσμικά, κίνητρα κτλ.), επηρεά
ζουν την προσφορά εξαγωγών από την Ελλάδα αλλά σπάνια τη ζήτηση 
ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων στο εξωτερικό. 

Αυτό το τελευταίο σημείο επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθμό και από 
τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των συναρτήσεων προσφοράς εξαγω
γών για την ελληνική οικονομία από τους Voloudakis - Fylaktos (1982). 

Με βάση τα πιο πάνω, στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται θεωρητικά οι 
παράγοντες, που προσδιορίζουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 
(stylized facts) της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι το πολύ χαμηλό 
ποσοστό των εξαγωγών αγαθών στη χρηματοδότηση των εισαγωγών 
και στο ΑΕΠ, η μη ικανοποιητική εξέλιξη των εξαγωγών στις προηγού
μενες ΙΟετίες παρά την ύπαρξη των σημαντικών εξαγωγικών επιδοτήσε
ων, η χαρακτηριστική διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας στην οποία 
κυριαρχούν κλάδοι παραγωγής μη εμπορεύσιμων προϊόντων εις βάρος 
των κλάδων παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, και τέλος η 

2. Βλέπε τις εκτιμήσεις των Προδρομίδη - Αναστασάκου, όταν στις εκτιμώμενες 
συναρτήσεις συμπεριλαμβάνεται και μεταβλητή προσφοράς. Βλέπε επίσης τις εκτιμή
σεις των Voloudakis - Fylaktos (1982) στη σελίδα 108 της μελέτης τους (εξισώσεις 36 και 
37 στο Κεφάλαιο 1). Βλέπε τέλος, τη σωστά εξειδικευμένη συνάρτηση (33), η οποία εκτι
μήθηκε στην παρούσα μελέτη. 

3. Βλέπε την υποδιαίρεση 5.5.2. του Κεφαλαίου 5. 
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χαρακτηριστική διάρθρωση των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπο
ρεύσιμα προϊόντα και ιδιαίτερα των εξαγωγών, όπου κυριαρχούν τα 
κατεξοχήν παραδοσιακά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία αντιμετω
πίζουν συνθήκες ασθενούς ζήτησης στη διεθνή αγορά, εις βάρος της πα
ραγωγής ενδιάμεσων κεφαλαιουχικών προϊόντων, ή προϊόντων προηγ
μένης τεχνολογίας. Τα κυριότερα συμπεράσματα σε σχέση με αυτά τα 
θέματα, ήταν τα ακόλουθα: 

i. Η εισροή σε μόνιμη βάση σημαντικών εισοδηματικών και κεφα
λαιακών μεταβιβάσεων χρηματικών πόρων από το εξωτερικό, εκτός 
του ότι προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό, όσο διαρκεί, την ελλειμματικό
τητα του εμπορικού ισοζυγίου, συμβάλλει επίσης και στη διατήρηση της 
πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής σε υπερτιμημένα 
επίπεδα και μειώνει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κλάδων 
που υφίστανται το διεθνή ανταγωνισμό. 

ii. Τα μεγάλα 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 εις βά
ρος της εγχώριας παραγωγής, ευνοούν γενικά την παραγωγή μη εμπο
ρεύσιμων προϊόντων εις βάρος της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων (εξαγώγιμων και υποκατάστατων εισαγομένων). Ευνοούν 
τέλος την προσπάθεια εκ μέρους των οικονομούντων ατόμων για ανά
ληψη επενδύσεων και για απασχόληση στους προστατευόμενους από το 
διεθνή ανταγωνισμό τομείς της οικονομίας, π.χ. στο Δημόσιο, τα προ
σωπικά επαγγέλματα, το εμπόριο, σε βιομηχανικούς και γεωργικούς 
κλάδους με εξαιρετικά υψηλή προστασία κτλ. Όπως είναι φανερό, τα 
πιο πάνω περιγράφουν με σημαντική ακρίβεια τα κύρια χαρακτηριστι
κά της ελληνικής οικονομίας όπως είναι σήμερα. 

iii. Το μέρος του πλεονάσματος του λογαριασμού κεφαλαίων, το 
οποίο δεν εξηγείται από τα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά της 
ελληνικής οικονομίας (ναυτιλία, τουρισμός, μετανάστευση, εισπράξεις 
από τη ΕΟΚ κτλ.), είναι αποτέλεσμα της μακροοικονομικής πολιτικής, 
η οποία πάντοτε δημιουργούσε την ανάγκη για καθαρή εισροή πρόσθε
των χρηματοοικονομικών πόρων από το εξωτερικό. Οι πόροι αυτοί 
εξασφαλίζονται είτε με τον επίσημο δημόσιο δανεισμό, είτε με την απα
γόρευση της εκροής κεφαλαίων και την προσέλκυση με διάφορα προνό
μια της εισροής κτλ. 

iv. Με βάση τα πιο πάνω, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγο-
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ντες που συνετέλεσαν στην πολύ χαμηλή συμμετοχή των ελληνικών εξα
γωγών στο ΑΕΠ, και στη μη ικανοποιητική ανάπτυξη τους τα τελευταία 
15 χρόνια, ήταν η γενικότερη διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών και η 
κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολιτικής, η οποία συνέβαλε σημα
ντικά στην περαιτέρω επιδείνωση (αντί για βελτίωση) των δυσμενών 
συνεπειών που συνεπάγεται αυτή η διάρθρωση στην ανταγωνιστικότη
τα των κλάδων της οικονομίας, που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή αντα
γωνισμό. Συνέπεια αυτών των παραγόντων ήταν η διατήρηση στην ελ
ληνική οικονομία, για πάρα πολλά χρόνια, ενός πλέγματος σχετικών 
τιμών και κινήτρων, τα οποία ευνοούσαν κυρίως την παραγωγή μη 
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών και την ανάπτυξη κερδοσκοπι
κών δραστηριοτήτων (οι οποίες επίσης κατά κανόνα είναι μη εμπορεύ
σιμες διεθνώς), εις βάρος της παραγωγής εμπορεύσιμων προϊόντων 
(εξαγώγιμων ή υποκατάστατων εισαγομένων). 

ν. Η δραστηριοποίηση του κράτους, μέσω της εμπορικής πολιτι
κής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της οι
κονομίας που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό και υφίστα
νται τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερτίμησης, είχε ως συνέπεια να 
δημιουργηθεί ένα νέο πλέγμα θεσμών και κινήτρων που, ενώ μέχρις 
ενός ορισμένου σημείου κατάφεραν να απαλύνουν το βάρος που η υπερ
τιμημένη συναλλαγματική ισοτιμία συνεπαγόταν για τα διεθνώς εμπο
ρεύσιμα προϊόντα της χώρας, μεροληπτούσαν όμως σημαντικά υπέρ 
της παραγωγής για πώληση στην εγχώρια αγορά παρά για την πραγμα
τοποίηση εξαγωγών. Από την άλλη μεριά, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις με
ροληπτούσαν υπέρ των κλάδων που εξάγουν βασικά παραδοσιακά κα
ταναλωτικά προϊόντα (δηλαδή προϊόντα που βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο επεξεργασίας). Η κατάσταση επιδεινωνόταν ακόμα περισσότε
ρο από την εφαρμογή ενός συστήματος έμμεσης φορολογίας, το οποίο 
είχε ως συνέπεια την πρόσθετη σημαντική επιβάρυνση των εξαγωγών, 
όπως εξηγείται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4. Τέλος, από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι κλάδοι παραγωγής κα
ταναλωτικών αγαθών, στους οποίους εξειδικεύτηκε η ελληνική οικονο
μία, δεν ήταν εκείνοι όπου η Ελλάδα κατείχε τα σημαντικότερα συγκρι
τικά της πλεονεκτήματα. Η ανάπτυξη τους οφείλεται επομένως σε 
μεγάλο βαθμό στην προστασία, παρά στην ύπαρξη σημαντικών συγκρι
τικών πλεονεκτημάτων. 

vi. Η διαπίστωση ότι το σύστημα προστασίας και κινήτρων, όπως 

273 



εφαρμόστηκε μέχρι πρόσφατα, είχε ως συνέπεια τον κατακερματισμό 
της παραγωγής και την ανυπαρξία ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω 
συγχωνεύσεων, εξαγορών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κτλ. (βλέπε 
επίσης την υποδιαίρεση 4.2. του Κεφαλαίου 4), στοιχειοθετεί έναν ακό
μα παράγοντα, ο οποίος οδήγησε στον ανεπαρκή δυναμισμό των ελλη
νικών εξαγωγών και στη σταδιακή μείωση του μεριδίου τους στις ξένες 
αγορές4. 

vii. Η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών μιας χώρας επηρεάζεται 
σημαντικά και από το επίπεδο ανάπτυξης και τη λειτουργικότητα του 
θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διενέργεια και προώθηση 
των εξαγωγών. Όσο το πλαίσιο αυτό βελτιώνεται και αναπτύσσεται, με 
αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας των παρεχό
μενων από αυτό υπηρεσιών και επίσης τη σμίκρυνση του κόστους αυ
τών των υπηρεσιών για τις εγχώριες εξαγωγικές επιχειρήσεις, τόσο η 
ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών αυξάνει. 

Στην Ελλάδα, το θεσμικό και οργανωτικό αυτό πλαίσιο χαρακτη
ρίζεται, παραδοσιακά, από την ύπαρξη μιας σειράς από σημαντικά 
αντικίνητρα και ανώφελα εμπόδια στην εξαγωγική προσπάθεια και από 
τη σχετική ανεπάρκεια των μηχανισμών υποβοήθησης και προώθησης 
των εξαγωγών. Βασικά προβλήματα αποτελούν οι μη ικανοποιητικές 
συνθήκες προώθησης, χρηματοδότησης, ασφάλισης, εμπορίας, τυπο
ποίησης και ποιοτικού ελέγχου και μεταφοράς των ελληνικών εξαγω
γών. Η μη ικανοποιητική παροχή αυτών των υπηρεσιών έχει μεγάλη ση
μασία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου κυριαρχεί το μικρό μέγεθος 
και η χαμηλού επιπέδου οργανωτική δομή των παραγωγικών ή/και εξα
γωγικών επιχειρήσεων και όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη για συστηματι
κή οργάνωση της εγχώριας παραγωγής για εξαγωγές (Κεφάλαιο 3). 

viii. Εκτός από τις μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες που 
χαρακτηρίζουν (τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια) την ελληνική οι
κονομία, οι οποίες επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστι
κότητα, η οικονομία επιβαρύνεται επιπροσθέτως από μια μεγάλη σειρά 
σοβαρών διαρθρωτικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών, που από τη 
μια μεριά επηρεάζουν την εξέλιξη των μακροοικονομικών ανισορρο-

4. Βλέπε επίσης το Κεφάλαιο 4 πιο πάνω, στο οποίο αναλύονται οι επιπτώσεις 
στις εξαγωγές από την κατάργηση της 1574/70 ANE. 
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πιών και από την άλλη αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ομαλή 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. 

Πράγματι, είναι γενικά αποδεκτό ότι στην Ελλάδα, όπως και σε άλ
λες αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι δύο κύριοι μηχανισμοί κατανομής 
των παραγωγικών πόρων και του τελικού προϊόντος της οικονομίας, η 
αγορά και το κράτος, λειτουργούν, ιδιαίτερα το δεύτερο, με έναν εξαι
ρετικά αντιοικονομικό τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να μην εξασφαλίζουν 
την πιο αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη κατανομή, αλλά να αποτελούν 
σε σημαντικό βαθμό εμπόδιο στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία 
της οικονομίας. Η αρνητική επίδραση αυτών των παραγόντων στις πα
ραγωγικές επενδύσεις επηρεάζει επίσης αρνητικά την ανταγωνιστικό
τητα και τις εξαγωγές. 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι διαρθρωτικές αυτές αδυναμίες 
της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη 
των τεράστιων πλεονασμάτων στα ισοζύγια των άδηλων συναλλαγών 
και στο λογαριασμό κεφαλαίων. Αποτέλεσαν θα μπορούσε να πεί κα
νείς το μηχανισμό με τον οποίο επήλθε, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, η 
χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας την οποία συνεπάγονται, συμ
φωνάμε την ανάλυση που προηγήθηκε, οι σημαντικές εισροές χρηματι
κών εισοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από το εξωτερικό. 

Η ύπαρξη αυτών των πόρων σε μόνιμη βάση και σε αυξανόμενη 
κλίμακα έδωσε τη δυνατότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις να ικανοποι
ούν τα εξωπραγματικά πολλές φορές αιτήματα των διαφόρων παραγω
γικών τάξεων και των εργατικών συνδικάτων, με συνέπεια τα προανα
φερθέντα αρνητικά επιτόκια στον τραπεζικό δανεισμό, τη διατήρηση 
στη ζωή για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα των προβληματικών επι
χειρήσεων, την υποαπασχόληση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, 
την παράλογη προστασία (επιδότηση) ορισμένων κλάδων, την παράλο
γη αύξηση των εργατικών αμοιβών σε περιόδους μείωσης της παραγω
γικότητας, την παροχή σημαντικών επιχορηγήσεων στις δημόσιες επι
χειρήσεις και οργανισμούς για κάλυψη των τεράστιων ελλειμμάτων 
τους, την παροχή υψηλών επιχορηγήσεων σε μη παραγωγικές επενδύ
σεις κτλ. 

viv. Σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα, όπου η απελευθέρωση των εμπορικών ανταλλα
γών, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί, και η επικείμενη πλήρης συμμετοχή της 
χώρας στο Ιο Στάδιο της ΟΝΕ, συνοδεύονται με σημαντικές εισροές ει-
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σοδηματικών και κεφαλαιακών πόρων από την ΕΟΚ, η ανάλυση της πα
ρούσας μελέτης αποκαλύπτει ότι: Η σημαντική αύξηση των καθαρών 
συναλλαγματικών εισπράξεων της χώρας από την ΕΟΚ και της καθα
ρής εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, όχι μόνο δεν αποτελούν αντιστάθμι
σμα για τη σημαντική μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
βιομηχανίας, εξαιτίας της εξάλειψης του προστατευτισμού, αλλά αντί
θετα επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν μια συναλλαγμα
τική και γενικότερα μακροοικονομική πολιτική που χειροτερεύει ακό
μα περισσότερο αυτή την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται επομένως 
μεγάλη προσοχή όσον αφορά τη διαχείριση των αυξημένων πόρων από 
την ΕΟΚ και τη ρύθμιση του θέματος τυχόν σημαντικών εισροών ιδιω
τικών κεφαλαίων. Αυτές οι εισροές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων διαβίωσης του ελληνικού πλη
θυσμού μέσω της αύξησης των εισαγωγών και της χειροτέρευσης της 
ανταγωνιστικότητας (Κεφάλαιο 2). 

χ. Με τα πιο πάνω δεδομένα, η κατάργηση της ισχύουσας προστα
σίας και των επιδοτήσεων αναμένεται να έχει ευνοϊκά αποτελέσματα 
στη βιομηχανία και τους άλλους ανταγωνιστικούς κλάδους, υπό μία 
προϋπόθεση. Ότι θα συνδυαστεί με μία σημαντική μείωση της υπερτί
μησης της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Για να γίνει αυτό 
θα πρέπει η συναλλαγματική και η γενικότερη μακροοικονομική πολι
τική να έχουν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων 
που παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα και όχι το ισοζύγιο πληρωμών. 
Το γεγονός ότι, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο η χώρα απολαμ
βάνει σημαντικές εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό ή σημαντικές 
καθαρές εισπράξεις από την ΕΟΚ, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται προ
σαρμογή της συναλλαγματικής της πολιτικής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να χειροτερεύει η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, της βιομηχανίας 
και του τουρισμού. 

xi. Τα πιο πάνω αποτελούν τους βασικούς περιοριστικούς παρά
γοντες στην προσπάθεια ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα. Είναι αρκετά για να δώσουν απάντηση στο ερώτημα, για
τί τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές αντιμετωπίζουν βαθιά 
κρίση και γιατί τα σημαντικά πράγματι κίνητρα που υπήρχαν δεν κατέ
στη δυνατόν να προωθήσουν την εξαγωγική δραστηριότητα σε επίπεδα 
πιο ανεκτά από τα σημερινά. 

Όπως έχει ήδη τονιστεί, οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να 
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αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό τη μειωμένη, εξαιτίας των πιο πάνω 
παραγόντων, ανταγωνιστικότητα των κλάδων της οικονομίας που πα
ράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, με την παροχή σημαντικής 
προστασίας στους κλάδους που παρήγαγαν προϊόντα υποκατάστατα 
εισαγομένων (δασμοί, ποσοτικοί περιορισμοί και υψηλότερη έμμεση 
φορολογία στις εισαγωγές) και αξιόλογων επιδοτήσεων στις εξαγωγές. 
Από την άλλη μεριά, οι εξαγωγές επιβαρύνονταν από τις διάχυτες επι
βαρύνσεις του συστήματος της έμμεσης φορολογίας, αφού η πρέπουσα 
αποφορολόγησή τους δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με ικανο
ποιητικό τρόπο. 

Για να γίνει δυνατός ο προσδιορισμός της μείωσης της ανταγωνι
στικότητας των εξαγωγών, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου από 
την ένταξη στην ΕΟΚ, έπρεπε να προσδιοριστούν με σαφήνεια η μέση 
επιδότηση και η μέση επιβάρυνση των εξαγωγών κατά κλάδο και η μεί
ωση τους σύμφωνα με τη συμφωνία Ελλάδας-ΕΟΚ. Αυτό γίνεται στο 
Κεφάλαιο 4. Τα κυριότερα συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου είναι 
τα ακόλουθα: 

Η συνολική μείωση της επιδότησης των εξαγωγών μέσα στο 1987 
ήταν κατά μέσο όρο 9,22 ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας FOB των 
εξαγωγών. Από 1-1-1988 η συνολική μείωση της επιδότησης ήταν 14,32 
ποσοστιαίες μονάδες (9,22 + 3 + 2,1)5. 

Η μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων αντισταθμίζεται σε κά
ποιο βαθμό από την εξάλειψη των διάχυτων επιβαρύνσεων των εξαγω
γών από έμμεσους φόρους, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με τον ΦΠΑ. Η 
συνολική ωφέλεια των εξαγωγών από αυτή την πηγή ήταν κατά μέσο 
όρο 4,35 ποσοστιαίες μονάδες. 

Επομένως, η συνολική καθαρή μείωση της επιδότησης των εξαγω
γών ήταν 4,87 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 1987, και 9,97 ποσοστιαίες 
μονάδες από 1-1-1988. Από 1-1-1990, η καθαρή μείωση της επιδότησης 
έφτασε τις 15,6 ποσοστιαίες μονάδες (βλέπε τον Πίνακα 6). 

Ταυτόχρονα με τη μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων στα μέσα 
του 1987, είχαμε και μία σημαντική μείωση της προστασίας της οικονο-

5. Οι 3 ποσοστιαίες μονάδες αντιπροσωπεύουν την τελική κατάργηση της 212/83 
ΠΔΤΕ, και οι 2,1 ποσοστιαίες μονάδες αντιπροσωπεύουν την πρόσθετη μείωση της επι
δότησης της 1574/70 ANE κατά 15%, σε σχέση με το επίπεδο κατά την 31-12-86. 
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μίας από εισαγωγές, με την κατάργηση του ρυθμιστικού φόρου και των 
χρηματικών προκαταβολών για εισαγωγές. 

Όλα αυτά συμβάλλουν σε μία ουσιαστική χειροτέρευση της αντα
γωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας τα τρία τελευταία χρόνια 
και ιδιαίτερα από 1-1-1988. 

Η καθαρή μείωση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και της προστασί
ας από εισαγωγές δεν είχε μεγάλη επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές 
στην περίοδο 1986-1988, το αντίθετο μάλιστα. (Η αξία των εξαγωγών 
χωρίς καύσιμα σε δολάρια αυξήθηκε κατά 27% το 1987 και κατά 7,5 % το 
1988). Επίσης, τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων σημείωσαν 
σημαντικές αυξήσεις κατά το 1987 και το 1988. Αυξημένες ήταν επίσης 
οι επενδύσεις στη βιομηχανία (μέση ετήσια αύξηση, στην περίοδο 1986-
1988,11,4% περίπου, σε σταθερές τιμές 1970). Μικρή μείωση (κατά 2% 
περίπου) σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή κατά το 1987, ενώ κατά το 
1988 αυξήθηκε περίπου κατά 6%. 

Οι πιο πάνω ευνοϊκές στην πλειοψηφία τους εξελίξεις οφείλονται 
στο γεγονός της εφαρμογής, από τον Οκτώβριο του 1985, του σταθερο
ποιητικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με την 
προώθηση της απελευθέρωσης των αγορών χρήματος και προϊόντων, 
είχε ως κύριο αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότη
τας της βιομηχανίας, μέσω μιας μεγάλης υποτίμησης της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής, όπως αυτή μετριέται με το 
σχετικό κατά μονάδα κόστος εργασίας σε κοινό νόμισμα καθώς και με 
άλλους σχετικούς δείκτες τιμών ή κόστους. Έτσι, η μείωση των επιδοτή
σεων και της προστασίας συντελέστηκε σε μία περίοδο κατά την οποία 
η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας είχε ήδη βελτιωθεί ση
μαντικά, μέσω της αναπροσαρμογής της μακροοικονομικής και ειδικό
τερα της εισοδηματικής και της συναλλαγματικής πολιτικής, σύμφωνα 
με τις πιεστικές ανάγκες της οικονομίας. 

Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα όχι μόνο συνέβαλε στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των κλάδων που παράγουν διεθνώς εμπορεύ
σιμα προϊόντα, αλλά, μέσω της σημαντικής σμίκρυνσης των μεγάλων 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, συνέβαλε στην αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στο εθνικό νόμισμα και την εθνική οικονομία και οδήγη
σε στην αξιόλογη αύξηση των βιομηχανικών επενδύσεων που προανα
φέραμε. 

Αυτές οι παρατηρήσεις μάς οδηγούν στα κύρια συμπεράσματα που 
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εξήχθησαν από την ανάλυση που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, η 
οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών 
εξαγωγών μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά και στις προοπτι
κές ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών, αν πράγματι εκπληρωθούν 
αυτές οι προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα από τα συμπε
ράσματα του Κεφαλαίου 5 είναι τα ακόλουθα: 

i. Ο κυριότερος ρόλος των εξαγωγικών επιδοτήσεων μέχρι σήμερα 
ήταν να αντισταθμίζουν τη σημαντική υπερτίμηση της πραγματικής συ
ναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής από τη μία μεριά και τη μερολη
ψία εις βάρος των εξαγωγών αγαθών της εξωτερικής εμπορικής πολιτι
κής και του συστήματος έμμεσης φορολογίας από την άλλη. Η 
υπερτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής 
ήταν το αποτέλεσμα της εξαιρετικά επεκτατικής μακροοικονομικής πο
λιτικής που ακολούθησε η χώρα μας μέχρι τον Οκτώβριο του 1985 και 
ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, το αποτέλεσμα της αδυναμίας της συ
ναλλαγματικής πολιτικής να αντισταθμίσει.την τεράστια αύξηση του 
σχετικού κατά μονάδα κόστους εργασίας στη βιομηχανία. Μετά την εί
σοδο της χώρας στην ΕΟΚ η πιο πάνω μεροληψία εις βάρος των εξαγω
γών άρχισε να εκλείπει σταδιακά. 

ii. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εξαγωγών και της οι
κονομίας γενικότερα, μέσα στην ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, είναι 
να εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την προστασία και τη σημαντική 
επιδότηση των εξαγωγών, προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικό
τητα σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Ειδικότερα, απαραίτητες προ
ϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξη των εξαγωγών στην ενοποιημένη ευ
ρωπαϊκή αγορά είναι οι ακόλουθες: 

α. Σταθεροποίηση της οικονομίας και εξάλειψη της υπερτίμησης 
του εγχώριου νομίσματος, στο βαθμό που αυτή η τελευταία οφείλεται 
στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Μετά την ουσιαστική αντι
στροφή του σταθεροποιητικού προγράμματος, από τα μέσα του 1988, ο 
κυριότερος αποσταθεροποιητικός παράγοντας της ελληνικής οικονο
μίας είναι σήμερα τα τεράστια ελλείμματα του δημόσιου τομέα, τα 
οποία σε μεγάλο βαθμό έχουν καταστεί αυτοτροφοδοτούμενα (λόγω 
των αναγκών για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους). Τα ελλείμματα 
αυτά συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της πραγματικής συναλ
λαγματικής ισοτιμίας της δραχμής σε υπερτιμημένα επίπεδα και επιβα
ρύνουν εξαιτίας αυτού του λόγου την ανταγωνιστικότητα των κλάδων 
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που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη που συνεπάγονται για διατήρηση των επιτοκίων σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποφασιστικά, θα οδη
γήσουν αναμφίβολα σε αναζωπύρωση των πληθωριστικών προσδοκιών 
και επομένως του τρέχοντος πληθωρισμού, καθώς και σε μεγάλα προ
βλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών (εκροή κεφαλαίων, επικίνδυνη αύξη
ση του εξωτερικού χρέους κτλ.)· Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι η 
δυνατότητα για επίτευξη ενός βιώσιμου και ίσως ικανοποιητικού ρυθ
μού οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης των εξαγωγών της χώρας, τα 
επόμενα χρόνια, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα 
της προσπάθειας για μία σημαντική μείωση των ελλειμμάτων του δημό
σιου τομέα. 

Η επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί επίσης απαρα,ίτητη 
προϋπόθεση για να γίνει δυνατό να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος προς 
την κατεύθυνση της απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος και της κίνησης κεφαλαίων, όπως προβλέπονται από τη Λευκή Βί
βλο για την πλήρη ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΟΚ μέχρι το 
1992 και από το Ιο στάδιο της ΟΝΕ.. 

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων της χώρας σε ικανοποιητικά επίπεδα (με δεδομένη την εξά
λειψη των επιδοτήσεων και της προστασίας), προϋποθέτει την επίτευξη 
επιπέδων πληθωρισμού, τα οποία να μην υπερβαίνουν το μέσο όρο πλη
θωρισμού της κοινότητας. Αυτό γίνεται περισσότερο απαραίτητο, όσο 
λιγότερη δυνατότητα έχει η χώρα να αντισταθμίσει τις διαφορές μέσω 
της άσκησης αυτόνομης συναλλαγματικής πολιτικής. Η μείωση των ελ
λειμμάτων του Δημοσίου αποτελεί επίσης την κύρια προϋπόθεση για 
την επίτευξη και αυτού του στόχου. 

Τέλος, η ανταγωνιστικότητα των κλάδων που παράγουν διεθνώς 
εμπορεύσιμα προϊόντα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το ύψος των 
καθαρών εισοδηματικών και κεφαλαιακών εισπράξεων της χώρας από 
την ΕΟΚ, ή της καθαρής αυτόνομης εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, μέ
σω της προσαρμογής της συναλλαγματικής πολιτικής, με στόχο την επί
τευξη ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Η συναλλαγματική και η γε
νικότερη μακροοικονική πολιτική θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα μάλλον, 
παρά την εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών, που τα επόμενα χρό
νια ενδέχεται να επηρεαστεί από σημαντικές εισροές πόρων από την 
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EOK. OL προβλεπόμενες σημαντικές αυξήσεις στις καθαρές εισπράξεις 
της χώρας από την ΕΟΚ, καθώς και η ενδεχόμενη αύξηση της καθαρής 
εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 
μειωθεί ακόμα περισσότερο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών και για να μειωθεί σημαντικά το εξωτερικό δημόσιο χρέος 
της χώρας, ώστε να αποκατασταθεί οριστικά η εμπιστοσύνη στο εθνικό 
νόμισμα και στην εθνική οικονομία. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ως στήριγμα για να διατηρηθεί η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία 
της δραχμής υπερτιμημένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

β. Απαραίτητο συμπλήρωμα της προσπάθειας για σταθεροποίηση 
της οικονομίας θα πρέπει να είναι η προσπάθεια για την προώθηση της 
εξυγίανσης των θεσμών και των μηχανισμών λειτουργίας της οικονο
μίας. Αυτό συνεπάγεται: την εξυγίανση και σημαντική βελτίωση της 
αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, την απελευθέρωση και εξυ
γίανση καθώς και τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας και λει
τουργικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης ελαστικότητας στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, τον 
περιορισμό του παρατηρούμενου σήμερα "αυτοματισμού" και της "αυ
θαιρεσίας" στον καθορισμό των αποδοχών, την ενίσχυση των κινήτρων 
για εργασία και για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μονοπωλιακών καταστάσεων, 
που παρατηρούνται ιδιαίτερα στο χώρο των εισαγωγών. 

γ. Η τρίτη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εξαγωγών και της οι
κονομίας γενικότερα, είναι η έγκαιρη αναδιάρθρωση του συστήματος 
κινήτρων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα 
των εξαγωγών. Το νέο σύστημα κινήτρων θα πρέπει από τη μια μεριά να 
μην είναι αντίθετο με τους κανόνες και τις διατάξεις της ΕΟΚ και από 
την άλλη να ευνοεί τη διεθνοποίηση της ελληνικής επιχείρησης και την 
ίδρυση και ανάπτυξη δυναμικών παραγωγικών ή/και εξαγωγικών επι
χειρήσεων, ικανοποιητικού μεγέθους και με σύγχρονη οργανωτική δομή 
και λειτουργία. Ειδικότερα απαιτείται: 

- Η αντικατάσταση (έστω και σταδιακά) όσο το δυνατόν περισσό
τερων από τους έμμεσους φόρους με τον ΦΠ Α. Αυτό θα βοηθήσει σημα
ντικά στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονο
μίας, όπως σχεδιάζεται από την κυβερνητική πολιτική. 

- Διάθεση τουλάχιστον του 30% των εισπράξεων των εξαγωγέων 
από τις εξαγωγικές επιδοτήσεις που καταργήθηκαν για την ενίσχυση 
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των οργανισμών και θεσμών για την ασφάλιση και χρηματοδότηση των 
εξαγωγών καθώς και για την υποβοήθηση της εμπορίας και της προώθη
σης των εξαγωγών στις ξένες αγορές. 

- Σημαντική βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ξένου συναλ
λάγματος και ανάπτυξη της προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος. 

- Απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις 
στο εξωτερικό. 

δ. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών 
εξαγωγών, τα επόμενα χρόνια, τυχαίνει να αποτελούν και τις κύριες 
προϋποθέσεις για την εξυγίανση και συνέχιση της ανάπτυξης της ελλη
νικής οικονομίας γενικότερα. Η εκπλήρωση όμως αυτών των προϋπο
θέσεων απαιτεί δραστική μεταβολή στη φιλοσοφία της ελληνικής οικο
νομικής πολιτικής, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από τις 
παραγωγικές τάξεις και τα κόμματα, που θα πρέπει να κατανοήσουν ότι 
οι σκόπελοι οι οποίοι πρέπει να ξεπεραστούν είναι πράγματι πολύ 
απειλητικοί και κρίσιμοι, αλλά τα αναμενόμενα μεσομακροχρόνια απο
τελέσματα μπορεί επίσης να είναι σημαντικά. 

ε. Αν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών, 
που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκπληρωθούν στα επό
μενα χρόνια σε κάποιο σημαντικό βαθμό, τότε οι προοπτικές των ελλη
νικών εξαγωγών και της οικονομίας γενικότερα, θα είναι ευνοϊκές. Το 
συμπέρασμα αυτό συνάγεται από την εμπειρία που έχουμε σήμερα σχε
τικά με την εξαιρετικά εντυπωσιακή ανάκαμψη των εξαγωγών σε χώρες 
στις οποίες κάποια μέτρα για τη σταθεροποίηση και την εξυγίανση της 
οικονομίας άρχισαν να εφαρμόζονται, έστω και όχι πάντοτε με ικανο
ποιητικό τρόπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ 

Ποσοστό συμμετοχής των ελληνικών εξαγωγών 

στις παγκόσμιες εισαγωγές των αντίστοιχων προϊόντων 

(Έτος 1986) 

ΤΤΔΕ Κατηγορίες Ελληνικές εξάγω- Ελληνικές εξα-

0114 

0251 

0341 

0342 

03503 

0371 

0372 

0411 

0412 

0421 

04601 

0484 

0541 

0542 

0571 

0572 

0574 

0575 

0577 

05793 

0585 

0813 

1121 

1123 

1124 

1211 

1212 

1222 

2111 

24831 

2631 

προϊόντων 

Ψάρια νωπά (απλή ψύξη) 

Ψάρια κατεψυγμένα 

Ψάρια αποξηραμένα 

Ψάρια παρασκευασμένα 

Όστρακα, κοχύλια κτλ. 

Σκληρό σιτάρι 

Μαλακό σιτάρι 

Ρύζι συσκευασμένο 

Αλεύρι 

Προϊόντα αρτοποιίας 

Πατάτες φρέσκες 

Όσπρια ξηρά 

Πορτοκάλια, μανταρίνια 

Λεμόνια, γκρέιπφρουτ 

Μήλα φρέσκα 

Σταφύλια φρέσκα και αποξηραμένα 

Φυστίκια φρέσκα και αποξηραμένα 

Βερύκοκα, ροδάκινα, κεράσια κτλ. 

Χυμοί φρούτων και λαχανικών 

Ελαιοπυρήνες 

Κρασί από σταφύλια 

Μπύρα 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Καπνός ακατέργαστος 

Καπνά ακατέργαστα πλαγιοτομημένα 

Σιγαρέτα 

Δέρματα 

Ξυλεία 

Βαμβάκι ακατέργαστο 

γές/ παγκόσμιες 

εισαγωγές 

0,00027 

0,00012 

0,00280 

0,00100 

0,01117 

0,00207 

0,01793 

0,13803 

0,00086 

0,02284 

0,01608 

0,0042 

0,0064 

0,00033 

0,03488 

0,03245 

0,00185 

0,11643 

0,0057 

0,0919 

0,0045 

0,0027 

0,0087 

0,0004 

0,0056 

0,12983 

0,0043 

0,0098 

0,0017 

0,0003 

0,0059 

γωγές 

χιλ. δολ. 

446 

70 

5.656 

2.226 

7.834 

4.646 

20.908 

121.502 

7.423 

10.252 

13.361 

8.835 

4.733 

507 

66.015 

27.284 

2.371 

177.322 

12.972 

62.485 

11.090 

13.757 

42.653 

647 

22.597 

203.486 

9.686 

3.802 

4.598 

874 

28.016 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ (συνέχεια) 

ΤΤΔΕ Κατηγορίες Ελληνικές εξάγω- Ελληνικές εξα-

2665 
2681 
27821 
2784 
2815 
2873 
2875 
28791 
2881 
2926 
2927 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3413 
4232 
4233 
4235 
4236 
5113 
5222 
5224 

5231 

5311 
5334 
5335 
5117 
5513 
5514 
5542 

προϊόντων 

Συνθετικές ίνες 
Μαλλί 
Πηλός, άργιλος 
Ασβεστος 
Σίδηρος 
Αλουμίνιο (αλουμίνα) 
Ψευδάργυρος 
Χρώμιο 
Τέφρες και υπολείμματα 
Φυτά 
Λουλούδια και φυλλώματα 
Πετρελαιοειδή 
Κηροζίνη 
Πετρελαιοειδή 
Πετρελαιοειδή 
Πετρελαιοειδή 
Πετρελαιοειδή 
Λάδι σόγιας 
Βαμβακέλαιο 
Ελαιόλαδο 
Ηλιέλαιο 
Παράγωγα υδρογονανθράκων 

Θειικό οξύ 
Οξείδια και υδροξείδια χρωμίου, 

σιδήρου κτλ. 
Αλατα και υπεράλατα 
μεταλλικά ανόργανων οξέων 
Συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες 
Βερνίκια, χρωστικές ύλες 
Χρωστικές ύλες 
Φάρμακα 
Αιθέρια έλαια 
Αρώματα 
Υλικά για την επεξεργασία της πλύσης 
πρώτων υλών κτλ. 

γές/παγκόσμιες 
εισαγωγές 

0,0017 
0,0005 
0,0102 
0,0242 
0,0002 
0,0189 
0,0097 
0,0059 
0,0025 
0,0015 
0,0017 
0,0035 
0,0158 
0,0017 
0,0050 
0,0100 
0,0004 
0,0152 
0,0136 
0,2189 
0,0014 
0,0054 

0,0037 

0,0131 

0,0029 
0,0010 
0,0004 

0,0031 
0,0018 
0,0004 

0,0005 

γωγές 
χιλ. δολ. 

3.988 
1.042 

11.069 
10.922 
1.013 

49.755 
7.692 
1.545 
1.965 

706 
2.969 

53.858 
66.562 
23.615 
79.173 
40.352 
5.773 

17.373 
1.829 

184.942 
776 

11.891 
4.781 

13.777 

3.221 
3.588 
1.186 

35.724 
1.101 

672 

3.273 
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ΤΤΔΕ Κατηγορίες Ελληνικές εξάγω- Ελληνικές εξα-

5621 
5623 
5629 
5823 
5833 
5834 
5911 
5922 
6123 
6251 
6252 
6342 
6343 
6412 
6421 
6512 
6513 
65133 
6514 
6516 
6517 
6521 
6522 
6531 
6542 
6551 
6577 
6584 
6592 
6595 
6612 
6613 
6623 
6624 
6651 
6652 
6664 

προϊόντων 

Λιπάσματα ορυκτά χημικά αζωτούχα 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα 
Λιπάσματα 
Πολυεστέρες 
Πολυστερόλη 
Χλωριούχο πολυβινίλιο 
Ρευστή ρητίνη 
Αλβουμίνες 

γές/ παγκόσμιες 
εισαγωγές 

0,0050 
0,0084 
0,0053 
0,0006 
0,0009 
0,0055 
0,0046 
0,0017 

Παρασκευασμένα κομμάτια παπουτσιών 0,0013 
Λάστιχα αυτοκινήτων 
Λάστιχα λεωφορείων 
Φύλλα ξύλου επικολλητά 
"Βελτιωμένη ξυλεία" 
Χαρτί εκτύπωσης 
Χάρτινη συσκευασία 
Μάλλινα νήματα λαναρισμένα 
Βαμβακερά νήματα 

Συνθετικές ίνες 
Συνθετικές ίνες 
Τεχνητές υφαντικές ίνες 
Υφάσματα αλεύκαστα 
Υφάσματα 

Πλεκτά 

Σεντόνια 
Χαλιά 
Χαλιά 
Τσιμέντο 
Τσιμεντόλιθοι, πλάκες κτλ. 
Πλίνθοι, πλάκες, πλακίδια 
Τούβλα 
Μπουκάλια γυάλινα 
Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια 
Πορσελάνες 

0,0005 
0,0018 
0,0046 
0,0021 
0,0003 
0,0019 
0,0042 
0,0758 
0,1306 
0,0065 
0,0056 
0,0236 
0,0045 
0,0149 
0,0003 
0,0008 
0,0008 
0,0010 
0,0057 
0,0018 
0,004 
0,092 
0,029 
0,015 
0,0003 
0,0003 
0,0007 
0,0019 

γωγές 
χιλ. δολ. 

8.594 
8.919 
9.662 
2.050 
2.762 

22.758 
6.373 
3.221 
1.283 
1.648 
4.776 
8.703 
2.436 
2.729 
4.148 
9.798 

243.570 
126.190 
38.081 
6.467 

32.581 
6.678 

94.261 
1.880 
1.117 
1.215 
1.118 

12.353 
2.397 

695 
161.126 
40.158 
23.458 

721 
3.037 
1.280 
1.614 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ (συνέχεια) 

ΤΤΔΕ 

6665 
6666 
6716 
6725 
6727 

6731 
74522 
74527 
7492 
7493 
74991 
7641 
7721 
7731 
7752 
7764 
7781 
7822 
7861 
7929 
7932 
8224 
8211 
8219 
83101 
8422 
8423 
8423 
8431 
8433 
8434 
8435 
8441 
8451 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

Κεραμικά 
Κεραμικά 
Σιδηροκράματα 
Σίδηρος και χάλυβας σε κορμούς 

Ελληνικές εξαγω
γές/παγκόσμιες 

εισαγωγές 

0,0024 
0,0021 
0,0282 
0,0051 

Ημικατεργασμένα προϊόντα σιδήρου και 
χάλυβα 
Ράβδοι από σίδηρο 
Μηχανήματα συσκευασίας 
Ψεκαστικές μηχανές 
Βαλβίδες κτλ. 
Αξονες μετάδοσης κίνησης 

Τηλεφωνικές γραμμές 
Διακόπτες κτλ. 
Καλώδια μονωμένα 
Ψύκτες, ψυγεία 
Ηλεκτρονικά μικροκυκλώματα 
Μπαταρίες 
Ειδικά οχήματα 
Κοντέινερς, τρέιλερς 
Μέρη αεροπλάνων 
Πλοία και βάρκες 
Φωτιστικός εξοπλισμός 
Καρέκλες, καθίσματα 
Έπιπλα 
Τσάντες χειρός 
Μάλλινα κοστούμια 
Παντελόνια 
Ζακέτες 
Σακκάκια και ζακέτες 
Φορέματα 
Φούστες 
Μπλούζες 
Ανδρικά πουκάμισα 
Πουλόβερς 

0,0098 
0,0072 
0 
0,0003 
0,0003 
0,0002 
0,0008 
0,0018 
0,0014 
0,0067 
0,0005 
0 
0,0020 
0 
0,0118 
0,0006 
0,0003 
0,0006 
0,0002 
0,0004 
0,0014 
0,0082 
0,0121 
0,0103 
0,0228 
0,0155 
0,0351 
0,0167 
0,0005 
0,0233 

Ελληνικές εξα
γωγές 

χιλ. δολ. 

1.647 
1.461 

87.877 
14.766 

50.520 
19.265 

431 
648 

1.961 
1.094 
1.730 

11.235 
21.210 
38.981 

837 
285 

5.747 
380 

20.373 
7.077 
3.789 
1.603 

765 
2.585 
1.895 
6.572 

44.211 
13.449 
48.129 
22.924 
48.152 
45.655 

1.064 
188.168 
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ΤΤΔΕ Κατηγορίες Ελληνικές εξάγω- Ελληνικές εξα-
προϊόντων γές/ παγκόσμιες γωγές 

εισαγωγές χιλ. δολ. 

6732 
6744 
6746 
6747 
67501 
67701 
6782 
6783 
6811 
6812 
6822 
6841 
6841 
6851 
6911 
6912 
6924 
6931 
6935 
6953 
6954 

6991 

7284 
7414 
7436 
7442 
8452 
8462 
8472 
8481 
8483 
85101 
85102 
8921 
8922 

Ράβδοι από σίδηρο 
Λαμαρίνες 
Λαμαρίνες 
Λευκοσίδηρος 
Φύλλα από σίδηρο ή χάλυβα 
Σύρματα από σίδηρο ή χάλυβα 
Σωλήνες παντοειδείς 
Σιδερένιοι σωλήνες 
Άργυρος και κράμματα αργύρου 
Πλατίνα 
Χαλκός: φύλλα, ράβδοι κτλ. 
Κράμα αλουμινίου ακατέργαστο 
Κράμα αλουμινίου κατεργασμένο 
Κράμα μολύβδου ακατέργαστο • 
Μεταλλικές κατασκευές και μέρη αυτών 
Κατασκευές αλουμινίου 
Βαρέλια, μπιτόνια και άλλα δοχεία 
Καλώδια συρμάτινα 
Μεταλλικοί φράκτες 
Εργαλεία χειρός 
Εργαλεία, λεπίδες για μηχανές και 
μηχανικές συσκευές 
Προσαρτήματα σε πόρτες, παράθυρα κτλ. 
(πόμολα, κλειδαριές) 
Μηχανές για κατασκευή γυαλιού 
Ψυκτικές μηχανές 
Φίλτρα 
Ανυψωτικά μηχανήματα 
Γυναικεία φορέματα 
Γυναικεία φορέματα βαμβακερά 
Υλικά πλεκτικής 
Δερμάτινα ρούχα 
Γούνες 
Πλαστικά υποδήματα 
Παπούτσια δερμάτινα 
Βιβλία 
Εφημερίδες, περιοδικά 

0,0058 
0,0072 
0,0052 
0,0028 
0,0065 
0,0029 
0,0006 
0,0050 
0,0047 
0,0007 
0,0077 
0,0077 
0,0101 
0,0021 
0,0008 
0,0013 
0,0072 
0,0044 
0,0011 
0,0011 

0,0004 

0,0011 
0,0003 
0,0010 
0,0003 
0,0001 
0,0313 
0,0516 
0,0039 
0,0036 
0,18322 
0,0015 
0,0062 
0,0008 
0,0020 

34.830 
2.431 

42.685 
5.360 

11.637 
3.047 
3.152 

23.282 
8.361 
1.074 

338.447 
56.231 
75.329 

1.218 
4.569 
1.415 

14.437 
5.749 

855 
2.766 

2.101 

3.639 
4.569 
2.832 

741 
855 

42.067 
179.557 

4.357 
9.345 

277.728 
1.975 

71.955 
3.278 
4.406 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ (συνέχεια) 

ΤΤΔΕ 

8931 
8942 
8972 
8973 
8983 
8993 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

Πλαστικές σακκούλες 
Παιχνίδια 
Κοσμήματα 
Κοσμήματα 
Δίσκοι και κασέτες 
Αναφλεκτικά προϊόντα 

Γενικό σύνολο 

Ελληνικές εξαγω

γές/ παγκόσμιες 
εισαγωγές 

0,0009 
0,0005 
0,0013 
0,0030 
0,0010 
0,0013 

Ελληνικές εξα
γωγές 

χιλ. δολ. 

2.390 
3.287 
1.332 

19.461 
7.631 
1.067 

4.078.947 

Πηγή: U.N., Trade by Commodities. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IB 

Μερίδια αγοράς και ποσοστά εξαγωγών ελληνικών προϊόντων 
στις αγορές των χωρών του ΟΟΣΑ το 1983 

ΤΤΔΕ 

041 
046 
054 
056 

057 

058 

112 
121 

211 
263 
278 
287 

334 

423 

522 
541 

562 
583 

591 

598 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

Σίτος ανάλεστος 
Αλευρα από σίτο 
Λαχανικά νωπά κτλ. 
Λαχανικά παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα 
Οπώρες - κάρυα νωπά ή 
επεξεργασμένα 
Οπώρες παρασκευασμέ

νες ή διατηρημένες 
Ποτά οινοπνευματούχα 
Καπνός μη βιομηχανοποι
ημένος 
Δέρματα ακατέργαστα 
Βαμβάκι 
Λοιπά ορυκτά ακατέργαστα 
Μεταλλεύματα και συμπυ
κνώματα κοινών μετάλλων 
Προϊόντα πετρελαίου 
ραφιναρισμένα 
Έλαια φυτικά ραφιναρι
σμένα 
Ανόργανα χημικά στοιχεία 
Ιατρικά και φαρμακευτικά 
προϊόντα 
Λιπάσματα βιομηχανικά 
Προϊόντα πολυμερισμού 

και συμπ/μού 
Απολυμαντικά, εντομο
κτόνα κτλ. 
Προϊόντα διάφορα χημι-

Εισαγωγές 
Π Ο Τ Α 
ν-/ KJ^d/Ti. 

(1) 

3.078,8 
105,3 

6.803,5 

2.389,1 

8.568,6 

3.646,8 

7.3813 

3.344,7 
2.018,2 
3.544,2 
3.363,6 

8.963,4 

65.090,1 

1.702,8 

4.9363 

9.611,1 
4.606,3 

11.804,4 

2.102,8 

Ελληνικές εξαγωγές 

Σύνολο 

(2) 

137,9 
58,7 
66,8 

173,5 

2933 

106,3 
37,1 

1923 
28,1 
48,9 
77,3 

993 

285,4 

249,6 
7,2 

32,1 
4,4 

27,8 

2,8 

προς ΟΟΣΑ 

(3) 

77,6 
0,1 

60,9 

94,7 

231,4 

96,6 
343 

903 
19,9 

953 
67,2 

65,3 

239,0 

227,3 
5,7 

5,3 
0,4 

10,2 

0,3 

3/1 

(4) 

2,4 
0,06 

13 

4,0 

2,7 

2,6 
03 

2,7 
1,0 
0,7 
2,0 

0,7 

0,4 

13,3 
0,1 

0,05 
0,001 

0,09 

0,01 

3/2 

(5) 

56,3 
0,1 

91,2 

54,6 

78,9 

90,0 
93,2 

47,0 
70,7 
52,2 
86,9 

65,6 

83,8 

91,1 
80,1 

16,6 
0,8 

36,6 

9,3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IB (συνέχεια) 

ΤΤΔΕ 

611 
613 
641 
651 

652 
653 

658 

661 
662 

671 

672 

673 

674 

678 

682 
684 
691 

692 
693 

696 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

κών βιομηχανιών 
Δέρματα κατεργασμένα 
Σκυροδέματα κατεργασμένα 
Χάρτης και χαρτόνι 
Νήματα και κλωστές 
υφαντικές 
Υφάσματα βαμβακερά 
Υφάσματα από συνθε
τικές ή τεχνητές ίνες 
Έτοιμα είδη από υφα
ντικές ύλες 
Ασβεστος, τσιμέντο κτλ. 
Οικοδομικές ύλες από 
πηλό 
Χυτοσίδηρος, σπογγώδης 
σίδηρος κτλ. 
Τύποι και ισοδύναμες 
αρχικές μορφές 
Ράβδοι και είδη από σί
δηρο και από χάλυβα 
Μεγάλα πλατέα και λα
μαρίνες 
Σωλήνες και εξαρτήματα 
σωληνώσεων 
Χαλκός 
Αργίλιο 
Μεταλλικές κατασκευές 
από σίδηρο, χάλυβα 
και αργίλιο 
Μεταλλικά δοχεία 
Προϊόντα συρμάτων 
(όχι ηλεκτρικών) 
Είδη μαχαιροποιίας 

Εισαγωγές 
ΟΩ5Ά \j\j£*t^ 

(1) 

6.461,1 
2.451,1 

788,1 
15.844,2 

8.301,0 
4.359,6 

4.434,4 

2.531,0 
1.621,0 

2.213,6 

2.750,1 

4.001,6 

6.285,3 

10.879,6 

5.162,0 
7.792,3 

10.429,3 

2.056,8 
1.221,2 

1.145,1 
1.019,0 

Ελληνικές εξαγωγές 

Σύνολο 

(2) 

79,4 
10,0 
64,4 
12,8 

3,9 
55,1 

4,2 

42,6 
265,7 

18,7 

40,2 

24,6 

36,9 

36,9 

45,3 
29,3 

150,3 

11,3 
22,6 

17,9 
8,7 

προς ΟΟΣΑ 

(3) 

64,3 
3,9 

63,9 
0 

244,9 
43,1 

12,4 

37,6 
3,9 

4,3 

40,2 

24,6 

-

21,7 

15,2 
13,7 
82,1 

0,2 
2,7 

0,4 
8,4 

3/1 

(4) 

1,0 
0,2 
8,1 
0 

3,0 
1,3 

0,3 

1,7 
16,4 

0,08 

1,5 

0,6 

0,6 

0,3 

0,9 
0,4 
1,4 

0,5 
1,9 

1,6 
0,9 

3/2 

(5) 

81,0 
39,1 
99,2 
0 

89,4 
78,2 

87,2 

88,3 
0,2 

23,2 

100,0 

100,0 

-

58,7 

33,6 
46,7 
54,6 

2,2 
11,9 

2,3 
97,0 
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ΤΤΔΕ 

697 

699 

764 

772 

773 

775 

786 

842 

843 

845 

846 

848 

851 

893 

Κατηγορίες 
προϊόντων 

Είδη οικιακής χρήσεως 

Αλλα βιομηχανικά είδη 

από μέταλλο 

Τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός 

Διατάξεις των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων 

Υλικό για διανομή ηλεκτρι

σμού 

Ηλεκτρικές ή μη συσκευές 

οικιακής χρήσεως 

Ρυμούλκα κτλ. 

Εξωτερικά ενδύματα από 

ύφασμα (ανδρικά) 

Εξωτερικά ενδύματα από 

ύφασμα (γυναικεία) 

Εξωτερικά ενδύματα κτλ. 

πλεκτά 

Εσώρουχα πλεκτά 

Ενδύματα κτλ. από άλλες 

ύλες 

Υποδήματα 

Τεχνουργήματα από τεχνη

τές πλαστικές ύλες 

Εισαγωγές 
ΟΟΣΑ 

(1) 

2.609,8 

7.127,8 

12.800,0 

8.026,4 

2.709,6 

6.564,3 

1.149,7 

5.786,9 

9.195,1 

7.268,2 

4.440,9 

3.663,1 

10.369,3 

6.613,1 

Ελληνικές εξαγωγές 

Σύνολο 

(2) 

8,7 

21,0 

11,5 

17,4 

30,0 

3,3 

20,9 

52,9 

111,1 

133,9 

105,0 

112,0 

50,0 

15,7 

προς ΟΟΣΑ 

(3) 

3,6 

5,5 

11,3 

11,8 

3,0 

1,4 

0,2 

48,5 

109,9 

130,5 

103,6 

111,2 

42,3 

1,7 

3/1 

(4) 

0,3 

0,3 

0,09 

0,2 

1,1 

0,05 

1,8 

0,9 

1,2 

1,8 

2,4 

3,1 
0,5 

0,2 

3/2 

(5) 

413 

26,2 

98,3 

67,9 

9,9 

41,8 

1,0 

91,6 

99,0 

97,4 

98,7 

99,3 

84,6 

10,6 

Πηγή: OECD, International Trade Statistics, Trade by Commodities. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 A 

Εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιταλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιρλανδία 

Νορβηγία 

Αλγερία 

Κένυα 

Νιγηρία 

Ουγκάντα 

Ζάμπια 

Ινδία 

Ινδονησία 

Κορέα 

Μαλαισία 

Σιγκαπούρη 

Τουρκία 

Γιουγκοσλαβία 

Ισραήλ 

Αργεντινή 

Βραζιλία 

Χιλή 

Μεξικό 

Βενεζουέλα 

Κόσμος 

Βιομηχανικές 

χώρες 

1956-60 

6,8 

8,9 

4,5 

13,4 

22,6 

18,0 

15,4 

16,7 

15,1 

30,32 

97,7 

4,7 

0,6 

54,5 

166,2s 

3,0 

6,1' 
7,8 

8 3 6 

9,7 

12,2 

7,7 

32,0 

9,1 

8,5 

Αναπτυσσόμενες 

χώρες 12,1 

1961-65 

5,8 

10,3 

4,9 

13,7 

24,0 

18,8 

20,0 

20,8 

14,1 
33,8 

86,6 

3,7 

3,1 

44,8 

121,3 

5,6 

5,8 

11,9 
8,9 

7,1 
11,0 

6,1 

27,6 

9,1 

8,6 

11,0 

1966-70 

6,3 

12,5 

5,4 

14,8 

26,3 

21,5 

21,8 
19,7 

15,8 

25,3 

54,7 

3,9 

11,Γ 
7,8 

41,1 
92,2 

4,4 

14,5 

14,3 

7,2 

5,7 

13,7 

4,6 

28,7 

9,6 

9,2 

10,8 

1971-75 

8,7 

15,7 

7,4 

15,2 

33,2 

23,6 

27,2 

20,1 

22,2 

14,8 

41,8 

4,1 
20,2 

19,6 

39,7 

90,1 

5,2 

14,9 

14^ 

5,4 

7,1 

14^ 

3,8 

28,2 

12,9 

11,9 

16,0 

1976-80 

11,1 
20,3 

8,9 

14,6 

43,1 

273 
27,8 

213 
23,7 

6,2 

36,0 

5,8 

25,9 

26,1 

48,9 

136,3 

4,2 

12,9 

23,0 

8,1 
7,0 

17,9 

6,0 

28,2 

16,1 

14,4 

21,0 

1981-85 

12,6 

18,1 

13,0 

22,4 

483 
32,8 

22,7 

17,2 

14,2 

13,53 

273 
4,7 

24,3 

32,2 

47,4 

134,0 

12,0 

21,1 

22,6 

11,2 

10,2 

17,9 

12,6 

24,2 

15,8 

14,4 

19,8 

1986-87 

14,1 

15,7 

11,9' 

5 1 3 ' 
26,0 

14,4 

31,1' 

4,1' 

19,7' 

37,2 

49,9' 

136,3 

12,9* 

15 ,Τ 

24,4 

8,7' 

8,0 

25,0' 

12,8' 

163 ' 

14,5 

13,6 

20,4 

Σημειώσεις: 1.1986, 2.1960, 3.1981-84, 4.1967-70, 5.1958-60, 6.1959-60. 

Πηγή: International Financial Statistics. Supplement on Trade Statistics, IMF, 1988. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β 

Σύγκριση της βιομηχανικής διάρθρωσης χωρών της Λατινικής Αμερικής 

και της Ανατολικής Ασίας 

Χώρες 

Λατινική Αμερική 

Αργεντινή 

Βραζιλία 
Χιλή 
Μεξικό 
Περού 
Βενεζουέλα 

Σταθμισμένος μέσος 

Κολομβία 
Ελλάδα 

Ανατολική Ασία 

Ινδονησία 
Κορέα 
Μαλαισία 
Ταϋλάνδη 

Σταθμισμένος μέσος 

Φιλιππίνες 
Τουρκία 

Ποσοστό εξαγαη 

1965 

8 

8 
14 
9 

16 

31 

11 

11 
9 

5 
9 

42 
18 

13 

17 

6 

rcov αγαθών και υπηρεσιών 

1983 

13 

8 
24 
20 
21 

26 

15 

10 
19 

25 
37 
54 
22 

32 

20 

16 

1986 

11 

9 
31 
16 
13 
24 

20 
22 

21 
35 
5ΐ 

27 

25 
18 

στο ΑΕΠ 

Μεταβολή 

3 

0 
17 
7 

-3 

-7 

4 

9 
13 

16 
26 
15 
9 

19 

8 
12 

Πηγές: World Development Report 1985 και 1988, Πίνακας 5. Βλέπε επίσης, J.D. Sachs 
(1985), "External Debt and Macroeconomic Performance in Latin America and 
East Asia", Brookings Papers on Economic Activity, 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ 

Εμπορικό ισοζύγιο ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Χώρα 

Ελλάδα 

Ιταλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιρλανδία 

Νορβηγία 

Αλγερία 

Κένυα 

Νιγηρία 

Ουγκάντα 

Ζάμπια 

Ινδία 

Ινδονησία 

Κορέα 

Μαλαισία 

Σιγκαπούρη 

Τουρκία 

Γιουγκοσλαβία 

Ισραήλ 

Αργεντινή 

Βραζιλία 
Χιλή 

Μεξικό 

Βενεζουέλα 

Κόσμος 

Βιομηχανικές 

χώρες 

1956-60 

-11,2 

-2,9 

-2,3 

-8,5 

-12,2 

-11,3 

-23,0 

-15,3 

-2,7 

8,93 

-6,7 
-2,2 

-9,3 

10,3 

-27,64 

-0,9 

-3.04 

-14,8 

-0,65 

-0,4 

0,8 

-3,4 

10,9 

-0,5 

-0,2 

Αναπτυσσόμενες 

χώρες -1,5 

1961-65 

-11,7 

-2,6 

-6,5 

-8,6 

-14,4 

-11,9 

-7,0 

-6,8 

-2,2 

10,6 

24,8 

-2,4 

-11,2 

3,5 

-27,0 

-2,8 

-2,0 

-13,2 

-0,05 

-0,1 
-0,7 

-2,1 
12,8 

-0,5 

-0,3 

-1,0 

1966-70 

-11,7 

-1,0 

-7,1 
-7,8 

-12,6 

-10,1 

-ι,ο 
-7,6 

2,0 

6,8 

21,2 

-1,8 
0,6 

-14,7 

6,7 

-30,1 

-2,1 
-6,4 

-15,0 

1,1 
-0,6 

2,2 

-2,4 

12,8 

-0,5 

-0,4 

-0,9 

1971-75 

-12,9 

-2,6 

-6,9 

-12,1 

-10,8 

-9,0 

-3,0 
-10,4 

9,0 

4,4 

5,6 

-0,9 

5,6 

-10,5 

3,8 

^ 4 , 8 

-5,7 

-10,9 

-25,5 

-0,2 

-2,8 

1,8 

-3,1 
10,6 

-0,3 

-0,6 

-1,4 

1976-80 

-14,7 

-2,3 

-5,6 

-16,4 

-12,6 

^ , 1 
-2,1 
-9,0 

4,4 

3,0 

6,2 

-1,3 

11,8 

-5,2 

11,6 
-37,7 

-6,7 
-9,5 

-21,6 

1,6 

-1,7 
-0,5 

-2,1 
3,0 

-0,4 

-1,2 

-2,0 

1981-85 

-14,4 

-2,9 

-5,1 
-17,6 

-5,2 

6,6 

1,2 

-9,0 

-1,2 
-0,43 

-1,3 
-2,9 

8,1 
-3,0 

3,9 

-35,3 

-6,6 

-5,1 
-17,6 

4,1 

2,5 

1,6 
4,7 

8,6 

-0,7 

-ι,ο 

-0,4 

1986-87 

-14,2 

-0,7 

-3,4* 

-10,3 

4.21 

-2,3 

-8,0 

-7.91 

-2,5' 

5 3 ' 
4,2 

ΙΙ,Ο1 

-18,3 

-6,3* 

-2.1 1 

-14,6 
2.71 

2,7 

7,8* 

3,3' 

0,8' 

-0,6 

-0,8 

-0,8 

Σημειώσεις: 1.1986, 2.1960, 3.1981-84, 4.1958-60, 5.1959-60. 

Πηγή: International Financial Statistics. Supplement on Trade Statistics, IMF, 1988. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α 

Ισχύο , τες συντελεστές επιστροφής μέσης επιβάρυνσης 

από τέλη χαρτοσήμου, κατά την 31-12-1986 

Ν. 1477/84 

Κεφ. 4 

Κεφ. 6 

Κεφ. 7 

Κεφ. 8 

Κεφ. 10 

Κεφ. 11 

Κεφ. 12 

Π εριγραφή ειδών σύμ- Π αράρτημα 

φωνα με το δασμολό

γιο εισαγωγής 

Γάλα, μέλι κτλ. 

Τυριά, αυγά 

Φυτά χλωρά και ανθοκομικά 

προϊόντα 

Λαχανικά, φυτά 

Εσπεριδοειδή, σταφύλια κτλ. 

Δημητριακά 

Προϊόντα αλευροποιίας 

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις 

Κεφ. 13.02Ρητίνη κοινή 

Κεφ. 14 Πλεκτικές ύλες 

Κεφ.15.07Ελαιόλαδο μη εξευγενισμένο 

Κεφ. 20 

Κεφ. 22 

Κεφ. 25 

Κεφ. 27 

Κεφ. 28 

Κεφ. 29 

Κεφ. 30 

Κεφ. 31 

Κεφ. 32 

Κεφ. 33 

Κεφ. 34 

Κεφ. 35 

Κεφ. 36 

Κεφ. 37 

Ελιές, διατηρημένα λαχανικά, 

χυμός και πολτός τομάτας, 

μαρμελάδες κτλ. 

Ποτά, αλκολούχα υγρά, ξύδι 

Τσιμέντα κτλ. 

Πίσσες 

Δραστικές πρώτες ύλες της φαρμα

κοβιομηχανίας με έγκριση του ΕΟΦ 

Λοιπά ανόργανα χημικά 

Χημικά προϊόντα οργανικά 

Φαρμακευτικά προϊόντα 

Λιπάσματα 

Χρωστικές ύλες, χρώματα κτλ. 

Αιθέρια έλαια, ρητινοειδή 

Σαπούνια 

Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες 

και ένζυμα 

Εκρηκτικές ύλες 

Φωτογραφικά και κινηματο-

II 

1,2 

2,2 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

3,6 

1,2 

1,2 

1,2 

1,2 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

2,4 

3,6 

3,6 

2,4 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

Παράρτημα 

IV,στήλη 

(5) 

1,8 

2,25 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

0,45 

1,8 

1,8 

1,8 

2,7 

1,8 

1,8 

0,9 

0,9 

1,35 

1,8 

1,8 

1,35 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

Σύνολο 

3,0 

3,45 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

4,05 

3,0 

3,0 

3,0 

3,9 

5,4 

5,4 

4,5 

4,5 

3,75 

5,4 

5,4 

3,75 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

Από 

1-3-87 

2,52 

-

2,52 

-

-

-

-

-

-

-

3,18 

4,92 

4,92 

4,26 

4,26 

3,29 

4,92 

4,92 

3,29 

4,92 

4,22 

4,92 

4,92 

4,92 

4,92 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α (συνέχεια) 

Κεφ. 38 

Κεφ. 39 

Κεφ. 40 

Κεφ. 41 

Κεφ. 42 

Κεφ. 43 

Κεφ. 44 

Κεφ. 45 

Κεφ. 47 

Κεφ. 48 

Κεφ. 49 

Κεφ. 50 

Κεφ. 51 

Κεφ. 52 

Κεφ. 53 

Περιγραφή ειδών σύμ- Παράρτημα 

φωνα με το δασμολό

γιο εισαγωγής 

γραφικά προϊόντα 

Προϊόντα χημικών βιομηχανιών 

Τεχνητές πλαστικές ύλες 

Καουτσούκ 

Δέρματα 

Δέρματα ερπετών κτλ. 

Είδη από δέρμα 

Γουνοδέρματα 

43.01 

43.02 (α), (β), (Ύ) 
Λοιπά 

43.04 Α 

43.04 Β 

Ξυλεία 

Φελλός 

Ύλες για την κατασκευή χαρτιού 

Χαρτί και χαρτόνι φωτογραφικό 

και κινηματογραφικών ταινιών 

Είδη βιβλιοπωλείου 

Μετάξι 

50.01 Κουκούλια μεταξοσκωλήκων 

50.02 Μετάξι ακατέργαστο 

50.03,50.04,50.05,50.07,50.09 

Τεχνητές και συνθετικές υφαντικές 

ίνες 51.01,51.02,51.03, 

51.04 

Νήματα από μέταλλο και 

υφαντικές ύλες 

Μαλλιά και τρίχες 

53.01 Μαλλιά από πρόβατα 

όχι βαμμένα 

53.02,53.03,53.04 

53.05,53.06 έως 53.10 

Σύμμεικτα που περιέχουν 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες 

II 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

1,2 

1,2 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

1,2 

3,6 

3,6 

3,6 

Παράρτημα 

IV,στήλη 

(5) 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

2,25 

1,8 

3,15 

0,45 

1,8 

3,15 

0,9 

2,25 

1,8 

0,4 

0,4 

2,25 

0,9 

1,8 

2,7 

3,15 

1,8 

3,15 

1,8 

2,25 

0,4 

1,8 

3,15 

Σύνολο 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

5,85 

5,4 

6,75 

4,05 

5,4 

6,75 

4,5 

5,85 

5,4 

4,0 

4,0 

5,85 

4,5 

3,0 

3,9 

6,75 

5,4 

6,75 

5,4 

3,45 

4,0 

5,4 

6,75 

Από 

1-3-87 

4,92 

4,92 

4,92 

4,92 

5,25 

4,92 

5,91 

3,93 

4,92 

5,91 

4,26 

5,25 

4,92 

3,0 

3,0 

5,25 

4,26 

2,52 

3,18 

5,58 

4,92 

5,58 

4,92 

2,85 

3,9 

4,92 

5,58 
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Κεφ. 54 

Κεφ. 55 

Κεφ. 56 

Κεφ. 57 

Κεφ. 58 
Κεφ. 59 

Κεφ. 60 

Περιγραφή ειδών σύμ
φωνα με το δασμολό

γιο εισαγωγής 

Λινάρι και ραμί 
54.01,54.02 Ακατέργαστα 
έστω και αποφλοιωμένα 
Λοιπά 
54.03 και 54.04 Σύμμεικτα 
54.05 
Βαμβάκι 
55.01 Σύσπορος, 55.04, 

55.05,55.06 
55.01 Λοιπά, 55.02,55.03 
55.07 μέχρι και 55.09 
Τεχνητές και συνθετικές 
υφαντικές ίνες μη συνεχείς 

56.01,56.02,56.03 και 56.04 
56.05 και 56.06 
56.07 
Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 
57.01 Καννάβι ακατέργαστο 
57.01 Λοιπά και 57.02 
57.03Α. ΕΧΒ 
57.10και57.11 
Τάπητες κτλ. 

59.01 μέχρι 5 9.03 
Ταινίες συγκολλητικές 
Λοιπά 
59.04 
59.05,59.06,59.07 μέχρι 59.10 
59.11α) 
59.11 β), 59.12,59.13,59.14 
μέχρι 59.17 
Είδη πλεκτικής 

Κεφ. 61,62 Έτοιμα ενδύματα 
Κεφ. 64 Υποδήματα 64.01 μέχρι 64.04 

64.05 και 64.06 

Παράρτημα Παράρτημα 
Π 

1,2 
3,6 
j , 6 

3,6 

3,6 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,6 

1,2 
3,6 
1,2 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

IV, στήλη 

(5) 

2,25 
0,4 
1,8 
3,15 

1,8 
0,9 
3,15 

0,4 
1,8 
3,15 

2,25 
0,4 
2,25 
3,15 
3,15 

1,8 
0,4 
1,8 
3,15 
1,18 

3,15 
3,15 
3,6 
3,15 
2,25 

Σύνολο 

3,45 
4,0 
5,4 
6,75 

5,4 
45 
6,75 

4,0 
5,4 
6,75 

3,45 
4,0 
3,45 
6,75 
6,75 

5,4 

4,0 
5,4 
6,75 
5,4 

6,75 
6,75 
7,2 
6,75 
5,85 

Από 
1-3-87 

2,85 
3,9 
4,92 
558 

4,92 
4,3 
558 

3,9 
4,92 
558 

2,85. 
3,9 
2,85 

558 
558 

4,92 
3,90 
4,92 
558 
4,92 

558 
558 
6,24 

558 
5,25 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α (συνέχεια) 

Κεφ. 65 

Περιγραφή ειδών σύμ- Παράρτημα 

φωνα με το δασμολό

γιο εισαγωγής 

Καλύμματα κεφαλής 

Κεφ. 66,67,68,69,70,71 

Κεφ. 73 

Κεφ. 74 

Κεφ. 75 

Κεφ. 76 

Κεφ. 77 

Κεφ. 78 

Κεφ. 79 

Κεφ. 80 

Κεφ. 81 

Κεφ. 82 

Κεφ. 83 

Κεφ. 84 

(Ομπρέλες, φτερά, προϊόντα 

κεραμικής, γυαλί, μαργαριτάρια) 

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 

73.01 μέχρι και 73.06 

73.07,73.08 και 73.09 

73.10 μέχρι και 73.14 

Λοιπά 

Χαλκός 

Νικέλιο 

Αργίλιο 

Μαγνήσιο, βηρύλλιο 

77.01 και 77.04 Λοιπά 

77.02 και 77.04 Βηρύλλιο 

κατεργασμένο 

Μόλυβδος 

78.01 

Λοιπά 

Ψευδάργυρος 

79.01 

Λοιπά 

Κασσίτερος 

80.01 

Λοιπά 

Αλλα κοινά μέταλλα 

Ακατέργαστο βισμούθιο, 

κοβάλτιο κτλ. 

Λοιπά 

Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, 

κουτάλια και πηρούνια 

Διάφορα είδη κατασκευασμένα 

από κοινά μέταλλα 

Λέβητες, μηχανές, συσκευές και 

μηχανικές επινοήσεις 

II 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

Παράρτημα 

IV, στήλη 

(5) 

0,9 

0,9 

0,4 

0,9 

1,8 

2,25 

2,25 

2,25 

2,25 

0,4 

0,8 

0,4 

1,8 

0,4 

2,25 

0,4 

2,25 

0,4 

1,8 

2,25 

2,25 

2,25 

Σύνολο 

4,5 

4,5 

4,0 

4,5 

5,4 

5,85 

5,85 

5,85 

5,85 

4,0 

5,4 

4,0 

5,4 

4,0 

5,85 

4,0 

5,85 

4,0 

5,4 

5,85 

5,85 

5,85 

Από 

1-3-87 

4,3 

4,3 

3,9 

4,3 

4,92 

5,25 

5,25 

5,25 

5,25 

3,9 

4,92 

3,9 

4,92 

3,9 

5,25 

3,9 

5,25 

3,9 

4,92 

5,25 

5,25 

5,25 
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Περιγραφή ειδών σύμ- Παράρτημα Παράρτημα Σύνολο Από 

φωνα με το δασμολό- II IV, στήλη 1-3-87 

γιο εισαγωγής (5) 

Κεφ. 85 Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές 

και αντικείμενα για ηλεκτρο

τεχνικές χρήσεις 3,6 

Κεφ. 86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρο

μικές γραμμές, συσκευές 

σηματοδότησης 3,6 

Κεφ. 87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 

ποδήλατα κτλ. 3,6 

Κεφ. 88 Αεροπλοΐα 

Κεφ. 89 

Κεφ. 90 

Κεφ. 91 

Κεφ. 92 

Κεφ. 93 

Κεφ. 94 

Κεφ. 95 

Κεφ. 96 

Κεφ. 97 

Κεφ. 98 

88.01 και 88.02 

88.03 

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα 

88.01 μέχρι 88.03 

88.04 Βάρκες σωσίβιες και λοιπά 

Αλλα εξαρτήματα πλοίων 

Όργανα και συσκευές οπτικής, 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

φωτογραφίας, κινηματογραφίας κτλ. 3,6 

Ωρολογοποιία 

Μουσικά όργανα 

Όπλα, πυρομαχικά 

Έπιπλα 

Υλικά για λάξευση και χύτευση 

Τεχνουργήματα βουρτσοποιίας 

και πινέλα 

Παιχνίδια 

Τεχνουργήματα διάφορα 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,6 

3,15 

3,15 

3,15 

3,15 

2,8 

3,15 

3,15 

0,9 

2,25 

2,25 

2,25 

2,25 

3,15 

0,9 

0,9 

3,15 

0,90 

6,75 

6,75 

6,75 

6,75 

5,4 

6,75 

6,75 

4,5 

5,85 

5,85 

5,85 

5,85 

6,75 

4,5 

4,5 

6,75 

4,5 

5,58 

5,58 

5,58 

5,58 

4,92 

5,58 

5,58 

4,3 

5,25 

5,25 

5,25 

5,25 

5,58 

4,3 

4,3 

5,58 

4,3 
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