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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ιδέα της ενωµένης Ευρώπης ενισχύθηκε αποφασιστικά µετά τη λήξη του δευτέρου 

παγκοσµίου πολέµου. Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να εµποδίσουν µια και καλή την 

επανάληψη τέτοιων σκοτωµών και καταστροφών και έχοντας τη στήριξη των 

Αµερικάνων, εφαρµόζοντας δηλαδή το σχέδιο Marsal1, ξεκίνησε η πρώτη προσέγγιση 

της ενοποίησης. Το 1951 βασιζόµενες στο σχέδιο Shuman( απέβλεπε στην ενοποίηση 

της γαλλογερµανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα για να αποφευχθούν νέες 

συγκρούσεις), έξι χώρες  υπογράφουν µια συνθήκη για να ενώσουν τις βαριές 

βιοµηχανίες άνθρακα και χάλυβα που είχαν κάτω από µια κοινή διεύθυνση που θα 

αποτελούσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα(ΕΚΑΧ).  Έτσι καµία 

χώρα δεν θα µπορεί πια να φτιάχνει όπλα για να τα χρησιµοποιεί εναντίον των άλλων 

για τα επόµενα 50 χρόνια. Τα κράτη µέλη της ένωσης είναι: Γαλλία, Γερµανία, 

Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο. 

Στόχος της ΕΚΑΧ ήταν η δηµιουργία µιας κοινής αγοράς, κοινών οργάνων και 

σκοπών για να εξασφαλιστεί η βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας καθώς 

επίσης και η σταθερότητα της οικονοµίας. Τα θεσµικά όργανα της ήταν η Ανώτατη 

Αρχή, η Κοινή Συνέλευση, το Ειδικό Συµβούλιο Υπουργών και το ∆ικαστήριο. Ένα 

χρόνο µετά δηµιουργείται η Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα( ΕΑΚ)µε αφορµή τον 

ψυχρό πόλεµο στην Ευρώπη.  Ιδρυτές της Κοινότητας είναι οι υπουργοί εξωτερικών 

της Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, του Βελγίου και του Λουξεµβούργου. 

Στόχος της ήταν η ενοποίηση των στρατιωτικών δυνάµεων των κρατών µελών της 

υπό τον έλεγχο θεσµικών οργάνων παρόµοιων µε της ΕΚΑΧ µε εξαίρεση τη Γαλλία 

που δεν επικύρωσε τη συνθήκη.  

Βλέπουµε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια εµβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

απέτυχε αλλά δεν σταµάτησε εκεί. Το 1958 µε τις συνθήκες της Ρώµης, 

δηµιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΥΤΟΜ) για 

συνεργασία σε θέµατα πυρηνικής ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

(ΕΟΚ)  για περεταίρω σύγκλιση των χωρών που προέβλεπε: την τελωνιακή ένωση 

                                                           
1
 Ε. Μαριάς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία-Θεσµοί-∆ίκαιο, Πανεπιστήµιο Κρήτης 2007, σ8 
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των κρατών δηλαδή κοινή τιµολόγηση σε αγαθά, τη συγκρότηση οργάνων για τη 

συνεργασία τους, την ελεύθερη κυκλοφορία πρόσωπων και κεφαλαίων, Κοινή 

Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), κοινή εµπορική πολιτική σε τρίτες χώρες κτλ. 

Τα θεσµικά όργανα που τη διέπουν όπως θα αναλύσουµε σε επόµενο κεφάλαιο είναι: 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καταρτίζει προτάσεις, το  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που 

θεσπίζει κανόνες, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει συµβουλευτικό ρόλο, το 

Συµβούλιο των Υπουργών, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΚ). Η ΕΟΚ σταδιακά εξελίχθηκε και µετά τη συνθήκη της 

του Μάαστριχτ το 1992 και της Λισαβόνας το 2007 πήρε τον τίτλο Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ορισµένα από τα νέα στοιχεία ήταν  κάποια άλλα θεσµικά και οικονοµικά 

όργανα τα οποία είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 

 Το 1965 µε τη Συνθήκη Συγχώνευσης τα όργανα των ΕΚΑΧ και ΕΟΚ θα 

συγχωνευθούν. Το ∆εκέµβριο του 1969 θα συγκληθεί διάσκεψη κορυφής στη Χάγη, 

µε την οποία θα αρχίσει η εφαρµογή της τελικής φάσης των προβλέψεων της 

συνθήκης της Ρώµης. Στη συνάντηση αυτή θα καθοριστούν οι οικονοµικοί πόροι της 

Κοινότητας, οι όροι χρηµατοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ), το 

εύρος των εξουσιών των κοινοτικών οργάνων και οι όροι διεύρυνσης της Κοινότητας. 

Στη διάσκεψη του Παρισιού το 1974 συµφωνήθηκε η ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Λίγο αργότερα (1976) ιδρύεται και το 

Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα. Το Φεβρουάριο του 1986 υπογράφεται η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη µε την οποία θεσµοθετούνται οι αναγκαίες ρυθµίσεις για την 

εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα παραχωρούνται περισσότερες εξουσίες 

στα κοινοτικά όργανα για τη διαµόρφωση πολιτικής. 

Κατά τις δεκαετίες του '70 και του '80 η ΕΟΚ σταδιακά επεκτείνεται µε την ένταξη σ' 

αυτήν του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας το 1973 (ΕΕ-9), της 

Ελλάδας το 1981 (ΕΕ-10) και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας το 1986 ως πλήρη 

µέλη της (ΕΕ-12). Με την προσχώρηση της Αυστρίας, Σουηδίας , Φιλανδίας το 1994 

φτάνει τα 15 µέλη και το 2004 µε την προσχώρηση δέκα κρατών (Εσθονία, Λετονία, 

Μάλτα, Λιθουανία, Κύπρος, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία) 
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έφτασε τα 25 µέλη. Μετέπειτα είχαµε και την είσοδο της Βουλγαρίας και της 

Ρουµανίας το 2007 που µας ολοκληρώνουν τη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση2.  

 Η Ελλάδα ήδη από το 1959 είχε υποβάλλει την αίτηση προσχώρησης στην ΕΟΚ η 

οποία έγινε δεκτή αλλά πάγωσε λόγω της στρατιωτικής δικτατορίας το 1967 και 

επανήλθε στην επιφάνεια µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 1974. Οι λόγοι 

για τους οποίους η Ελλάδα επέλεξε την πλήρη ένταξη στην Κοινότητα µπορούν να 

συνοψισθούν στους εξής: Θεώρησε την Κοινότητα ως το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο θα µπορούσε να σταθεροποιήσει το δηµοκρατικό πολιτικό της σύστηµα και 

θεσµούς, επιδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο 

περιφερειακό και διεθνές σύστηµα ιδιαίτερα σε σχέση µε την Τουρκία ,θεώρησε την 

ένταξη στην Κοινότητα ως ισχυρό παράγοντα που θα συνέβαλε στην ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισµό της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και επιθυµούσε ως 

ευρωπαϊκή χώρα, να είναι παρούσα και να επηρεάσει τις διεργασίες για την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Στο επόµενο στάδιο εµβάθυνσης της ένωσης τέθηκε το θέµα κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και άµυνας που µε αφορµή την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου και 

την ενοποίηση της Γερµανίας προτάθηκε η ίδρυση της ΟΝΕ παράλληλα µε µια 

Πολιτική ένωση
3. Το Φεβρουάριο του 1992 στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας 

υπογράφεται από τις αντιπροσωπείες των 12 κρατών µελών η οµώνυµη συνθήκη µε 

την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ίδια συνθήκη αφαιρείται από τον 

τίτλο της Κοινότητας ο προσδιορισµός Οικονοµική, σηµατοδοτώντας τη µετεξέλιξή 

της στο σπουδαιότερο τµήµα του πρώτου από τους τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.( Κοινή εξωτερική πολιτική και Πολιτική ασφαλείας ΚΕΠΠΑ, Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες, Αστυνοµική και ∆ικαστική συνεργασία.) 

Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ένωση την περίοδο 1981-

2002 µπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές χρονικές υπο-περιόδους: την πρώτη 

                                                           
2
 Ν. Μαραβέγιας , Σακελλαρόπουλος Θ., Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα, Οικονοµία, Κοινωνία, 

Πολιτικές, ∆ιόνικος, Αθήνα 2006, σελ20 

 

3
 Ε. Μαριάς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία-Θεσµοί-∆ίκαιο, Πανεπιστήµιο Κρήτης 2007, σ28 
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µεταξύ 1981-1985 όπου δόθηκαν οι πρώτες οικονοµικές ενισχύσεις στη χώρα, τη 

δεύτερη µεταξύ 1985-1995 που  υιοθετούνται κοινές πολιτικές σε διάφορους τοµείς, 

και την τρίτη από το 1996 µέχρι σήµερα που επικρατεί ένα οµοσπονδιακό µοντέλο 

και το 2001 γίνεται η ένταξή µας στην ΟΝΕ. 

Μετά από αυτό το εισαγωγικό πλαίσιο θα περάσουµε στην ανάλυση της ελληνικής 

οικονοµίας ανά τοµέα πριν και µετά την ένταξή της στην ΕΕ και µετέπειτα θα 

µελετήσουµε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της. Τέλος θα δούµε πιο αναλυτικά την 

πορεία της Ελλάδας προς το ευρώ και θα κάνουµε κάποιες αναφορές στο σήµερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ξεκινώντας τη µελέτη αυτή θα αναφέρουµε τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας 

που εµπεριέχονται στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Ο 

πρωτογενής τοµέας λοιπόν αποτελείται από  τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τα δάση 

και την αλιεία. Παρατηρείται µια βαθµιαία µείωση της συµµετοχής του στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και στην απασχόληση εργατικού δυναµικού ανά 

τα χρόνια κυρίως λόγω µετανάστευσης και εγκατάλειψης της γης4. Η ελληνική 

γεωργία αποτελείται από τη φυτική και τη ζωική παραγωγή. Η  φυτική παραγωγή 

αποτελείται από τα δηµητριακά, το ρύζι, τον καπνό, το βαµβάκι, τα ζαχαρότευτλα, το 

ελαιόλαδο, τον οίνο και τα εσπεριδοειδή. Η ζωική παραγωγή από την άλλη έχει να 

κάνει µε βοοειδή, πουλερικά αιγοπρόβατα, γαλακτοκοµικά κτλ. Και οι δύο κλάδοι 

αναπτύχθηκαν µέχρι ένα σηµείο και µετά διέπονταν από διαρθρωτικά προβλήµατα. Ο 

κλάδος της γεωργίας ειδικότερα αντιµετώπιζε προβλήµατα από παλιά (1950) όπως 

τον κατακερµατισµό των γεωργικών εκτάσεων σε µικρά κοµµάτια που δεν 

ευνοούσαν την εντατική καλλιέργεια, το µικρό ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων, 

το χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και την έλλειψη νέας τεχνολογίας. Αυτό συµβαίνει 

διότι ο αγροτικός τοµέας δεν αποτελεί µόνο ποσοστό του ΑΕΠ αλλά έχει και ένα 

ευρύτερο ρόλο, που συνήθως δεν λαµβάνεται υπόψη, όπου συµβάλει στα 

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας( διακλαδικές σχέσεις, περιφερειακή 

ανάπτυξη) και στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Έτσι οδηγούµαστε στην αρνητική 

ανάπτυξη και στην υποτίµηση του που επηρεάζει την οικονοµία σαν σύνολο5.   

                                                           
4
 Γεώργιος Μ. Κορρές , Ελληνική οικονοµία: Οικονοµική πολιτική και ανάλυση βασικών µεγεθών,  Αθ. 

Σταµούλης, Αθήνα 1998, σ35 

 

5
 Γ. Αργείτης , Οικονοµικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα, Τυπωθήτω Γιώργος 

∆αρδάνος, Αθήνα 2005, σ87 
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Στον δευτερογενή τοµέα έχουµε τους κλάδους της βιοµηχανίας, της ενέργειας, της 

ύδρευσης, των ορυχείων-λατοµείων, των µεταλλευµάτων και της οικοδοµής. Βασικά 

η βιοµηχανία µε µια ευρεία έννοια αποτελεί η ίδια  εξολοκλήρου όλο τον 

δευτερογενή τοµέα διότι περιλαµβάνει την µεταποίηση, την ενέργεια, την ύδρευση, 

τα µεταλλεύµατα και τους κλάδους τροφίµων, ποτών, χαρτιού κτλ. Τις δεκαετίες 

50́ και 60́ η Ελλάδα µε έργα υποδοµής και ανάπτυξης από γεωργική χώρα έδωσε τη 

µεγαλύτερη βαρύτητα στη βιοµηχανία που συνεισέφερε σηµαντικά στο ΑΕΠ, κυρίως 

µε επενδύσεις που έγιναν στα τρόφιµα, ποτά, κατασκευές και άλλων µορφών 

ελαφριάς βιοµηχανίας. Τα κυριότερα προβλήµατα της βιοµηχανίας έχουν να κάνουν 

µε τον µεγάλο αριθµό των οικογενειακών επιχειρήσεων, µε την αδυναµία του 

ανταγωνισµού, την έλλειψη υποδοµών κτλ όπως θα δούµε και παρακάτω. 

Ο τριτογενής τοµέας αποτελείται από το εµπόριο, τις µεταφορές, τις επικοινωνίες, τη 

δηµόσια διοίκηση, τις τράπεζες, την υγεία, την παιδεία και άλλες υπηρεσίες. Η 

ελληνική οικονοµία διαχρονικά παρουσιάζει µια άνθηση στον τοµέα αυτόν µε το 

ποσοστό του στο ΑΕΠ να ανεβαίνει συνεχώς6. Έτσι βλέπουµε ότι η ελληνική 

οικονοµία από κατεξοχήν αγροτική οικονοµία σταδιακά κάνει αρχικά στροφή στη 

βιοµηχανία και µετά στον τοµέα των υπηρεσιών.  

Η οικονοµική ανάπτυξη σε µια χώρα φαίνεται µέσα από κάποιους δείκτες που οι 

αναλυτές χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο. Ο κυριότερος  από αυτούς,  είναι το ΑΕΠ 

το οποίο ορίζεται ως το σύνολο των αξιών των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται ετήσια σε µια οικονοµία7.  Η άνοδος, η ύφεση και η σταθερότητα σε µια 

οικονοµία καθορίζονται από το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ, δηλαδή  από το αν είναι 

θετικός ή αρνητικός ή µηδενικός . Αξίζει να αναφέρουµε ότι τις δεκαετίες 1950, 1960 

και 1970 το ΑΕΠ της Ελλάδας είχε ξεπεράσει σε ποσοστό το µέσο όρο του ΑΕΠ της 

ΕΟΚ και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) αλλά 

η στασιµότητα και τα προβλήµατα φάνηκαν τη δεκαετία του 1980 όπου είχαµε 

µεγάλη µείωση. Άλλο βασικό στοιχείο ανάπτυξης αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας 

δηλαδή εννοούµε τη δοµή, τη σύνθεση,  και την εξέλιξη του πληθυσµού µιας χώρας 
                                                           
6
 Γεώργιος Μ. Κορρές , Ελληνική οικονοµία: Οικονοµική πολιτική και ανάλυση βασικών µεγεθών,  Αθ.    

Σταµούλης, Αθήνα 1998, σ37 

 

7
 Γεώργιος Μ. Κορρές, ό.π, σ38 
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καθώς επίσης και τη διάρθρωση του µορφωτικού επιπέδου, της απασχόλησης και της 

ανεργίας
8.  Η εξέλιξη των πληθυσµιακών µεγεθών στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί 

αρνητικά από το δηµογραφικό πρόβληµα που παρατηρείται στις νεαρές ηλικίες 

καθώς επίσης και από την  (εξωτερική) µετανάστευση που χάνεται εργατικό δυναµικό 

από τη µία και από την άλλη αποκτώνται εµβάσµατα από τους οµογενείς. Η 

κατανάλωση µε τη σειρά της µας δείχνει την αλλαγή στην οικονοµική συµπεριφορά 

ανάλογα µε το βιοτικό επίπεδο της χώρας. Κατά κύριο λόγο η ιδιωτική κατανάλωση 

παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε άνθηση της οικονοµίας ειδικά τις δεκαετίες 1960-

1980 που συνάδει µε την αυξητική τάση της δηµόσιας κατανάλωσης την περίοδο 

1970-1990. Τέλος το εµπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

αποτελούν πηγή πληροφόρησης για  την πορεία της οικονοµίας. Συγκεκριµένα για 

την Ελλάδα οι εισαγωγές αφορούν κυρίως τα κεφαλαιουχικά προϊόντα για την άνοδο 

του τεχνολογικού επιπέδου, οι εξαγωγές αποτελούνται από γεωργικά και βιοµηχανικά 

αγαθά κυρίως προς τις χώρες της ΕΟΚ. Οι εισαγωγές φαίνεται να αυξάνονται κατά 

πολύ σε σχέση µε τις εξαγωγές και έτσι έχουµε έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο 

ειδικά από το 1972 και µετά. Στη συνέχεια θα περάσουµε σε µια αναλυτικότερη 

µελέτη των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας.  

 

1.2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

� Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): από το 1958 µέχρι σήµερα και ο ελληνικός 

αγροτικός τοµέας 

 

Οι δραστηριότητες στον αγροτικό τοµέα έχουν πολλές ιδιαιτερότητες που 

δηµιουργούν ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση των αγροτικών προϊόντων 

συµπεριλαµβανοµένων και των ελληνικών. Έτσι η ιδέα µιας Κοινής Αγοράς φαινόταν 

πολύ λογικό να δηµιουργηθεί σε αυτόν τον τοµέα όπου θα οργανώνονταν οι εθνικές 

                                                           
8
 Γεώργιος Μ. Κορρές , Ελληνική οικονοµία: Οικονοµική πολιτική και ανάλυση βασικών µεγεθών,  Αθ. 

Σταµούλης, Αθήνα 1998, σ41 
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γεωργικές παραγωγές9. Η ιδρυτική συνθήκη της ΕΟΚ προέβλεπε αυτήν την κοινή 

αγορά προϊόντων αλλά χρειαζόταν κάτι παραπάνω από την ελεύθερη διακίνηση των 

προϊόντων και τη θέσπιση κάποιων κανόνων, δηλαδή µια συλλογική οργάνωση την 

οποία θα αποτελούσε η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ίδρυση της και η επιβολή 

κοινών κανόνων δράσης ,λόγω της εκτεταµένης κρατικής παρέµβασης που υπήρχε 

από τις κυβερνήσεις( εθνικά µονοπώλια, εγγυήσεις τιµών, δασµοί κτλ), φαινόταν 

πολύ δύσκολη αλλά οι βάσεις τεθήκαν το 1958 στην Ιταλία όπου και καθορίστηκε ο 

χαρακτήρας της ΚΑΠ.  

Είχε λοιπόν δυο πτυχές, αυτή των αγορών που θα εξασφάλιζε τον εφοδιασµό τους και 

τις υψηλές τιµές υπέρ των παραγωγών, και αυτή των διαρθρώσεων για την αύξηση 

της παραγωγικότητας και του βιοτικού επιπέδου των αγροτών10. Έτσι λήφθηκαν 

µέτρα όπως ο εκσυγχρονισµός των εκµεταλλεύσεων µε ενισχύσεις στους αγρότες, την 

εθελούσια έξοδο εργατικού δυναµικού και την επέκταση των κοινών δράσεων της 

πολιτικής υπέρ των αγροτικών διαρθρώσεων σε ενδιάµεσα στάδια παραγωγής και 

κατανάλωσης προϊόντων µε την ενίσχυση επενδύσεων όπως θα αναλύσουµε και 

παρακάτω
11. Κατά τη δεκαετία του 1980 όµως η διεύρυνση προς το Νότο της 

Κοινότητας καθώς και οι ανισορροπίες που υπήρχαν επέβαλαν µια δεύτερη 

µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. Βασικοί στόχοι της ήταν ο έλεγχος της παραγωγής των 

δαπανών και η ρευστοποίηση των αγροτικών αποθεµάτων. Η διαδικασία αυτή άρχισε 

το 1984 που για πρώτη φορά γίνεται λόγος για ονοµαστικές θεσµικές  τιµές στήριξης 

αγροτικών προϊόντων από το Υπουργείο Γεωργίας. 

 

 

 

                                                           
9
 ∆. Μάρδας, Από την ΕΟΚ στην ΕΕ: από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως την πολιτική 

ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2005, σ350 

 

10
 Ν. Μαραβέγιας, Ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ: επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα, Ίδρυµα 

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1989, σ279 

 

11
 ∆. Μάρδας, ό.π, σ352-353 
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� ∆απάνες της ΚΑΠ 

Οι κύριοι άξονες που θα ακολουθούσε αυτή η διαρθρωτική πολιτική ξεκινούν µε τη 

διαρθρωτική βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. ∆ηλαδή δίδεται µεγάλη σηµασία 

στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας όπου παίρνονται µέτρα για την 

κτηνοτροφία, τα δάση, την κτηνιατρική, τις υποδοµές κτλ µέσα σε ένα πρόγραµµα για 

αύξηση της παραγωγικότητας µε τις απαιτούµενες δαπάνες. Οι συνολικές αυτές  

δαπάνες την περίοδο 1976-1980 φτάνουν τα 56.724 εκατοµµύρια δρχ. δηλαδή το 96% 

του συνόλου των δαπανών ενώ µετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ 1981-1985 

έφτασαν τα 163.376 εκ. δρχ. σε τρέχουσες τιµές12.  Παρατηρείται λοιπόν ότι το 

πρόγραµµα αύξησης της παραγωγικότητας µεταξύ των δυο πενταετιών  αυξήθηκε σε 

σταθερές τιµές του 1980 κατά 92,4% σε αντίθεση µε τις δαπάνες για έγγειες 

βελτιώσεις που µειώθηκαν κατά 32%. Οι δαπάνες για αναδασµό επίσης µειώθηκαν 

κατά 44,6% µε µικρές αυξήσεις µόνο στην ανάπτυξη δασών και αλιείας. 

Οι άξονες συνεχίζουν µε την δεύτερη κατηγορία δαπανών, τις θεοµηνίες, που 

περιλαµβάνονται δαπάνες και αποζηµιώσεις για τις φυσικές καταστροφές σε 

προϊόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς . Στοιχεία υπάρχουν µόνο για την περίοδο 

1981-1985 όπου οι δαπάνες φτάνουν τα 3.679 εκ. δρχ. Στην επόµενη κατηγορία είναι 

οι δαπάνες για ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών, µε τον αγροτουρισµό, την αγροτική 

οδοποιία κτλ που καταλαµβάνουν το 0,2% του Ακαθάριστου Αγροτικού Προϊόντος( 

Α.Α.Π.) δηλαδή 1.882 εκ. δρχ. Στη συνέχεια έχουµε την εµπορία και την µεταποίηση 

που έχουν να κάνουν κυρίως µε έργα συσκευασίας, εµπορίας και επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων. Οι δαπάνες εδώ την περίοδο 1976-1980 έφτασαν τα 526 εκ. 

δρχ. και την περίοδο 1981-1985 τα 5.347εκ. δρχ. δηλαδή σε σχέση µε το Α.Α.Π 

αντιπροσωπεύουν το 0,05% και το 2,6% των δαπανών αντίστοιχα.  

Η πέµπτη κατηγορία αφορά την επιδότηση των επιτοκίων των αγροτικών δανείων 

που και πάλι την πρώτη περίοδο οι δαπάνες έφτασαν τα 805 εκ. δρχ. ενώ τη δεύτερη ( 

µετά την ένταξη) τα 1.022 εκ. δρχ. σε τρέχουσες τιµές. Τέλος έχουµε τις µη υλικές 

επενδύσεις που αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα. Την πενταετία 1976-1980 οι 

δαπάνες για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δαπάνες έφτασαν τα 2.624 εκ. δρχ. ενώ 
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 Ν. Μαραβέγιας, Ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ: επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα, Ίδρυµα 

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1989, σ291, 284 
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την περίοδο 1981-1985 έφτασαν τα 7.847 εκ. δρχ. συνολικά λοιπόν βλέπουµε ότι το 

σύνολο των δαπανών για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις αυξήθηκε σε σχέση µε το 

Α.Ε.Π του αγροτικού τοµέα. Η αύξηση αυτή σε σταθερές τιµές ήταν µεταξύ των δυο 

πενταετιών 28,7% έναντι αύξησης κατά 11,7% του Α.Ε.Π και έτσι το σχετικό 

ποσοστό για τις συνολικές δαπάνες φτάνει από 6,3% σε 7,4% σε σχέση µε το Α.Ε.Π 

του αγροτικού τοµέα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µετά την ένταξη της Ελλάδας στην 

ΕΟΚ οι δαπάνες αυτές ολοένα και µειώνονταν.13 

 

� Βασικές αρχές της ΚΑΠ  

Τη διοίκηση της ΚΑΠ τώρα, είχε αναλάβει η Επιτροπή η οποία είχε αρµοδιότητα για 

εισηγήσεις και προτάσεις που έθετε στο Συµβούλιο και µαζί µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έπαιρναν τις αποφάσεις14. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές, και µετέπειτα οι βασικές της αρχές, λοιπόν που θα 

ακολουθούσε η ΚΑΠ αποτελούνταν από τέσσερα κύρια σηµεία. 

Ξεκινάµε αρχικά µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς στην ΕΟΚ µε τη θέσπιση 

κανόνων ανταγωνισµού και κοινών τιµών και την παράλληλη κατάργηση όλων των 

εµποδίων διακίνησης των γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια της αγοράς 

απαλλαγµένα από περιορισµούς. Η ενιαία αγορά προϋποθέτει κοινή διαχείριση και 

προστασία στα εξωτερικά σύνορα της κοινότητας. 

Έπειτα περνάµε στην κοινή προτίµηση, δηλαδή τη δηµιουργία καθεστώτος που να 

εξασφαλίζει το προβάδισµα των κοινοτικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά έναντι 

των προϊόντων τρίτων χωρών χωρίς να σηµαίνει ότι θα υπάρχει απαγόρευση 

εισαγωγών. ∆ηλαδή στις εισαγωγές επιβάλλονται αντισταθµιστικές εισφορές για να 

τις κρατάνε σε περιορισµένο επίπεδο. Η δηµιουργία ανασχετικών µηχανισµών για τη 

διασφάλιση της κοινοτικής προτίµησης συνδυάζεται µε ένα σταθερό εισόδηµα στους 

παραγωγούς και έναν οµαλό ανεφοδιασµό στην αγορά. 
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Η χρηµατοδοτική αλληλεγγύη αποτελεί βασικό κοµµάτι, δηλαδή η οικονοµική 

διαχείριση των δαπανών που συνεπάγεται η εφαρµογή της κοινής αγροτικής 

πολιτικής µε βάση τους κοινούς πόρους της Κοινότητας. Οι δαπάνες που είδαµε πιο 

πάνω λοιπόν καλύπτονται από ένα κοινό Ταµείο που δηµιουργήθηκε για το σκοπό 

αυτό
15. Με τη χρηµατοδοτική αλληλεγγύη τα κράτη µένουν πιστά στις απαιτήσεις 

που επεβλήθησαν από τον µηχανισµό της κοινής οργάνωσης και τις διατάξεις της 

ΚΑΠ. Αυτή εφαρµόζεται µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 

προσανατολισµού και εγγυήσεων-FEOGA,  το οποίο αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες 

της κοινής αγοράς. Τέλος έχουµε την αρχή της συνυπευθυνότητας του παραγωγού που 

συνίσταται στη συµµετοχή του στις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες που προκαλούνται 

λόγω πλεονάσµατος στα αγροτικά προϊόντα. Σε αυτούς τους τοµείς δεν υπάρχει 

απεριόριστη εγγύηση απορρόφησης της παραγωγής µε υψηλές τιµές αλλά 

περιορισµένη
16. 

 Η κοινή πορεία των αγορών συνίσταται στην εξάλειψη των εµποδίων στις 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές καθώς επίσης και στην κοινή προστασία στα σύνορα. 

Αυτά  εξασφαλίζονται µε δυο συστήµατα: µε το σύστηµα εισοδηµατικών ενισχύσεων 

του γεωργικού εισοδήµατος όπου τα ξένα προϊόντα εισάγονται σε τιµές αγοράς( είναι 

συνήθως χαµηλές), και το σύστηµα στήριξης τιµών των προϊόντων στην αγορά της 

ΕΟΚ δηλαδή µε τιµές κοινές για όλους που είναι πιο υψηλές από τις παγκόσµιες για 

να υπάρχει µια πολιτική προστασίας από τις εισαγωγές .Για την ΚΑΠ επιλέχθηκε το 

σύστηµα τιµών γιατί ανταποκρινόταν καλύτερα στα συµφέροντα των κυβερνήσεων 

της τότε ΕΟΚ των έξι κρατών µελών η οποία απαριθµούσε 20.000.000 αγρότες17. 

Η διαρθρωτική πολιτική της ΚΑΠ αναφέρεται στην ενίσχυση του αγροτικού 

πληθυσµού, στον τεχνολογικό τους εξοπλισµό, στην κατάρτιση των αγροτών κτλ. Για 

να γίνει αυτό το 1965 δηµιουργήθηκε ένα δίκτυο γεωργικής πληροφόρησης που 
                                                           
15

 Κων/νος, Λ. Παπαγεωργίου,- Σπάθης Παύλος , Αγροτική πολιτική,  Στοχαστής: Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αθήνα 2000, σ62 
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 ∆. Μάρδας, Από την ΕΟΚ στην ΕΕ: από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως την πολιτική 

ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2005, σ360 
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βασίζονταν σε γεωργικά λογιστικά γραφεία στα κράτη µέλη που έφταναν πάνω από 

τα 60.000. Με βάση αυτά συλλέγονταν πληροφορίες και µελετώντας τα 

δηµιουργούνταν οι ανερχόµενες προτάσεις. Η χρηµατοδότηση της διαρθρωτικής 

πολιτικής διοχετεύεται από το FEOGA αποτελώντας µέρος της συνολικής 

χρηµατοδότησης από εθνικούς πόρους. Τέτοιου είδους χρηµατοδότηση εντάχθηκε 

από το 1993 στις διαδικασίες των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης(ΚΠΣ) και των 

Ενιαίων Εγγραφών Προγραµµατισµού (ΕΕΠ). Συµπερασµατικά το πρόγραµµα της 

ΚΑΠ ήταν επιτυχές και κατάφερε να φτάσει τους στόχους της όµως προς το τέλος 

του 1980 η κατάσταση είχε αντιστραφεί µε την αγροτική παραγωγή να είναι πλέον 

πλεονασµατική και το διεθνές περιβάλλον, κυρίως οι ΗΠΑ, πίεζαν την Κοινότητα να 

αποσύρει τον αγροτικό της προστατευτισµό18. 

Έτσι έπρεπε να γίνουν µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό της διατηρώντας όµως τις 

βασικές της αρχές οπότε το 1992 έγινε η τρίτη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ που 

αποκαλείται ‘’ Σχέδιο Μαξάρυ’’.  Εδώ τεθήκαν µέτρα για την αποστρατικοποίηση 

της χρήσης γεωργικών εκτάσεων και  µέτρα υπέρ ποσοστώσεων της παραγωγής για 

να µειωθούν τα πλεονάσµατα. Σε αυτό ακριβώς απέβλεπε και η πρόταση για 

ουσιαστική µείωση των ενδεικτικών τιµών19 που θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα 

των κοινοτικών αγροτικών προϊόντων. Άλλη µια σηµαντική µεταρρύθµιση έγινε το 

1997 µε το ΄΄ Πρόγραµµα ∆ράσης 2000́΄ όπου έγινε πιο µεγάλη εντατικοποίηση των 

µέτρων του 1992 κυρίως µε µειώσεις τιµών ώστε να προσεγγίζουν την παγκόσµια 

αγορά, αντισταθµιζόµενες µε µεγαλύτερες επιδοτήσεις.  Αποτελούσε λοιπόν ένα 

µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δράσης της ΕΕ που εξετάζει συνοπτικά τις µελλοντικές 

προκλήσεις. Πάρθηκαν λοιπόν µέτρα όπως πρόωρη σύνταξη στους µεγάλους σε 

ηλικία γεωργούς για να απασχοληθούν και νέοι στον κλάδο, ενθάρρυνση 
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 ∆. Μάρδας, Από την ΕΟΚ στην ΕΕ: από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως την πολιτική 
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,Ελισάβετ Ι. Νίτση , Ο  αγροτικός τοµέα στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 2010, σ53 
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αγραναπαύσεων και αναδασώσεων, µέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα κτλ για να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα όχι όµως και η παραγωγή20. 

 Σαν αποτέλεσµα έχουµε την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος κατά 4,5% από το 

1992-1996 καθώς και προσπάθειες γίνονται για συµπίεση των κοινοτικών τιµών 

πράγµα βέβαια που δεν µπορεί να εξασφαλίσει αυτόµατα τον εκσυγχρονισµό. Επίσης 

η µείωση τιµών στήριξης21
και η εισαγωγή άµεσων πληρωµών απάλλαξαν τους 

καταναλωτές από ένα µέρος τους βάρους στήριξης της γεωργίας. Επιπλέον 

παρατηρείται µια αύξηση της παραγωγής από το 2000  που δεν θα είναι αρκετή λόγω 

της διεύρυνσης προς την Ανατολή όπου θα αυξάνονταν το καταναλωτικό κοινό, και 

έτσι έπρεπε οι πολιτικές να προσαρµοστούν. Από το 2003 η χρηµατοδότηση για τα 

µεσογειακά προϊόντα( βαµβάκι, ελαιόλαδο, καπνός) και το σύστηµα επιδοτήσεων 

απλοποιήθηκε. ∆ηλαδή οι επιδοτήσεις πληρώνονται απευθείας στον παραγωγό χωρίς 

να µεσολαβούν ενδιάµεσα άτοµα. Έχουν αποσυνδεθεί µε τη φύση τις καλλιέργειας 

και την ποσότητα παραγωγής και αποτελούν µια ενιαία εισοδηµατική βάση για τον 

παραγωγό. 

Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ από το 2003 περιλαµβάνει την ενδυνάµωση της αγροτικής 

ανάπτυξης µεταφέροντας κεφάλαια προς την αγροτική ανάπτυξη. Όλα αυτά τα µέτρα 

όµως είχαν ένα κόστος για την ΕΕ το οποίο περιλαµβάνονταν στον προϋπολογισµό 

της και κοστίζει περίπου 50 δις ευρώ το χρόνο, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερο 

από 50% του συνολικού προϋπολογισµού. Λιγότερο από 1% του Ακαθάριστου 

Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) καταβάλλεται στο 5,5% του πληθυσµού που 

ασχολείται µε τη γεωργία. Όχι µόνο το µερίδιο της ΚΑΠ στο ΑΕγχΠ της ΕΕ είναι 

χαµηλό αλλά ελαττώνεται πολύ πιο γρήγορα( έως και τρεις φόρες) σε σύγκριση µε τις 

δηµόσιες δαπάνες της ΕΕ. Οι δαπάνες λοιπόν της ΚΑΠ πρέπει να ελέγχονται 

αυστηρά µέσα σε ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής πολιτικής ειδικά µέχρι και το 

2013. Έχοντας αναλύσει λοιπόν τα νέα δεδοµένα που θα πρέπει να εφαρµόσει και να 

                                                           
20

 ∆. Μάρδας, Από την ΕΟΚ στην ΕΕ: από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως την πολιτική 
ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2005, σ365 

21
 Ελάχιστη τιμή που μπορεί να πωληθούν τα εισαγόμενα προϊόντα, Ελένη Α. Καδίτη 

,Ελισάβετ Ι. Νίτση , Ο  αγροτικός τοµέα στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 2010, σ53 
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λειτουργήσει µέσα σε αυτά η ελληνική οικονοµία έπειτα θα εξετάσουµε πιο ειδικά 

την εφαρµογή τους και τις  επιπτώσεις τους. 

Αρχικά αξίζει να αναφέρουµε ότι η συνολική έκταση της Ελλάδας αγγίζει τα 

131.944km2 από τα οποία τα 3,960 εκατοµµύρια εκτάρια ή αλλιώς το 30% περίπου 

της συνολικής έκτασης αποτελεί την καλλιεργήσιµη γη22.  ∆ηλαδή οι γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι πιο περιορισµένες από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

και από το 1961 δεν έχουν αυξηθεί, ούτε αναµένεται λόγω µορφολογίας του εδάφους. 

Ο τοµέας αυτός έχει διαδραµατίσει σοβαρό οικονοµικό ρόλο τόσο στη συµµετοχή 

του στο ΑΕΠ της χώρας όσο και στα επίπεδα απασχόλησης προσπαθώντας να φτάσει 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το προϊόν του πρωτογενούς τοµέα είχε µεγάλη ανάπτυξη 

και ξεπερνούσε αυτό του βιοµηχανικού από το τέλος του  Β’ Παγκόσµιου και τον 

Εµφύλιο µέχρι και  µετά το 1960.  Ειδικότερα από το 1950, που η αγροτική 

παραγωγή κάλυπτε το 29% του συνολικού ΑΕΠ,  η ανάπτυξη του τοµέα αυτού είναι 

συνεχόµενη και ανοδική για αυτήν την περίοδο23.  

 Παρατηρούµε όµως ότι ενώ  το 1966 συνέβαλε στο ΑΕΠ( σε τιµές του 1970) κατά 

22,2%, το 1978 άρχισε να περιορίζεται στο ποσοστό του 14% το οποίο εξακολουθεί 

να είναι υψηλότερο από το µέσο κοινοτικό ποσοστό του 4%. Η ανάλωση του 

ενδιάµεσου αγροτικού τοµέα ως ποσοστό της τελικής παραγωγής (2003) ανέρχεται 

µόλις το 24,1% σε αντίθεση µε την ΕΕ-15 που είναι 48,3% και αυτό γιατί η δοµή 

παραγωγής στις δυο περιπτώσεις είναι διαφορετική, µε την ελληνική να έχει την πιο 

παραδοσιακή. Το ποσοστό συµµετοχής του αγροτικού τοµέα στο ΑΕΠ µειώθηκε από 

9,9% το 1995 σε 7,3% το 2000 και στη συνέχεια σε 5,2% το 200624. Η διάρθρωση 

της ελληνικής γεωργικής παραγωγής είναι θα λέγαµε συµπληρωµατική  της 

κοινοτικής παραγωγής. Το 69% αποτελείται από τη φυτική παραγωγή  και µόνο το 

                                                           
22

 Υπουργείο Εξωτερικών ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

Εθνικό τυπογραφείο, Αθήνα 1980, σ62 

 

23
 Μ. Ζουµπουλάκης, Χ. Κόλλιας.,…Κλεάνθης Συρακούλης, Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής 

οικονοµίας, Πατάκη, Αθήνα 2005, σ143 

 

24
 Καδίτη Ελένη Α., Νίτση Ελισάβετ Ι., Ο  αγροτικός τοµέα στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 2010, σ 29 , 

βλ. πίνακα 1.1 στο παράρτηµα, σ 85 
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31% από τη ζωική ενώ στην Κοινότητα η ζωική παραγωγή κυριαρχεί µε ποσοστό της 

τάξης του 59% της συνολικής παραγωγής.  

Από την άλλη, σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Γεωργίας 866.000 άτοµα, από το σύνολο του ενεργού 

πληθυσµού των 3.340.000 ατόµων απασχολούνταν στη γεωργία πριν την ένταξη στην 

ΕΟΚ . Με βάση αυτήν την έρευνα βλέπουµε  ότι το αγροτικό εργατικό δυναµικό 

είναι µεγάλης ηλικίας, από 55 ετών και άνω, συνεπώς η αποχώρηση τους από τον 

οικονοµικό τοµέα θα είναι πιο εύκολη και σύντοµη. Ο αγροτικός πληθυσµός της 

Ελλάδας  είναι ο πιο υψηλός από τις χώρες µέλη της ΕΕ-15 και φτάνει το 12,6% το 

2004 έναντι της ΕΕ-15 που είναι 3,8% αλλά σταδιακά µειώνεται. Το 2001 η 

απασχόληση στον αγροτικό τοµέα  αντιπροσώπευε το  16% της συνολικής 

απασχόλησης ενώ το 2008 µόλις το 11%. Επιπλέον η αποχώρηση των νέων 

σηµατοδοτεί τη γήρανση του αγροτικού πληθυσµού που σηµαίνει ότι αν δεν 

ανανεώνεται θα φτάσει γρήγορα στο τέλος του. Έτσι έχουµε σαν αποτέλεσµα τη 

µείωση του πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος που ειδικά την περίοδο 2000-2007 

είχε φτάσει το 7,1% µε τον αγροτικό τοµέα πλέον να σβήνει σταδιακά25. 

Η ελληνική γεωργία έχει να αντιµετωπίσει και άλλα διαρθρωτικά προβλήµατα εκτός 

από αυτό. Το πιο σηµαντικό από όλα είναι οι µικρές και ασυνεχείς καλλιέργειες που 

δεν επιτρέπουν την πλήρη εκµετάλλευση τους26. ∆ηλαδή στην Ελλάδα οι µικρές 

καλλιέργειες αποτελούν το 62% ενώ οι µεγάλες µόνο το 1% σε αντίθεση µε την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα που οι πολύ µεγάλες καλλιέργειες καλύπτουν το 21% από τις 

συνολικές. Επιπλέον αποτέλεσµα του κατατεµαχισµού αυτού είναι µια µεγάλη 

αύξηση στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων µε τις καλλιέργειες να µην 

µπορούν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα στο κατά πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό ενεργού πληθυσµού και έτσι το εργατικό δυναµικό στρέφεται και σε άλλες 

ενασχολήσεις.   

                                                           
25

 Ελένη Α. Καδίτη ,Ελισάβετ Ι. Νίτση , Ο  αγροτικός τοµέα στην Ελλάδα, ΚΕΠΕ, Αθήνα 2010, σ32,33 

 

26
 Μ. Ζουµπουλάκης, Χ. Κόλλιας.,…Κλεάνθης Συρακούλης, Σύγχρονες προσεγγίσεις της ελληνικής 

οικονοµίας, Πατάκη, Αθήνα 2005, σ145 
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Στην Ελλάδα το πιο σηµαντικό πρόβληµα δεν είναι µόνο τα πλεονάσµατα αλλά και η 

χαµηλή φυσική απόδοση των καλλιεργειών και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας και 

συνεπώς του αγροτικού εισοδήµατος. Ο ελληνικός αγροτικός τοµέας αδυνατεί να 

αντιµετωπίσει τον οξύ ανταγωνισµό από τις άλλες χώρες µέλη διότι έχει αδυναµία 

εκσυγχρονισµού της παραγωγής και αδυναµία των γεωκτητικών δοµών. Η ελληνική 

γεωργία κινείται σε πολύ πιο χαµηλά επίπεδα από ότι οι άλλες χώρες µε αποτέλεσµα 

να µην έχει τόσα κέρδη όσο αυτές γιατί αντιµετωπίζει ένα µεγάλο κόστος παραγωγής 

ανά µονάδα προϊόντος και διαρθρωτικά προβλήµατα. Άλλα προβλήµατα είναι η 

παραδοσιακή διάρθρωση της παραγωγής,  το µεγάλο ειδικό βάρος του οικονοµικώς 

ενεργού πληθυσµού στη γεωργία σε σχέση µε το σύνολο της απασχόλησης, η χρόνια 

υποεπένδυση, οι δυσµενείς εξαγωγές, η υπέρµετρη εξάρτηση του εισοδήµατος από 

τις επιδοτήσεις κτλ. 

Η λύση λοιπόν για την Ελλάδα είναι η αύξηση των κοινοτικών τιµών, η αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας των εκµεταλλεύσεων της µε τη µείωση του κόστους ανά 

µονάδα παραγόµενου προϊόντος, έτσι ώστε να αποδίδουν πιο πολύ εισόδηµα. 

Βασικός στόχος λοιπόν είναι η τόνωση και η ενθάρρυνση επενδύσεων των ίδιων των 

αγροτών ,για τη µείωση του κόστους, που την περίοδο 1981-1985 παρουσιάζει 

πτωτική τάση27. Την περίοδο 1976-1980 οι ιδιωτικές επενδύσεις  φτάνουν το ποσοστό  

του 8,4% του ΑΕΠ. Έτσι παρά την αύξηση των κοινοτικών και εθνικών δαπανών  το 

σύνολο των επενδύσεων µειώνεται από 14,8% σε 14,3% του ΑΕΠ του αγροτικού 

τοµέα. 

Σαν αποτέλεσµα έχουµε ότι το υψηλό κόστος παραγωγής σε σύγκριση µε το µέσο 

όρο των κρατών- µελών της Ε.Κ. επιδρά δυσµενώς στην ανταγωνιστική θέση της 

ελληνικής γεωργίας και συνεπώς στη σχετική θέση της τόσο στην εσωτερική, όσο και 

στην κοινοτική και διεθνή αγορά µετά την ένταξή της στην ΕΟΚ το 1981. 

Προσπάθειες για να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα είχαν γίνει από τις αρχές 

της δεκαετίας του ΄50 , όπως είδαµε και πιο πάνω, και µέχρι την ένταξή µας στην Ε.Κ 

για να αυξηθεί η παραγωγικότητα µέσω της εντατικοποίησης, συνεπώς να αυξηθούν 

και τα αγροτικά εισοδήµατα, δίνοντας τις βάσεις για να αναπτυχτεί η ελληνική 

                                                           
27

 Ν. Μαραβέγιας, Ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ: επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα, Ίδρυµα 

Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1989, σ299 
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γεωργία µε τα διεθνή πρότυπα στις αρχές του 1980. Ακόµα και µε αυτές ο αγροτικός 

τοµέας δεν ήταν έτοιµος να αντιµετωπίσει τη µεγάλη ανταγωνιστική πίεση από τις 

χώρες- µέλη της Ε.Κ γιατί οι παραγωγικές της επιδόσεις ήταν φθίνουσες στη 

δεκαετία της ένταξης της. Άρα µειώθηκαν κατά πολύ οι εξαγωγικές επιδόσεις και 

αυξήθηκε η εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά από ξένα αγροτικά προϊόντα. 

Ωστόσο, η αύξηση της  µορφής ενισχύσεων- επιδοτήσεων συγκράτησε και βελτίωσε 

προσωρινά τα συνολικά πραγµατικά εισοδήµατα των αγροτών µέχρι ένα σηµείο όπως 

φαίνεται από την πορεία των εισοδηµάτων28 .  

Το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει στασιµότητα 

σε αντίθεση µε αυτό της ΕΕ-15 και είναι πλέον αποσυνδεδεµένο από την αγροτική 

παραγωγή. Αυτό συµβαίνει γιατί στην Ελλάδα οι επιδοτήσεις από την περίοδο 1993-

2003 συνιστούν το 23% της συνολικής αξίας της παραγωγής σε βασικές τιµές ενώ 

στην ΕΕ συνιστά το 10% ( σε όρους αγροτικού εισοδήµατος στην Ελλάδα ανέρχεται 

στο 40%). Αντίστοιχα και η αξία της παραγωγής σε τιµές παραγωγού είναι πολύ πιο 

χαµηλές και φτάνουν το 77% έναντι της ΕΕ-15 που φτάνει το 90% και η διαφορά 

προέρχεται από τις επιδοτήσεις στη φυτική παραγωγή.  Έτσι µε τις επιδοτήσεις ο 

αγροτικός τοµέας ολοένα αποµακρύνεται από την αναπτυξιακή διαδικασία και αυτό 

γιατί παρά τις αυξηµένες επιδοτήσεις  η παραγωγή έµεινε στάσιµη και η 

ανταγωνιστικότητα επιδεινώθηκε. Οι παραγωγοί χρησιµοποίησαν τις επιδοτήσεις για 

καταναλωτικούς σκοπούς χωρίς να κάνουν εκσυγχρονιστικά έργα και να φτιάξουν 

καλύτερες υποδοµές και έτσι φτάσαµε στη στασιµότητα29.  

Σηµαντικό κοµµάτι της ΚΑΠ για την Ελλάδα ήταν η χρηµατοδότηση. Οι κανονισµοί 

ή οι οδηγίες που ισχύουν για τη χώρα µας έχουν να κάνουν µε την αύξηση της 

παραγωγικότητας από το Υπουργείο Γεωργίας µέσω της έµµεσης χρηµατοδότησης.  

Τα έµµεσα µέτρα χρηµατοδότησης λοιπόν έχουν σαν στόχο τον εκσυγχρονισµό των 

εκµεταλλεύσεων, την αντιστάθµιση των µειονεκτηµάτων των περιοχών µε 

                                                           
28

 Ν. Μαραβέγιας  , Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ελληνική γεωργία τη δεκαετία 

του 1990, Παπαζήση, Αθήνα 1992, σ23,24 
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 Γ. Αργείτης , Οικονοµικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα, Τυπωθήτω Γιώργος 

∆αρδάνος, Αθήνα 2005, σ108-111 
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προβλήµατα και την παρέµβαση στην διαδικασία παραγωγής. Η κοινοτική 

χρηµατοδότηση έχει συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση των δαπανών στον 

παραγωγικό τοµέα την περίοδο 1981-1985 όπως φαίνεται από τις συνολικές δαπάνες 

που φτάνουν τα 66.148 εκ. δρχ. από τα οποία τα 18.960 εκ. δρχ. προήλθαν από 

κοινοτικές εισπράξεις πράγµα που δείχνει ότι η εθνική χρηµατοδότηση παρασύρεται.  

Τα έµµεσα µέτρα κοινοτικής χρηµατοδότησης από την άλλη αφορούν ενισχύσεις στα 

επενδυτικά προγράµµατα εµπορίας και µεταποίησης αγροτικών προϊόντων που την 

πενταετία µετά την ένταξη ανήλθαν σε 42.090 εκ. δρχ. για να ξεκινήσουν οι 

διαδικασίες. Την προηγούµενη πενταετία οι  εθνικές δαπάνες για τις επενδύσεις 

υποδοµής ήταν πολύ πιο µειωµένες και ειδικά στο χώρο της αλιείας που µετά την 

ένταξη έφτασε τα 6.546.000 δρχ. µε το ύψος της  κοινοτικής συνδροµής να είναι 

2.243.000 δρχ. και οι εισπράξεις από την Κοινότητα να είναι 195.000.000 δρχ30. 

Για να περιορίσουν τα αγροτικά πλεονάσµατα έπρεπε να µειώσουν τις δαπάνες για τη 

γεωργία για να µειωθεί και η παραγωγή. Η ελληνική γεωργία λοιπόν επηρεάστηκε 

και από αυτό το γεγονός και έπρεπε να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Τον Ιούλιο 

2004 η Ελλάδα αποφασίζει  λοιπόν να ακολουθήσει το πρόγραµµα ενίσχυσης στα 

πλαίσια της Νέας ΚΑΠ από τον Ιανουάριο του 2006. Η εφαρµογή της ενιαίας 

ενίσχυσης αντικατέστησε τις επιδοτήσεις µε βάση το ύψος της παραγωγής. Επίσης 

δόθηκαν ειδικές ενισχύσεις για το σιτάρι, το ρύζι, για καλλιέργειες ενεργείας, για 

παραγωγή γάλακτος, βαµβακιού κτλ31.  

Την περίοδο 2007-2013 η Ελλάδα θα λάβει από την ΕΕ 22δις ευρώ για τον αγροτικό 

τοµέα. Το 2007 το συνολικό ποσό που ενισχύσεων που δόθηκε ήταν 2,889 δις ευρώ 

ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μια άλλη µεταρρύθµιση είναι η 

διαφοροποίηση όπου οι ενισχύσεις µειώνονται σταδιακά και οι εξοικονοµούµενοι 

πόροι µένουν στο κράτος µέλος για πηγή χρηµατοδότησης. Από αυτήν την µείωση 

σχεδόν απαλλάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών 

                                                           
30

 Ν. Μαραβέγιας, Ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ: επιπτώσεις στον αγροτικό τοµέα, Ίδρυµα 
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προβλέποντας ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για τη χώρα µας θα είναι 

θετικό από τη ρύθµιση αυτή. Επίσης έγιναν πολλές αγροτικές επενδύσεις στη χώρα 

µας και πολλοί νέοι στραφήκαν προς αυτόν τον κλάδο µε στόχο πάντα τη βιώσιµη 

ανάπτυξη. 

Οι βαθύτερες αίτιες για την φθίνουσα πορεία του ελληνικού αγροτικού τοµέα έχουν 

να κάνουν και µε την επιδίωξη του συνεχούς κέρδους και την αυξηµένη συσσώρευση 

του κεφαλαίου. Στα πλαίσια αυτά δηµιουργούνται νέες ανάγκες στους καταναλωτές 

µε αποτέλεσµα να γίνεται εντατικότερη η παραγωγή τροφίµων και η εκµετάλλευση 

των φυσικών πόρων. Οι  ελληνικοί φυσικοί πόροι( έδαφος, υδατικοί πόροι) δεν είναι 

ανεξάντλητοι και δεν µπορούν να υποκατασταθούν πλήρως από το υλικό κεφάλαιο 

άρα ο τρόπος παραγωγής πρέπει να αλλάξει διεθνώς για να εξασφαλιστεί η επιβίωση. 

Η γεωργία πλέον , ειδικά η φυτική παραγωγή, δεν µπορεί να προσφέρει στον πλούτο 

της χώρας και ειδικά την τελευταία δεκαετία µε την πραγµατική της αξία να 

µειώνεται λόγω πτώσης των πραγµατικών τιµών του αγροτικού προϊόντος. Σηµαντικό 

ρόλο έπαιξε και η ανεπαρκής επενδυτική δραστηριότητα που  σε συνδυασµό µε την 

χαµηλή παραγωγικότητα και τεχνογνωσία φτάσαµε στο έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου στα αγροτικά προϊόντα32. ∆ιαχρονικά παρατηρείται ένα συνεχές έλλειµµα 

που ξεκίνησε από το 1981, µε την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Οφείλεται κυρίως 

στον αναπροσανατολισµό του εξωτερικού εµπορίου από τρίτες χώρες σε αυτές της 

ΕΟΚ, στη χαµηλή ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τοµέα και στην προστασία του. 

Έτσι βλέπουµε την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα και δηµιουργία διακλαδικών 

σχέσεων του τοµέα αυτού και στην ενίσχυση της µεταποίησης33. 

Το έλλειµµα αντανακλά την διαρθρωτική αδράνεια της παραγωγής στην Ελλάδα διότι 

στις εξαγωγές κυρίαρχο ρόλο έχουν τα παραδοσιακά προϊόντα: φρούτα- λαχανικά 

(38,4%), καπνός( 15,3%), ελαιόλαδο (13%), ενώ στις εισαγωγές έχουµε: 
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γαλακτοκοµικά (13,7%), κρέας (20,6%), δηµητριακά (10%) καθώς και φρούτα και 

λαχανικά διότι τα ελληνικά δεν επαρκούν34. 

 

1.3 Ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1970 στη βιοµηχανία κυρίαρχο ήταν το 

φορντιστικό καθεστώς ανάπτυξης που είχε ως βάση τη συσσώρευση µέσα σε ένα 

τεχνοοικονοµικό µοντέλο. Στόχο είχε την ελαχιστοποίηση του κόστους εργασίας 

µέσα σε ένα τυποποιηµένο παραγωγικό σύστηµα µε καταµερισµό της εργασίας. Έτσι  

το βιοµηχανικό αυτό µοντέλο οδηγεί σε ένα µαζικό σύστηµα παραγωγής µε 

τυποποιηµένα και οµοειδή προϊόντα και συνεπώς προβλέπεται η αναγκαιότητα µιας 

διεθνοποίησης  και η αρχή της ευελιξίας. Με αυτήν η παραγωγή αρχίζει να 

προσαρµόζεται µε τα εξωτερικά δεδοµένα και απαιτήσεις που χρειάζεται για να 

επιβιώσει. ∆ηλαδή πλέον ελαχιστοποιούνται τα αποθέµατα και υπάρχει ολικός 

έλεγχος παραγωγής και έτσι τα προϊόντα παράγονται στο χρόνο που ζητούνται35.  

 Ξεκινώντας µε µια ιστορική αναδροµή την περίοδο 1950-1980 ο δευτερογενής 

τοµέας γνώρισε σηµαντικές διαρθρωτικές, ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που 

οδήγησαν σε υψηλό ποσοστά οικονοµικής µεγέθυνσης αλλά σταδιακά φθίνει και 

αυτό φαίνεται από το 1980. Η εκβιοµηχάνιση που ακολούθησε έχει να κάνει µε την 

εφαρµογή της τεχνολογίας στη διαδικασία παραγωγής και στην συνεχή 

αναπροσαρµογή της µε βάση τα νέα δεδοµένα της κάθε εποχής. Η επέκταση του 

δευτερογενούς τοµέα ήταν σταθερά ανοδική µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 

οπότε και φαίνεται ότι έφτασε στο ανώτατο σηµείο της µε 34,7% το 197336. 
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Από στοιχεία37 µπορούµε να δούµε το γενικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας 

καθώς επίσης και τη µορφή εκβιοµηχάνισης της. Παρατηρείται λοιπόν ότι η 

απασχόληση στον γεωργικό τοµέα φθίνει σταδιακά µέχρι το 1981 που την 

πρωταρχική θέση την αποκτά ο τριτογενής τοµέας. Επίσης παρά τη µείωση του 

εργατικού δυναµικού την περίοδο 1960-1980 βλέπουµε ότι από το 1980 και µετά η 

απασχόληση στον µεταποιητικό τοµέα και στις κατασκευές αυξάνονταν και έφτασαν 

το 19,3%.  Ο βαθµός εκβιοµηχάνισης από το 1970 και µετά έχει µια ανοδική πορεία 

που σηµατοδοτεί τη µείωση του µεριδίου της γεωργίας στην οικονοµική ανάπτυξη 

και την αύξηση του µεριδίου της βιοµηχανίας.  

Η ελληνική βιοµηχανία κατά την περίοδο 1950-1960 προσέλκυε µεγάλο αριθµό 

άµεσων ξένων επενδύσεων στους κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας και στους 

µεσαίους βιοµηχανικούς κλάδους. Από το 1970 και µετά παρατηρούµε τους 

επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στους καταναλωτικούς κλάδους ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύσσονται ασύµµετρα και οι υπηρεσίες. Οι πρώτες βιοµηχανικές 

µονάδες ιδρυθήκαν το 1860 και είχαν κύρια κατεύθυνση τη βιοµηχανία τροφίµων που 

γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη38.  

Στα µέσα του 19 αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται και η βιοτεχνία και να εξελίσσεται η 

βιοµηχανία που το 1917 έφτασε τις 2.213 βιοµηχανικές µονάδες και απασχολούσαν 

36.124 εργαζοµένους. Στις µεγάλες επιχειρήσεις  πρωταρχική θέση έχουν οι 

υφαντουργικές βιοµηχανίες που συγκεντρώνουν το 31,21% του συνόλου των 

οικονοµικών µονάδων και 42,2% του απασχολούµενου προσωπικού. Ακολουθούν οι 

βιοµηχανίες τροφίµων µε 26,5% και 15,42% αντίστοιχα και µετά οι  µηχανουργικές 

µε 9,9% και 8,5% αντίστοιχα κτλ. Το 1990 µπορούµε να πούµε ότι το προϊόν του 

δευτερογενούς τοµέα αποτελούσε το 30% περίπου του ΑΕΠ, σε αντίθεση µε το 1950 

που ήταν µόλις 20%. Ο κλάδος της µεταποίησης αυξήθηκε κατά 6% την περίοδο 

1950-1990 έναντι του 8% των λατοµείων, 10% του ηλεκτρισµού-φωταερίου- ύδατος 

και 4,1% των κατασκευών. 
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Οι κυριότεροι κλάδοι που αποτελούν τον τοµέα της µεταποίησης , τους οποίους θα 

αναλύσουµε και παρακάτω, είναι ο κλάδος των τροφίµων-ποτών-καπνού που 

αναπτύχθηκε γρήγορα την περίοδο 1950-1980 αλλά από το 1985-1990 φθίνει και 

έρχεται σε κρίση. Επίσης η υφαντουργία, ο κλάδος των µη µεταλλικών ορυκτών και 

οι επιχειρήσεις των µεταφορικών µέσων γνώρισαν ανάπτυξη µέχρι το 1980 αλλά από 

το 1985-1990 ήταν σε ύφεση. Πολύ σηµαντικός είναι και ο κλάδος της ένδυσης- 

υπόδησης που συρρικνώθηκε µετά το 1980 σε αντίθεση µε τον κλάδο των χηµικών 

επιχειρήσεων που τον διέπει µια συνεχής ανάπτυξη39 

Στη συνέχεια θα περάσουµε στη νεώτερη βιοµηχανία που αναπτύσσεται από το 1992 

και µετά ,αναλύοντας τα προβλήµατα και τις προοπτικές της. Την περίοδο αυτή 

ξεκινά η µείωση του δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής και έχει σαν αιτία την µείωση 

ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά και την µείωση των επενδύσεων κυρίως στον 

τοµέα της κατασκευής. Από την πλευρά της προσφοράς υπάρχει έλλειψη κεφαλαίων 

στην παραγωγική διαδικασία και υψηλό κόστος σε συνδυασµό µε τις µακροχρόνιες 

πτωτικές τάσεις της βιοµηχανίας. Παρατηρούµε ότι η απασχόληση στη βιοµηχανία 

µειώνεται κατά πολύ σε αντίθεση µε την παραγωγή που προχωράει ανοδικά, και αυτό 

συµβαίνει από την εκκαθάριση του τοµέα από τις µη παραγωγικές µονάδες. Μπορεί 

να φαίνεται δυσµενής επίπτωση αλλά θα εξασφαλίσει µια συνολική βελτίωση της 

παραγωγικότητας της βιοµηχανίας. Έπειτα  θα αναλύσουµε τους πιο σηµαντικούς 

κλάδους της βιοµηχανίας.  

 

� Κλάδος τροφίµων και ποτών 

 Ξεκινάµε µε τον κλάδο των ειδών τροφίµων και ποτών  που αποτελεί τον κύριο 

εξαγωγικό κλάδο το 1989 στις χώρες της ΕΕ, ειδικά στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην 

Ιταλία και στη Γερµανία. Αυτό άλλαξε το 1992 λόγω των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων από τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, και έτσι οι εξαγωγές 

µειωθήκαν επηρεάζοντας και το ποσοστό του ΑΕΠ. Οι εισαγωγές σε είδη διατροφής 
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και ποτών από την ΕΕ , και ειδικά από την Ολλανδία, τη Γερµανία και τη Γαλλία, 

αυξάνονται από 78% το 1988 σε 85% το 199440.  

Το 1992 ο κλάδος αυτός παρουσίασε αύξηση της παραγωγής κατά 7,9% µέχρι και το 

1994 όπου ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 1% µε την  τρέχουσα 

ανοδική του πορεία να φαίνεται από τα ποσοστά των προηγούµενων ετών( -2,8% το 

1990, -0,9% το 1991, -1,3% το 1992 και -3,3% το 1993) και η ανακοπή αυτών των 

πτωτικών τάσεων το 1994 οφείλεται σε διαρθρωτικές βελτιώσεις στα συστήµατα 

παραγωγής τους. Ο συγκεκριµένος κλάδος παράγει το 20% της βιοµηχανικής 

παραγωγής µε σηµαντική άνοδο που οφείλεται στην αύξηση παραγωγής σε ποτά και 

καπνό κατά 23,4% συνολικά σε αντίθεση µε τον κλάδο των τροφίµων που 

παρουσιάζει µικρή πτώση.   

Από το 1995 και µετά παρουσιάζει µια στασιµότητα έως µια µικρή ανάπτυξη.  Αξίζει 

να αναφέρουµε ότι τη χρόνια αυτή η ελληνική βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε 

κατά 2,2% µε τις επιχειρήσεις να επεκτείνονται και σε αγορές του εξωτερικού 

αυξάνοντας τις εξαγωγές τους. Σε σύνολο 20 κλαδών οι 14 είχαν άνοδο παραγωγής 

µε κυριότερους: τρόφιµα, ποτά, καπνός, χαρτί, χηµικά, µεταλλικά προϊόντα, 

µεταφορές και άλλα . 

 

� Κλάδος των καπνών 

Ο κλάδος αυτός είναι παραδοσιακός και αναπτυσσόµενος στην ελληνική µεταποίηση. 

Το εξωτερικό εµπόριο του σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1988-1994 ήταν 

ελλειµµατικό. Το µεγαλύτερο τµήµα των εισαγωγών προέρχονταν από την ΕΕ, ειδικά 

από τη Γερµανία, την Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές της Ελλάδας 

δεν βρίσκουν µεγάλο αντίκρισµα σε αυτές διότι δεν έχει ένα σταθερό µερίδιο αγοράς 

σε κάποια από αυτές. Σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα είχαµε το 1992 σε χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης αλλά λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού από τις χώρες του 
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ΟΟΣΑ άρχισαν να µειώνονται.. Το 1993 ο καπνός αυξήθηκε κατά 15,6%  έναντι 

µικρής µείωσης το 1992 αλλά δεν παρουσιάστηκαν µεγάλες βελτιώσεις41. 

 

 

� Κλάδος παραγωγής των κλωστοϋφαντουργικών υλών 

Αποτελεί ένα παραδοσιακό εξαγωγικό υλικό αλλά ο τοµέας αρχίζει να φθίνει λόγω 

της ανταγωνιστικότητας και αυτό φαίνεται από το ισοζύγιο του κλάδου, από το 1990 

και µετά, που είναι ελλειµµατικό. Οι ελληνικές εξαγωγές αντιµετωπίζουν απώλειες 

µεριδίων αγοράς στις χώρες της ΕΕ καθώς η Πορτογαλία, η Τουρκία και οι 

Ανατολικές χώρες επωφελούνται από την έλλειψη της ελληνικής 

ανταγωνιστικότητας. Ο όγκος της παραγωγής το 1992 έχει µειωθεί κατά 30% λόγω 

της ανεπάρκειας της ζήτησης, στις χαµηλές τιµές που επιβάλλονται στα προϊόντα του 

κλάδου και συνεχίζει την ίδια πορεία και το 1993. Το ίδιο φαινόµενο συνεχίζεται και 

το 1994 που η κρίση στον κλάδο είναι έντονη λόγω του οξύ ανταγωνισµού και του 

υψηλού κόστους παραγωγής. Ένα χρόνο µετά παρατηρείται ένα όριο στην πτώση της 

παραγωγής στο 0,5% από 8,5% το 199342.  

 

� Κλάδος ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος 

Αποτελεί και αυτός µε τη σειρά του έναν σηµαντικό εξαγωγικό κλάδο. Την περίοδο 

1988-1994 τα προϊόντα του κατείχαν το 86% της παραγωγής ενώ οι εισαγωγές( από 

την Ιταλία και τη Γερµανία) το 78% της συνολικής κατανάλωσης. Το 70% των 

εξαγωγών στις χώρες της ΕΕ κατέχει η Γερµανία καθώς επίσης και το 55% των 

εισαγωγών. Μετά το 1985 κατά κύριο λόγο οι εξαγωγές περιορίστηκαν λόγω της 

διεθνούς αγοράς µε εξαίρεση την περίοδο 1990-1992. Το 1994 η παραγωγή µειώνεται 

κατά 11,8% λόγω της ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης και το 1995 ακολουθεί 

περαιτέρω µείωση που αποδυναµώνει τον κλάδο. 
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� Κλάδος των χηµικών προϊόντων  

Ο κλάδος αυτός είναι  ελλειµµατικός διότι οι εισαγωγές, κυρίως από την Ανατολική 

Ευρώπη,  ξεπερνούν κατά πολύ τις εισαγωγές. Οι εξαγωγές στην ΕΕ αποτελούν το 

1994 το 23% των συνολικών εξαγωγών ενώ οι εισαγωγές αποτελούν το 45% ειδικά 

από την Γερµανία, την Ιταλία και το Βέλγιο. Ο κλάδος αντιµετωπίζει προβλήµατα 

λόγω του ισχυρού ανταγωνισµού από τη Βραζιλία, Μέση Ανατολή και το Ηνωµένο 

Βασίλειο καθώς επίσης και από το µικρό µέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων του 

κλάδου. Την περίοδο 1991-1992 η παραγωγή µειώνονταν  κατά 4,9% και 2,7% 

αντίστοιχα. Από το 1994-1995 παρατηρήθηκε µια µικρή άνοδος αλλά και πάλι δεν 

µπορούσε να καλύψει τη ζήτηση43. 

 

� Κλάδος παραγωγής των βασικών µέταλλων και µεταλλικών προϊόντων 

Το εµπορικό ισοζύγιο και αυτού του κλάδου είναι ελλειµµατικό διότι υπάρχει 

αστάθεια στην εγχώρια παραγωγή και η αξία των εισαγωγών είναι πενταπλάσια από 

των εξαγωγών. Το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών το 1994 φτάνει το 57% και είναι 

κυρίως προς την ΕΕ και τη Μέση Ανατολή όπως και το 62% του συνόλου των 

εισαγωγών. Και εδώ υπάρχει έντονος ανταγωνισµός διότι η Ελλάδα δεν έχει 

αξιοσηµείωτο µερίδιο αγοράς σε αυτόν τον κλάδο και βάλλεται από τον 

ανταγωνισµό. Η παραγωγή βασικής µεταλλουργίας αυξήθηκε το 1992 κατά 2% και 

το ίδιο συµβαίνει και µε τις τιµές στο κλάδο που αυξήθηκαν από 3,2% το 1990 σε 

4,4% το 1992. Από το 1994 η παραγωγή µειώθηκε κατά 4,9% και οι τιµές αυξήθηκαν 

µέχρι και το 1996 οι παραγγελίες παρέµεναν πολύ περιορισµένες44.  

 

Σύµφωνα µε έρευνες για την πορεία των κλάδων αυτών καταλήγει σε κάποια 

συµπεράσµατα που αφορούν τα πρώτα χρόνια της προσαρµογής. Αρχικά παρατηρεί 

µια βελτίωση στα προϊόντα υψηλής έντασης εργασίας που οφείλεται στην 
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εξωστρέφεια των υποκλάδων της ελληνικής βιοµηχανίας και σηµαντική µείωση στα 

προϊόντα υψηλής έντασης κεφαλαίου. Επίσης αυξήθηκε η εξειδίκευση στα αγαθά 

χαµηλής προστιθέµενης αξίας και µέσου βαθµού καθετοποίησης µε την υπάρχουσα 

εξειδίκευση και τέλος η δηµιουργία εξειδίκευσης σε προϊόντα που είχαν µέση αύξηση 

της παγκόσµιας ζήτησης45.  

Βασικό στοιχείο από την ένταξη µας στην ΕΟΚ αποτελεί η βαθµιαία µείωση της 

προστασίας στα βιοµηχανικά προϊόντα που εξασφάλιζαν τα δασµολογικά και µη 

µέτρα. Μετά το 1981 λοιπόν η ελληνική οικονοµία ανοίγονταν βαθµιαία στο διεθνή 

χώρο και στον ανταγωνισµό µε τις εθνικές πολιτικές να µπαίνουν σε συγκεκριµένα 

καλούπια σε αντίθεση µε την περίοδο πριν την ένταξη που το κράτος είχε δικά του 

εργαλεία οικονοµικής πολιτικής. Στην προενταξιακή περίοδο το κράτος 

χρησιµοποιούσε το εργαλείο της προστασίας για να ενισχύσει τη βιοµηχανία και να 

περιορίσει τις πιέσεις  από την απελευθέρωση των εισαγωγών και τον ανταγωνισµό. 

Στοιχεία δείχνουν ότι λειτουργούσε µέσα σε ένα µονοπωλιακό – ολιγοπωλιακό άξονα 

µε µέτρα που εξασφάλιζαν την προστατευτική πολιτική αλλά και τη βιοµηχανική 

πολιτική στο εσωτερικό46.  

Σηµαντικό µέτρο ήταν η ευνοϊκή µεταχείριση των εγχώριων προϊόντων στην 

εσωτερική αγορά ,µε την θέσπιση διακριτικής επιβάρυνσης των εισαγόµενων 

αγαθών, καθώς επίσης και στην διεθνή αγορά. Το πρώτο κοµµάτι εφαρµόστηκε µε 

ποσοστώσεις σε συγκεκριµένες κατηγορίες αγαθών, µε άτοκες χρηµατικές 

προκαταβολές των εισαγωγέων µε βάση την αξία του αγαθού, µε το προνοµιακό 

καθεστώς χρηµατοδότησης των εγχώριων αγαθών και τα ποσοστά προτίµησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων για τις κρατικές προµήθειες. Το δεύτερο είχε να κάνει 

κυρίως µε εξαγωγικές ενισχύσεις, επιστροφές επιτοκίων, απαλλαγές από εργοδοτικές 

εισφορές και άλλα 
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Μετά το 1981 ,µε το Σύµφωνο Προσχώρησης στην ΕΟΚ, όλα τα παραπάνω 

καταργήθηκαν και ήταν υποχρεωτικό να καταργηθεί η δασµολογική προστασία για 

την ελληνική βιοµηχανία έναντι των προϊόντων που προέρχονταν από τις χώρες της 

ΕΟΚ και πλέον θα ισχύει το Κοινοτικό Εξωτερικό ∆ασµολόγιο (ΚΕ∆). Σύµφωνα µε 

στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσία Ελλάδος( ΕΣΥΕ) που ταξινοµήθηκαν και 

οµαδοποιηθήκαν έγιναν γνωστές οι επιβαρύνσεις των εισαγωγών σε κάθε κλάδο από 

το 1968-1985. Οι πινάκες 3 και 447 δείχνουν ότι η επιβάρυνση µεταξύ 1968 και 1985 

έχει µια θεαµατική µείωση της προστασίας( από 30% µέχρι και 90%) ιδιαίτερα στους 

παραδοσιακούς κλάδους όπως τα τρόφιµα, τα ποτά, τον καπνό, τα δερµάτινα είδη, 

στην κλωστοϋφαντουργία κτλ.  Όλοι οι κλάδοι των καταναλωτικών ειδών υφίστανται 

µείωση της προστασίας ενώ στα κεφαλαιουχικά οι δασµολογικές επιβαρύνσεις είναι 

µηδαµινές. Οι κλάδοι των µετάλλων, των µη µεταλλικών ορυκτών υφίστανται 

µικρότερη µείωση διότι τα προϊόντα αυτά έχουν κάποια ΄΄φυσική΄΄ προστασία λόγω 

του υψηλού κόστους µεταφοράς. Την περίοδο µετά το 1981 λοιπόν η βιοµηχανία 

παίρνει σε ένα ρυθµιστικό σύστηµα πολύ πιο ανταγωνιστικό µε την αγορά να 

λειτουργεί ελεύθερα χωρίς κρατική παρέµβαση48. 

Το κράτος όµως έπαιξε σηµαντικό ρόλο για την οικονοµική µεγέθυνση. ∆εν 

περιορίστηκε µόνο στις υποδοµές, στην υγεία, στα δηµόσια έργα, στην εκπαίδευση 

κτλ, αλλά φρόντισε να παράγει κίνητρα για να προσελκύσει επενδύσεις του ιδιωτικού 

εγχώριου κεφαλαίου σε διάφορος κλάδους αλλά κυρίως στη βιοµηχανία. Αυτό 

γινόταν βεβαία µέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ η οποία θέσπιζε έναν ενδεικτικό 

προγραµµατισµό µε στόχο την ενίσχυση της βιοµηχανίας, την αντιµετώπιση των 

ανισοτήτων κτλ. ∆ηλαδή το κράτος µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής πήρε µέτρα 

όπως οι φοροαπαλλαγές, ατελείς εισαγωγές µηχανηµάτων, άµεσες ενισχύσεις 

κεφαλαίου, επιδοτήσεις σε βιοµηχανικά κτίρια και άλλα στη βάση µια περιφερειακής 

ανάπτυξης. Όσο για τη νοµισµατική πολιτική που ασκούσε η Τράπεζα της Ελλάδος 

είχε σαν κύριο στόχο την προσφορά µακροχρόνιας χρηµατοδότησης στις ελληνικές 

επιχειρήσεις και στη διοχέτευση των διαθέσιµων κεφαλαίων στη βιοµηχανία για να 
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µπορέσει να είναι και πιο ανταγωνιστική και τελικά να απαλλαγεί από το καθεστώς 

του προστατευτισµού49 .  

Γεγονός είναι ότι µετά το 1985 τα κέρδη της ελληνικής βιοµηχανίας αυξήθηκαν 

πράγµα που φαίνεται από την αποδοτικότητα του συνολικού κεφαλαίου50 που εκείνη 

την περίοδο αυξήθηκε κατά 4,6%. Στη διεύρυνση του κέρδους συνέβαλαν δυο 

παράγοντες. Η  αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της συγκράτησης των µισθών 

των εργατών και της µεταβολής στην κεφαλαιακή ένταση και επιπλέον η αύξηση των 

τιµών των βιοµηχανικών προϊόντων που ήταν πιο γρήγορη από την αντίστοιχη 

αύξηση τιµών στους συντελεστές παραγωγής. Η βελτίωση της αποδοτικότητας µε τη 

σειρά της συνέβαλε στη µείωση του χρέους της περιόδου 1967-1985 αλλά και πάλι ο 

λόγος ίδιων κεφαλαίων προς τα συνολικά για την Ελλάδα ήταν πιο χαµηλός από τις 

χώρες της ΕΕ. Η σύνθεση του χρέους αυτού από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν να δεσµευτούν µακροχρόνια µε τα οριζόµενα 

επιτόκια δανεισµού. Οι όποιες θετικές εξελίξεις όµως αµβλύνονται µε την κατάργηση 

των δασµών στο εξωτερικό εµπόριο, τη µείωση της ζήτησης και την πολιτική της 

σκληρής δραχµής έτσι η βιοµηχανία παραµένει στάσιµη πλέον από εδώ και περά µε 

το ποσοστό της στο ΑΕΠ να µειώνεται συνεχώς.  

Η επίδραση της µείωσης της προστασίας στις εισαγωγές  θεωρείται ότι είναι 

συνάρτηση της µεταβολής στην ανταγωνιστική θέση των αγαθών της ΕΟΚ από τον 

δασµολογικό αφοπλισµό, από την ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση µε τις τιµές και 

από τη στρατηγική των ξένων εξαγωγέων προς τις τιµές των προϊόντων τους στην 

ελληνική αγορά. Στοιχεία δείχνουν ότι η ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση µε τις τιµές 

είναι πολύ χαµηλή άρα οι τιµές δεν επηρεάζουν τα εισαγόµενα προϊόντα. Επίσης η 

υψηλή συµµετοχή της ΕΟΚ στις ελληνικές εισαγωγές κρύβει µια µονοπωλιακή 

δύναµη και συνεπώς µπορούν να  καρπωθούν αυτοί τα κέρδη µε το να µην µειώσουν 
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τις τιµές των εξαγόµενων προϊόντων τους. Η ένταξη στην ΕΟΚ θα ασκήσει πιέσεις 

και στο κόστος της βιοµηχανίας και αυτό λόγω της ΚΑΠ στις τιµές των αγροτικών 

προϊόντων, την αύξηση στο κόστος διαβίωσης και λόγω της προσαρµογής της 

ελληνικής µισθολογικής νοµοθεσίας στα νέα δεδοµένα που θα επηρεάσει αρνητικά το 

κόστος εργασίας. Οι σηµαντικότερες κοινωνικές ρυθµίσεις είναι η µισθολογική 

εξίσωση αντρών και γυναικών, η αύξηση του ορίου αδειών για τους εργαζόµενους 

και η µείωση των ωρών εργασίας καθώς επίσης και το θέµα των µαζικών 

απολύσεων
51.  

Οι επιδράσεις από την ένταξη στην ΕΚ αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό 

εµπόριο και συγκεκριµένα στις εξαγωγές και στις εισαγωγές οι όποιες καθορίζουν 

την ανταγωνιστική θέση ενός κλάδου και τις συναλλαγµατικές διαστάσεις του 

εµπορίου στα πλαίσια της ολοκλήρωσης. Άρα η ολοκλήρωση θέτει νέα δεδοµένα  

όπως αυτά για ένα πιο ανταγωνιστικό σύστηµα παραγωγής( θετική εξειδίκευση) και 

άλλα για την παραγωγή αγαθών που δεν φέρει πλεονάσµατα( αρνητική εξειδίκευση). 

Οι επιδράσεις από αυτά φαίνονται µέσω του ισοζυγίου πληρωµών το οποίο βρίσκεται 

σε ανισορροπία, λόγω της αύξησης των εισαγωγών µετά την ένταξη και τον 

περιορισµό σε µερίδια αγοράς των παραγωγών, και χρίζει άµεσης χρηµατοδότησης52.  

Στην εγχωρία οικονοµία της Ελλάδας έχουµε σηµαντικές ανακατατάξεις στους 

κλάδους της παραγωγής. Στην πρώτη εξαετία µετά την ένταξη παρατηρείται διπλή 

δηµιουργία εµπορίου στους κλάδους των ποτών , κλωστοϋφαντουργεία, υποδηµάτων 

επίπλων και δερµάτινων ειδών. Μερική διάβρωση του εµπορίου έχουµε στον κλάδο 

των εκδόσεων και των µέσων µεταφοράς, εσωτερική δηµιουργία µε εξωτερική 

εκτροπή εµπόριο έχουµε για τα τρόφιµα,  και τα µέταλλα, και δηµιουργία εµπορίου 

σε όφελος της ΕΟΚ έχουµε στους κλάδους των τσιγάρων, των πλαστικών και άλλων 

βιοµηχανιών. Έτσι η ΕΟΚ κάθε έτος αυξάνει τη συµµετοχή της στην εγχώρια ζήτηση  

σε ποσοστό µέχρι και 40% και ειδικά στα καταναλωτικά αγαθά και τα οφέλη της από 

την δηµιουργία εµπορίου ήταν µεγάλα. Οι κλάδοι λοιπόν µε υψηλή προστασία και 
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χαµηλό βαθµό διείσδυσης πριν το 1981 χαρακτηρίζονται από επιταχυνόµενο άνοιγµα 

και δηµιουργία εµπορίου. 

Την περίοδο 1981-1986 η συµµετοχή της ΕΟΚ στις εξαγωγές παραµένει στάσιµη µε 

ποσοστό 40,9% ενώ για τις εισαγωγές η συµµετοχή της φτάνει το 47,5%. Το 1986 η 

ΕΟΚ αυξάνει κατά πολύ τη συµµετοχή της στις εισαγωγές και φτάνει το 58,4% και η 

θέση των ελληνικών ανταλλαγών ενισχύεται σε αντίθεση µε την προενταξιακή 

περίοδο
53. Είναι φανερό ότι η εκτροπή το εµπορίου ωφέλησε κατά κύριο λόγο την 

ΕΟΚ σε σχέση µε τις τρίτες χώρες λόγω της δασµολογικής απαλλαγής και 

ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος των κεφαλαιουχικών αγαθών και συνεπώς το 

κόστος επένδυσης και ειδικά στην Ελλάδα. Η χώρα µας κατά κύριο λόγο εισήγαγε 

από την ΕΟΚ καταναλωτικά βιοµηχανικά προϊόντα και µαζί µε τις επιβαρύνσεις από 

τις αγροτικές ανταλλαγές το συνολικό ποσό την πρώτη πενταετία της ένταξης φτάνει 

τα 3,9 δις δολάρια54. 

 Σχεδόν όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι επηρεάστηκαν όπως είδαµε και παραπάνω από 

την ένταξη στην ΕΟΚ και οι περισσότεροι από αυτούς βρεθήκαν σε ελλειµµατική 

θέση, σε σηµείο να  µην µπορούν να διατηρήσουν τη βιωσιµότητά τους, διότι οι 

ελληνικές πολιτικές αλλά και η οικονοµία δεν µπόρεσαν να αντισταθµίσουν τις 

αυξανόµενες εισαγωγές µε µια µεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών στον διεθνή 

καταµερισµό της εργασίας.  Έτσι στράφηκε προς τις Ανατολικές αγορές και αυτές της 

Αφρικής  που έχουν ποιοτικά χαµηλότερες απαιτήσεις από την εγχώρια ζήτηση. Με 

αυτόν τον τρόπο χάνεται και το µερίδιο στην εσωτερική αγορά µέσω της µείωσης της 

παραγωγής που οδηγεί σε µείωση παραγωγικότητας, σε µείωση των αποδοτικών 

κεφαλαίων και στη µείωση ανταγωνιστικότητας και πωλήσεων.   

Μεγάλη ευθύνη για τη σταδιακή παρακµή της βιοµηχανίας είχαν οι πολιτικές 

αποφάσεις στα πλαίσια του νεοφιλελευθερισµού. Με την υψηλή ισοτιµία που είχε 

τότε η δραχµή ,ως ένα αντίδοτο για τον πληθωρισµό, στην ουσία προστατεύονται οι 

ξένες αγορές από τα ελληνικά βιοµηχανικά προϊόντα που είναι πια αρκετά ακριβά και  

οι εισαγωγές ακόµα πιο φθηνές. Έτσι φτάνουµε να έχουµε ελλειµµατικά εµπορικά 
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ισοζύγια, µείωση της εθνικής προστιθέµενης αξίας τα οποία προκαλούν ακαµψίες 

από την πλευρά της προσφοράς και µακροχρόνιες ανισσοροπίες55.  

 Σηµαντικό πρόβληµα της βιοµηχανίας είναι και οι επενδύσεις. Η εξέλιξη του 

καθαρού παγίου κεφαλαίου µέχρι το 1985 ήταν θετική αλλά ο ρυθµός µεγέθυνσης 

του αποθέµατος µειώνονταν λόγω της µείωσης των επενδύσεων. Η µακροχρόνια 

χρηµατοδότηση της βιοµηχανίας αποτελούσε το 1990 το 34,6% σε αντίθεση µε το 

1950 που ήταν 50%. Αυτό συνέβαινε διότι η ελληνική βιοµηχανία έχει µικρό µέγεθος 

και χωρίς κρατικά κίνητρα δεν ήταν δελεαστικές οι επενδύσεις. Έτσι ο σχηµατισµός 

κεφαλαίου κινήθηκε µε χαµηλούς ρυθµούς και οι παραγωγικοί µέθοδοι παρέµεναν 

ίδιες. Οι δαπάνες για την ελληνική βιοµηχανία το 1992 ήταν αυξηµένες κατά 8,7% σε 

σχέση µε τα προηγούµενα έτη αλλά πολύ πιο χαµηλά από τις αναµενόµενες για τη 

χρόνια εκείνη( έφταναν το 19,6%). Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας 

η χρηµατοδότηση το 1995 αυξήθηκε κατά 13,8% έναντι 12,2% το 1994 πράγµα που 

αποδίδεται καθαρά στις βραχυχρόνιες πιστώσεις της οικονοµίας που το 1995 έφταναν 

τα 256 δις δρχ. µε το κόστος παραγωγής πια να ανεβαίνει συνεχώς56. 

Επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι η βιοµηχανία στην Ελλάδα είναι 

οργανωµένη κυρίως οριζόντια που σηµαίνει ότι ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων 

παράγει τελικά προϊόντα. Συνεπώς δεν υπάρχουν επιχειρήσεις  που να στηρίζουν και 

να παράγουν  ενδιάµεσα προϊόντα για να χρησιµοποιηθούν ως εισροές για τα τελικά 

προϊόντα. Έτσι οι εισροές γίνονται αποκλειστικά µέσω εισαγωγών και η βιοµηχανική 

ανάπτυξη καταλήγει να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Καταλήγουµε 

λοιπόν µε αυτό ότι επειδή δεν υπάρχουν δοµές καθετοποίησης η βιοµηχανία αδυνατεί 

να ελαχιστοποιήσει το κόστος παραγωγής. Επιπλέον η ελληνική βιοµηχανία δεν είχε 

τεχνολογικές υποδοµές. Η τεχνολογική της πολιτική βασίστηκε στη µεταφορά των 

τεχνολογικών εισροών από το εξωτερικό και αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι 

δαπάνες για τεχνολογική πολιτική, έρευνα και ανάπτυξη, στην Ελλάδα είναι πολύ 
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περιορισµένες. Στόχο έχει να βελτιώσει την παραγωγική βάση , να αναπτύξει την 

τεχνολογική ικανότητα και να βελτιώσει την απόδοση της παραγωγής για να είναι πιο 

ανταγωνιστική.  

Η µελλοντική οικονοµική πολιτική λοιπόν θα πρέπει να εστιάσει στην αύξηση των 

δηµοσίων επενδύσεων ειδικά σε θέµατα υποδοµής για να είναι το παραγωγικό 

σύστηµα βιώσιµο. Βασικό στοιχείο αποτελεί και η κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναµικού που χρειάζεται το σύστηµα για να γίνει πιο υγιές. Επενδύσεις στην 

παιδεία, στη µόρφωση και στην εξειδίκευση  θα δηµιουργήσουν ένα αποδοτικό 

εργατικό δυναµικό έτοιµο για κάθε πρόκληση. Τέλος το πιο σηµαντικό είναι να 

δοθούν δηµοσιονοµικά κίνητρα όπως άµεσοι φόροι περίθαλψης, επιτόκια 

επενδύσεων, επιχορηγήσεις κεφαλαίων, φόρος από τις πιστώσεις κτλ57 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα θα αναφέρουµε πως θα ήταν ο τοµέας της µεταποίησης 

αν δεν είχε µπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ. Από στοιχεία του µεταποιητικού τοµέα που 

καλύπτουν την περίοδο 1960-2000 βλέπουµε ότι αν η χώρα µας έµενε εκτός τότε ο 

ρυθµός κατάργησης της προστασίας θα ήταν ο ίδιος µε αυτόν που επικρατούσε πριν 

το 1981 όπως επίσης και οι έµµεσοι φόροι των εισροών. Επίσης τα µερίδια των 

αγορών για την µεταποίηση  στην Ελλάδα θα ήταν πιο µεγάλα µε αποτέλεσµα να µην 

χρειάζονται τόσες εισαγωγές αργότερα. Όµως σε διεθνές επίπεδο τα µερίδια αυτά 

φαίνονται πολύ µικρά και αυτό θα είχε σαν συνέπεια  το ποσοστό του κλάδου στο 

ΑΕΠ να µειώνεται µε την οικονοµία να αποδυναµώνεται και να εξαρτάται όλο και 

πιο πολύ από τις αγορές του εξωτερικού στα πλαίσια της φιλελευθεροποίησης του 

εµπορίου
58.  
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1.4 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

� Κατηγορίες τουρισµού και η συµβολή του στη χώρα µας 

Ο τουριστικός τοµέας και οι υπηρεσίες είναι από τους πιο σηµαντικότερους τοµείς 

για την απασχόληση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Χωρίζεται σε 

κατηγορίες ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του. Από τις κυριότερες κατηγορίες θα 

αναφέρουµε λοιπόν τον µαζικό τουρισµό που η συµµετοχή είναι οµαδική, τον 

εξωτερικό/ εσωτερικό τουρισµό όπου πραγµατοποιείται σε άλλη χώρα και από 

ντόπιους κατοίκους εντός περιφέρειας αντίστοιχα. Επίσης έχουµε τον συνεχή 

τουρισµό που διαρκεί όλο το έτος ενώ µε τον εποχικό παίζει ρόλο το κλίµα και οι 

συνθήκες και τέλος τον νεανικό ή τρίτης ηλικίας τουρισµό. Οι χώρες προέλευσης των 

τουριστών στη χώρας µας, όπως θα δούµε και παρακάτω ,ανήκουν κυρίως στην ΕΕ-

27 µε τις πιο σηµαντικές να είναι η Γερµανία, Σουηδία, Αγγλία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, 

Ιταλία και Αυστραλία που παρουσιάζει ανοδική πορεία µέχρι και το 2000. Τα 

συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί έγιναν παίρνοντας σαν µέτρο τον αριθµό αφίξεων 

των ξένων καθώς επίσης και τη χώρα προέλευσης που δηλώνει την οικονοµική 

κατάστασή τους.  

Η συµβολή των τουριστών στην οικονοµία φαίνεται από τη συναλλαγµατική εισροή 

που απορρέει από αυτούς η οποία πριν από την κρίση (2008) είχε κάθε χρόνο 

αυξητικές τάσεις. Όµως ακόµα και έτσι η απόδοση του τουριστικού τοµέα δεν είναι 

ικανοποιητική και αυτό οφείλεται στις πολιτικές που εφαρµόστηκαν. Ειδικότερα οι 

επενδύσεις στον κλάδο ηταν ανεπαρκείς και είχαν στόχο µόνο τον µαζικό τουρισµό ο 

οποίος απευθύνεται σε άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα. Έτσι για να βελτιωθεί ο 

τουρισµός χρειάζονται καλύτερες υποδοµές και πολιτικές. Η τουριστική πολιτική της 

χώρας µας ξεκινά µέσα από πενταετή προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης από το 

1960-1970 µε κύριους στόχους την αύξηση του τουρισµού, την εξάλειψη του 

ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών, την αύξηση των θέσεων απασχόλησης και του 

εισοδήµατος τόσο σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο59.  
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Ο αριθµός που επισκέφτηκε τη χώρα µας την περίοδο 1980-1999 υπερδιπλασιάστηκε 

και αποτέλεσε τη σηµαντικότερη αύξηση της τάξης του 76,6% ενώ η µικρότερη ήταν 

το 1990-1999 µε 22,%. Αυτό εξηγείται από τη συναλλαγµατική πολιτική που 

ακολούθησε η χώρα µας τότε που οδήγησε σε µια υπερτίµηση της δραχµής µε 

αποτέλεσµα τη συνεχή εξασθένιση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος. Στοιχεία από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού 

φανερώνουν ρυθµούς µεταβολής της κινητικότητας ανά δεκαετία που αγγίζουν το 

1098% για την δεκαετία 1950-1960, το 302% για την δεκαετία 1960-1970, το 227% 

για την δεκαετία 1970-1980 κλπ., ρυθµοί µεταβολής υψηλότεροι από κάθε άλλη 

χώρα σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Στοιχεία µας δείχνουν την εξέλιξη του 

τουρισµού την περίοδο 1950-1995 όπου γενικά παρατηρείται µια αυξητική τάση 

εκτός από κάποιες περιπτώσεις όπως το 1980 µε την διεθνή πετρελαϊκή κρίση, τη 

δικτατορία στην Ελλάδα το 1967 κτλ60. Το ποσοστό συµµετοχής του τουρισµού στο  

ελληνικό ΑΕΠ την περίοδο 2004-2014 προβλέπεται να είναι µεγαλύτερο από αυτό 

της ΕΕ κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες το 2004 και 12 ποσοστιαίες µονάδες το 2014 

όπως φαίνεται από στοιχεία61.  

Στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες από το 1961 µέχρι το 2002 η άφιξη των 

αλλοδαπών  τουριστών στη χώρα µας έχει αυξηθεί πολύ από 462.857 σε 14.018.117 

αντίστοιχα και η Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, 

καταλαµβάνει την 15η 
θέση παγκοσµίως σαν χώρα υποδοχής. Έτσι προβλέπεται ότι η 

συµµέτοχη του στο ΑΕΠ θα αυξηθεί µέχρι το 2014 και θα φτάσει το 15,7% που 

σηµαίνει ότι και η απασχόληση στον κλάδο θα αυξηθεί. Ήδη από το 2004 το 16,5% 

της απασχόλησης ανήκει στον τουρισµό και προβλέπεται το ποσοστό αυτό να φτάσει 

το 19,6% το 2014. Έτσι δίνονται κίνητρα για υποδοµές και επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου που καλύπτουν το 13,7% των συνολικών και το 2014 θα φτάσει στο 14%.  

Όσον αφορά την κατανοµή των διανυκτερεύσεων και  της τουριστικής κίνησης 

παρατηρούµε ότι τα νησιά του  νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη και κατά δεύτερο λόγο τα 

Ιόνια νησιά και τα αστικά κέντρα  συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα µερίδα του 
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τουρισµού. Αυτό συµβαίνει γιατί σε αυτές τις περιοχές βρίσκουν αντίκρισµα τα 

χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος και είναι πιο ελκυστικό. Ειδικά την 

περίοδο του 1990-1999 ο βαθµός πληρότητας των ξενοδοχείων σε Κρήτη και Αιγαίο 

κάλυπταν το 82% έναντι 64% του µέσου όρου πληρότητας για όλη τη χώρα. 

Η εικόνα του ελληνικού τουρισµού έχει να κάνει µε το ότι το φυσικό περιβάλλον, το 

κλίµα,  µε το ότι η πολιτιστική κληρονοµιά και η πλούσια ιστορία της αποτέλεσαν και 

αποτελούν ακόµη τα πλεονεκτήµατα της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής τουριστών 

πράγµα που ξεκινά από το 1960. Επίσης η ελληνική φιλοξενία έχει έναν οικογενειακό 

χαρακτήρα που προσδίδει αµεσότητα καθώς επίσης βοηθάει και το ευνοϊκό πολιτικό 

κλίµα και οι οικονοµικές συνθήκες της εποχής που συνδέονται µε την τουριστική 

βιοµηχανία. Η εξέλιξη αυτή έχει µετατρέψει τον τουριστικό τοµέα σε ένα αρκετά 

δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας που οι άµεσες και έµµεσες επιδράσεις 

του  συνεισφέρουν το 18-20% του ΑΕΠ. 

 

� Προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τουρισµός 

Όπως προείπαµε οι επενδύσεις στον τοµέα αυτόν είναι περιορισµένες. Τη δεκαετία 

του ’90 οι επενδύσεις απαριθµούσαν από το 5% µέχρι το 8% ενώ έπρεπε να είναι από 

15% µέχρι 20% Επίσης η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι σε αρκετά 

χαµηλό επίπεδο ειδικά λόγω της απρόβλεπτης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι 

Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον τουρισµό στην Ελλάδα, έχουν 

στρέψει το ενδιαφέρον τους µόνο στον µονοδιάστατο τοµέα που λέγεται «ήλιος και 

θάλασσα». Αυτό έχει να κάνει µε τα χαρακτηριστικά του προσφερόµενου προϊόντος, 

τη γεωγραφική θέση της χώρας, και τις επιλογές των tour operators που στέλνουν 

τους τουρίστες σε µέρη πιο επικερδή για αυτούς.  ∆ηλαδή είναι ένας έντονα εποχικός 

τουρισµός που δίνει το βάρος του στους καλοκαιρινούς µήνες υπολειτουργώντας τους 

υπόλοιπους, προκαλώντας ανεργία σε περιοχές που δεν υπάρχουν συµπληρωµατικές 

µορφές εργασίας. Η ζήτηση για την τουριστική περίοδο καλύπτει το 92% της 

συνολικής ετήσιας ζήτησης και βάση αυτό δηµιουργούνται ανισότητες σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ένα τέτοιο τουριστικό πρότυπο επηρεάζει όµως και την 

παρούσα υποδοµή σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική απόσβεση των ενεργητικών 
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στοιχείων των επιχειρήσεων και την κατανοµή του κόστους σε λιγότερους µήνες µε 

αποτέλεσµα να εξασθενεί η ανταγωνιστική θέση του προϊόντος62.  

 

� Πλεονεκτήµατα µιας χώρας από τον τουρισµό 

Βασικό πλεονέκτηµα από τον τουρισµό είναι η αύξηση της απασχόλησης και του 

τουριστικού συναλλάγµατος καθώς επίσης η ενίσχυση των κλάδων που σχετίζονται 

µε τον τουρισµό όπως οι µεταφορές κτλ. Με κίνητρο αυτά δηµιουργούνται και 

εξελίσσονται υποδοµές για την καλύτερη αξιοποίηση του τουρισµού , όπως µε τη 

δηµιουργία αεροδροµίων σε νησιά, βελτίωση συγκοινωνίας κτλ που τελικά θα 

αυξήσουν το εισόδηµα της χώρας. Η τουριστική ανάπτυξη εστιάστηκε κυρίως σε 

περιοχές µε χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης και εισοδηµάτων και έτσι προσέφερε ένα 

εναλλακτικό τοµέα δραστηριότητας καθώς επίσης και στην εξάλειψη ανισοτήτων. 

Επιπλέον βασικό ρόλο έπαιξε και η  ένταξη της χώρας µας στην ΟΝΕ και η 

υιοθέτηση του κοινού νοµίσµατος που δηµιούργησε νέες ανταγωνιστικές συνθήκες 

και προοπτικές. Εκτός από τη νοµισµατική και συναλλαγµατική σταθερότητα, το 

ευρώ εξάλειψε το κόστος ανταλλαγής νοµισµάτων για τις χώρες εντός της ΕΕ µε 

αποτέλεσµα τον περιορισµό του κόστους µετακίνησης και την ανάπτυξη του µεριδίου 

της Ελλάδας στην  ευρωπαϊκή τουριστική αγορά όπως θα δούµε παρακάτω. Τέλος 

προβάλλονται τα ιστορικά µνηµεία, οι παραδόσεις και ο τρόπος ζωής της χώρας 

αποτελώντας ένα πρότυπο για τις άλλες63. 

 

� Μειονεκτήµατα µιας χώρας από τον τουρισµό 

Βασικό µειονέκτηµα αποτελεί η εποχικότητα διότι δεν µπορεί να προσφέρει σιγουριά 

στον εργαζόµενο και συνεπώς όλα τα τουριστικά επαγγέλµατα υπόκεινται σε εποχική 

ανεργία. Η εποχικότητα δίνει και ένα µονοδιάστατο ρόλο στον τουρισµό που δεν του 
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επιτρέπει να αλλάξει και έτσι το προϊόν που προσφέρεται παραµένει στάσιµο και 

µπορεί για κάποιους να µην είναι ελκυστικό. Τέλος δηµιουργεί περιφερειακές 

ανισότητες διότι ευνοεί κυρίως συγκεκριµένες περιοχές που αποφέρουν πιο πολλά 

κέρδη ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες µε αποτέλεσµα να µην αξιοποιούνται άλλες 

περιοχές.  

 

� Εισπράξεις από τον τουριστικό τοµέα 

Οι εισπράξεις από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών αποτελούν ένα από τα βασικά 

µεγέθη του ελληνικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, µε θετική συµβολή στη 

διαµόρφωσή του. Οι εισπράξεις από το τουριστικό συνάλλαγµα καλύπτουν το 36,4% 

των άδηλων εισπράξεων και το 19,2% των εισπράξεων από τις τρέχουσες 

συναλλαγές. Το 1970 οι εισπράξεις συµµετείχαν στο σύνολο των άδηλων πόρων κατά 

26,5% ενώ την περίοδο µετά την ένταξη 1981-1986 κατά 25,9%. Συγκεκριµένα, τη 

δεκαετία 1999-2008 οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

αντιπροσώπευαν κατά µέσο όρο το 60% περίπου του συνόλου των καθαρών 

εισπράξεων από υπηρεσίες, ενώ κάλυπταν το 27% περίπου του ελλείµµατος του 

εµπορικού ισοζυγίου, αν και κατά την πιο πρόσφατη τριετία 2006-2008 διαφαίνεται 

µια ελαφρώς πτωτική τάση των ποσοστών αυτών. 

 Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων, σύµφωνα µε τον πίνακα 2.4.3, κατά την πιο 

πάνω δεκαετία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξέλιξη των αφίξεων ταξιδιωτών 

στην Ελλάδα, οι οποίες στην ίδια περίοδο αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,4%. Το 

µερίδιο της εισερχόµενης τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα στην παγκόσµια 

τουριστική κίνηση παρέµεινε σχετικά σταθερό στην περίοδο 2002 -2004 (2,0%), ενώ 

µειώθηκε οριακά στην περίοδο 2005-2007 (1,8%). Επιπρόσθετα, το µερίδιο της 

Ελλάδος στο σύνολο των παγκόσµιων εισπράξεων παραµένει από το 2000 στο 

επίπεδο του 2%, παρουσιάζοντας όµως µια µικρή κάµψη το 2006 (1,9%) και το 2007 

(1,8%). Σχετική σταθερότητα χαρακτηρίζει και τα µερίδια της Ελλάδος στις 

συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις των χωρών της ΕΕ-27 και των χωρών της ζώνης 

του ευρώ, τα οποία κυµαίνονται γύρω στο 4,5% και 5,8% αντίστοιχα και 

καταλαµβάνουν την 7η και 6η υψηλότερη θέση αντίστοιχα64.  
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� Ανταγωνιστές του ελληνικού τουρισµού 

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της χώρας µας είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η 

Πορτογαλία και η Τουρκία. Οι πρώτες τέσσερις χώρες βρίσκονται πιο κοντά στις 

αγορές της Ευρώπης και έχουν οργανώσει την προσφορά του προϊόντος τους πιο 

καλά από ότι η Ελλάδα. Η Τουρκία από την άλλη διαθέτει εκτεταµένες ακτές χωρίς 

να  έχει την ποικιλοµορφία που έχουν οι ελληνικές, αλλά µόνο πιο χαµηλές τιµές. 

Από τις παραπάνω χώρες, η Ισπανία κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο στις παγκόσµιες 

τουριστικές εισπράξεις, ενώ ακολουθεί η Γαλλία µε µικρή διαφορά και τρίτη είναι η 

Ιταλία. Από τις υπόλοιπες τρεις χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν χαµηλότερες 

εισπράξεις, η Ελλάδα κατατάσσεται πέµπτη όσον αφορά το ποσοστό συµµετοχής της 

στις παγκόσµιες τουριστικές εισπράξεις µετά την Τουρκία, ενώ  τελευταία 

κατατάσσεται η Πορτογαλία. Παρόλο που όλες οι χώρες εµφανίζουν ανοδικές τάσεις 

στις ετήσιες τουριστικές τους εισπράξεις, τα µερίδια της Ισπανίας, της Γαλλίας και 

της Ιταλίας στον παγκόσµιο τουρισµό µειώνονται σταδιακά, ενώ εκείνα των 

υπόλοιπων τριών χωρών παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα65.  
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Πηγή πληροφόρησης της ανταγωνιστικότητας αποτελεί ο δείκτης Ταξιδιωτικού και 

Τουριστικού δείκτη του World Economic Forum των χωρών της Νότιας Ευρώπης και 

περιλαµβάνει το νοµικό πλαίσιο, το επιχειρησιακό περιβάλλον και το ανθρώπινο 

δυναµικό σαν σταθµίσεις. Η Ελλάδα µε βάση αυτόν, σύµφωνα µε τον πίνακα 

παρακάτω, κατέχει από τις 133 συµµετέχουσες χώρες την 24η θέση το 2009 έναντι 

της 22ης που κατείχε το 2008. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι δύο χώρες που 

βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, παρουσιάζοντας συνεχή άνοδο. Η Γαλλία κατέχει 

την 4η θέση στη γενική κατάταξη το 2009 έναντι της 12ης το 2007 και η Ισπανία την 

6η θέση στη γενική κατάταξη το 2009 έναντι της 15ης το 2007. Μεγάλη βελτίωση 

εµφανίζει επίσης η Πορτογαλία, ενώ η Ιταλία παραµένει σταθερή στην 28η θέση και η 

κατάταξη της Τουρκίας  χειροτέρευσε κατά 4 θέσεις (από την 52η το 2007 στην 56η 

το 2009)66
 . 
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1.5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπέστη πολλές αλλαγές ειδικά µετά την ένταξη µας 

στην ΕΕ. Η πιστωτική πολιτική που εφαρµόστηκε από το  1950 µέχρι το 1993 καθώς 

και οι παρεµβάσεις των νοµισµατικών αρχών στην τραπεζική αγορά είχαν αρκετές 

αρνητικές επιπτώσεις που οφείλονται στους περιορισµούς και στις αντιλήψεις του 

κράτους για τον ρόλο των τραπεζών. Την περίοδο 1985-1989 έγινε µε 

αποτελεσµατικό τρόπο η απελευθέρωση του συστήµατος κάνοντας τα πρώτα βήµατα 

εκσυγχρονισµού. Στην Ελλάδα  εκτός από ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται 

και ξένες οι οποίες απορροφούν το 1/10 των συνολικών καταθέσεων , απασχολούν το 

6,3% του συνόλου των υπάλληλων σε εµπορικές τράπεζες και σήµερα φτάνουν τα 21 

ιδρύµατα. Ειδικά το 1996 κύριο φαινόµενο ήταν η αύξηση των ξένων τραπεζών και 

συγκεκριµένα το ενεργητικό τους αυξήθηκε κατά 25% φτάνοντας τα 5,3 τρις δραχµές 

και οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 30% το 1996 έναντι 20% το 1995 που ξεπερνά 

κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό των ελληνικών τραπεζών. Το 1995 το ελληνικό 

ενεργητικό τραπεζών αυξήθηκε κατά 12%, οι χορηγήσεις κατά 20% ενώ το 1996 

αυξήθηκαν µόνο κατά 12%. Οι καταθέσεις το 1996 σηµειώνουν αύξηση κατά 11% 

έναντι του 9,4% των ξένων τραπεζών. 

Κατά την περίοδο πριν το 1990  το τραπεζικό σύστηµα αποτελούνταν από την 

κεντρική τράπεζα, από 39 εµπορικές τράπεζες – από τις οποίες 19 ξένες – και 8 ειδικά 

πιστωτικά ιδρύµατα. Η δοµή της τραπεζικής αγοράς ήταν έντονα ολιγοπωλιακή µε 

κυρίαρχη την παρουσία του Κράτους. Η εξυπηρέτηση των χρηµατοδοτικών αναγκών, 

τόσο του Κράτους όσο και των επιχειρήσεων, γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από το 

τραπεζικό σύστηµα το οποίο χρηµατοδοτούσε τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα και 

το οποίο µέσω του συστήµατος των δεσµεύσεων – αποδεσµεύσεων κατηύθυνε 

πιστώσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Τα 

παραπάνω σε συνδυασµό µε το διοικητικό καθορισµό των επιτοκίων οδήγησαν στη 

δηµιουργία σχετικά υψηλών αποθεµατικών και επέτειναν την πίεση στην 

αποδοτικότητα του τραπεζικού συστήµατος. Επιπλέον η υποτονική έως ανύπαρκτη 
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λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως µέσο άντλησης επιχειρηµατικών κεφαλαίων 

δηµιούργησε υπερβολική εξάρτηση των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισµό 

και µάλιστα µε όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς για τις Τράπεζες67.  

Τη δεκαετία του ’90, την περίοδο προσαρµογής δηλαδή, οι διεθνείς τάσεις και οι 

αλλαγές στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον επιδρούν  στο τραπεζικό σύστηµα µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει  εντεινόµενη αποκανονικοποίηση  µε περαιτέρω µείωση των 

κρατικών περιοριστικών ρυθµίσεων, απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, 

αυξανόµενη αποδιαµεσολάβηση  µε συµπλήρωση του ρόλου των τραπεζών από την 

κεφαλαιαγορά και από εξωτραπεζικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν 

χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά προϊόντα, αυξανόµενη χρήση νέων τεχνολογιών 

και πληροφορικής στον τραπεζικό κλάδο (αυτοµατοποίηση συναλλαγών, ΑΤΜ, home 

banking, κ.α.), ανασχεδιασµός παραγωγικών διαδικασιών ,  αναδιαρθρώσεις 

λειτουργιών και δικτύων,  συγχωνεύσεις, εξωτερίκευση εργασιών, επανεξέταση της 

κατάλληλης µορφής και κατάλληλου µεγέθους των καταστηµάτων των τραπεζών, και 

φυσικά ένας διαρκώς εντεινόµενος ανταγωνισµό µε επίπτωση στα περιθώρια κέρδους 

των τραπεζών. 

Από το 2000 και µετά σηµατοδοτείται το τέλος της προετοιµασίας για την ένταξη 

στην ΕΕ. Σε αυτήν την περίοδο το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ουσιαστικά αποτελεί 

ένα περιφερειακό µέρος της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς όπου το 

ευρώ είναι πλέον κοινό νόµισµα. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις 

στον κλάδο καθώς είναι πλέον ευθέως συγκρίσιµα τα οικονοµικά στοιχεία των 

ελληνικών τραπεζών αλλά και οι όροι, τα τιµολόγια των τραπεζικών εργασιών και τα 

επιτόκια µε τα αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών.  Λόγω των 

συγχωνεύσεων της προηγούµενης περιόδου 1998-2000,  αυξήθηκε σηµαντικά ο 

βαθµός συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το άθροισµα των µεγαλυτέρων ελληνικών 

τραπεζών το 2003 διαµορφώθηκε στο 67%, έναντι 56% του κλάδου το 1997. 
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Η απασχόληση στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα την περίοδο 1984-1993 αυξήθηκε 

κατά 12% φτάνοντας συνολικά τα 51.886 άτοµα. Τα 40.775 από αυτά απασχολούνται 

σε κρατικές τράπεζες, τα 8.169 σε ξένες τράπεζες  και τα 2.942 σε  ξένες και 

θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Το  διάστηµα 1993-1995  οι απασχολούµενοι 

στις ιδιωτικές τράπεζες αυξήθηκαν µε ρυθµό 15,7% ενώ των δηµοσίων τραπεζών µε 

ρυθµό ύψους 8,6%. Τα κέρδη των τραπεζών την περίοδο 1989-1994 σηµείωσαν 

µεγάλη αύξηση της τάξης του 213% µε τις δαπάνες των εργαζοµένων να αυξάνονται 

κατά 3,5%68. 

Ένα µεγάλο πρόβληµα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος είναι το γεγονός ότι 

µεγάλο µέρος του ανήκει στο κράτος και έτσι η οποιαδήποτε ανάπτυξη αφορά τις 

τράπεζες υπόκειται στον κρατικό παρεµβατισµό. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, 

δηλαδή πριν την ένταξή µας στην ΕΟΚ, το τραπεζικό σύστηµα λειτουργούσε 

ολοκληρωτικά υπό την εποπτεία  του κράτους και είχε σαν σκοπό τη φορολόγηση 

των αποταµιεύσεων µέσω της σταδιακής αύξησης των τιµών. Η Εθνική Τράπεζα, που 

είναι η µεγαλύτερη της χώρας, κατέχει το 40% της αγοράς ενώ ακολουθεί η 

Εµπορική µε 16%, η Alpha Τράπεζα Πίστεως µε 14%, η Ιονική µε 9% και η 

Εργασίας µε 6%. Επίσης ανασταλτικός παράγοντας είναι και η µη αποκατάσταση των 

συνθηκών του ανταγωνισµού που κύριοι υπεύθυνοι είναι το κράτος και οι κρατικές 

τράπεζες. 

∆ηλαδή µετά την ενοποίηση ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας θα αντιµετωπίσει τον 

ανταγωνισµό από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία που προσπαθούν να έχουν 

καίριες θέσεις στην ενοποιηµένη αγορά όχι µόνο στα παραδοσιακά προϊόντα αλλά 

και στην εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και αποταµιεύσεων. 

Επιπλέον το µέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων είναι πιο µικρό σε σχέση 

µε τα διεθνή, η παρουσία ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια είναι περιορισµένη, και 

κατά κύριο λόγο η υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων βρίσκεται στο εγχώριο 

τραπεζικό σύστηµα. Εποµένως οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να βελτιώσουν το βαθµό 
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διεθνοποίησης τους  και να ανοιχτούν περισσότερο στις ξένες αγορές µέσα από την 

αναδιάρθρωση των κρατικών  τραπεζών, την απεξάρτησή τους από το δηµόσιο  και 

τη συµµετοχή  τους στο ενιαίο νόµισµα. 

Το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999 θα καταστεί το επίσηµο νόµισµα των κρατών µελών 

τα οποία είχαν οριστεί το Μάιο του 1998 ότι πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής στο 

τρίτο στάδιο της ΟΝΕ όπως θα αναλύσουµε σε επόµενο κεφάλαιο. Το ευρώ θα 

αποτελεί τη λογιστική µονάδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών των µελών και θα αντικαταστήσει την επίσηµη λογιστική 

µονάδα ECU σε αναλογία 1 προς 1. Το 2001, µε την ένταξη της Ελλάδας στην 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, το ευρώ αντικαθιστά το εθνικό νόµισµα( 

δραχµή) σύµφωνα µε τις τιµές µετατροπής του 1999, µε τα κέρµατα και τα 

τραπεζογραµµάτια να έχουν ακόµα την ιδιότητα της αναγκαστικής κυκλοφορίας ενώ 

τα νοµίσµατα των υπολοίπων χωρών θεωρούνται ξένα µε συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002 θα υπάρχει στην κυκλοφορία µόνο το ευρώ στα 

κράτη- µέλη έχοντας απορροφήσει και αντικαταστήσει τη δραχµή69.  

Έτσι οι τραπεζικές εργασίες πρέπει να αναπροσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Η 

διαχείριση λογαριασµών πρέπει να γίνεται σε ευρώ καθώς επίσης πρέπει να αλλάξουν 

όλα τα λογιστικά  συστήµατα και  παροχής πληροφοριών µε το να καθοριστούν τα 

επιτόκια και να γίνει η µετατροπή των εντύπων. Τα πληροφοριακά συστήµατα, οι 

λογαριασµοί όψεως και οι προθεσµιακές καταθέσεις πρέπει να καθορίζουν την ενιαία 

εµφάνιση τιµών και ισοτιµιών, η αποτίµηση κινδύνου στις αγορές θα παρουσιάζεται 

σε ευρώ και θα γίνει αναθεώρηση των επιτοκίων αναφοράς, υποδειγµάτων 

υπολογισµού της διακύµανσης των τιµών και ισοτιµιών για τα νοµίσµατα που 

συµµετέχουν στο ευρώ. Τέλος οι συναλλαγές  που έχουν λήξει θα πρέπει να 

διακανονιστούν στο αρχικό νόµισµα και όπου είναι αναγκαίο θα αναφέρονται τα 
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νοµίσµατα της ΕΕ µετατρέποντας το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ κατά τη µεταβατική 

περίοδο
70.  

� Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού τοµέα 

Η οργάνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος πέρασε από διάφορες φάσεις, 

που µπορούν να διακριθούν σε τέσσερις . Κύρια κριτήρια για τη διάκριση των 

περιόδων είναι ο βαθµός οργάνωσης, η διάρθρωση, οι δραστηριότητες του 

συστήµατος και ο βαθµός κυβερνητικού ελέγχου επί των τραπεζικών εργασιών. Η 

πρώτη περίοδος είναι από το 1828-1927 η όποια έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Παράλληλα µε την ύπαρξη λίγων ισχυρών τραπεζών , οι εργασίες γίνονται από 

πολλές µικρές τράπεζες µε τοπική βάση χωρίς να υπάρχει καµιά κρατική παρέµβαση 

ή έλεγχος στις λειτουργίες τους. Επίσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ), που 

ιδρύθηκε το 1841, εκδίδει χρήµατα και σταδιακά αποκτά τον έλεγχο όλων των 

τραπεζικών εργασιών. Η δεύτερη περίοδος  από το 1928-1945 συµπίπτει µε την 

ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους και την καθιέρωση νοµικών πλαισίων 

σχετικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων, τις επιταγές, το συνάλλαγµα κτλ. Αυτήν 

την περίοδο ιδρύθηκαν η Τράπεζα της Ελλάδος( 1928) και η Αγροτική τράπεζα 

(1929) µε την συγκέντρωση των εργασιών να τείνει προς τα εκεί. 

Στην τρίτη και  τέταρτη περίοδο θα επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας και θα 

αναλύσουµε εκτενέστερα το µέρος που µας αφορά. Η τρίτη περίοδος λοιπόν είναι από 

το 1946-1992.  Χαρακτηρίζεται αρχικά από τις τάσεις άσκησης συγκεκριµένης και 

συστηµατικής κρατικής νοµισµατικής πολιτικής και όλο και µεγαλύτερου κρατικού 

κυβερνητικού ελέγχου στις δραστηριότητες όλων των τραπεζών αφενός και από τον 

ουσιαστικό διορισµό και έλεγχο των διοικήσεων πρώην ιδιωτικών τραπεζών  από την 

εκάστοτε κυβέρνηση. Παρατηρήθηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον αλλοδαπών 

τραπεζών για την ελληνική αγορά, που εκδηλώθηκε µε άνοιγµα υποκαταστηµάτων 

και γραφείων αντιπροσωπείας. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισε να 

φιλελευθεροποιείται και να απλουστεύεται το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυµάτων, σε σηµείο ώστε σήµερα αυτό να τείνει προς 
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τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 είχαµε ιδρύσεις αρκετών νέων (ιδιωτικών) τραπεζών και πέρασµα µικρών 

κρατικών τραπεζών στον ιδιωτικό τοµέα. Τέλος, παρατηρείται µια προσπάθεια 

χαλάρωσης της εξάρτησης των υπολοίπων τραπεζών του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα 

από το κράτος. 

Η τετάρτη περίοδος που ξεκινά από το 1992 µέχρι και σήµερα έχει ως γενικά 

χαρακτηριστικά την ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας στην ελληνική 

τραπεζική νοµοθεσία, το ενιαίο νόµισµα του ευρώ, τον καθορισµό εννοιών όπως το 

πιστωτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα, µητρική επιχείρηση κτλ. Καθορίστηκαν 

επίσης  οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος 

στην Ελλάδα,  οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος 

στην Ελλάδα., οι προϋποθέσεις ίδρυσης υποκαταστηµάτων ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων σε άλλα Κράτη - µέλη της Ε.Ε. καθώς και υποκαταστηµάτων πιστωτικών 

ιδρυµάτων άλλων Κρατών - µελών της Ε.Ε. στην Ελλάδα. Επιπλέον ορίστηκαν οι 

όροι εγκατάστασης ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων σε τρίτες χώρες καθώς και η 

εγκατάσταση στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων, εκτός Ε.Ε., χωρών, και 

οροθετηθήκαν οι αρµοδιότητες της Τράπεζας Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας στα 

πιστωτικά Ιδρύµατα και τέλος επαναπροσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες της Τράπεζας 

Ελλάδος για την άσκηση εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύµατα. 

� Η δοµή του τραπεζικού συστήµατος σήµερα και ο ρόλος του  

Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα αποτελεί βασικό εργαλείο στην άσκηση 

οικονοµικής πολιτικής, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης άλλωστε, αφού το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι τραπεζοκεντρικό. Οι τράπεζες έχουν την ικανότητα 

να µεταβάλλουν την προσφορά και ζήτηση χρήµατος στην οικονοµία, να επιδρούν 

στις αγοραστικές δυνάµεις, καθώς και να ενοποιούν τις παραγωγικές διαδικασίες. Οι 

ελληνικές τράπεζες παρέχουν στην εθνική οικονοµία ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών. Στο 

πλαίσιο της διαµεσολαβητικής λειτουργίας τους προσφέρουν στους θετικούς 

αποταµιευτές ικανοποιητικές εφαρµογές για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, 

και παράλληλα δίνουν πολλαπλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης στους δανειζόµενους 
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οδηγώντας σε εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για 

επιχειρήσεις. 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα 

είναι η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, η χορήγηση δανείων 

ή λοιπών πιστώσεων, η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), η έκδοση και διαχείριση 

µέσων πληρωµής (πιστωτικών, χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών 

επιταγών), εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 

και άλλα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µετά το 2001 παραµένει ανταγωνιστικό µε 

χαµηλά εµπόδια εισόδου (το κύριο εµπόδιο συνδέεται αποκλειστικά µε τα υψηλά 

κεφάλαια που απαιτούνται για εποπτικούς λόγους). Σηµειώνεται ότι το 1997 το 

σύνολο των ελληνικών και ξένων εµπορικών τραπεζών ήταν 45 (εκ των οποίων 22 

ελληνικές και 23 ξένες), ενώ το 2003 ο αριθµός τους παρέµεινε σταθερός µολονότι 

στο διάστηµα αυτό υπήρξε έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Στα 

πλαίσια της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής αγοράς, η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ως 

µια τοπική, µικρή σε µέγεθος, αγορά µε υψηλή σχετικά  κερδοφορία η οποία 

επιτυγχάνεται κάτω από συνθήκες διαρκώς εντεινόµενου ανταγωνισµού.  Ενδεικτικά 

αναφέρουµε ότι το σύνολο ενεργητικού του τραπεζικού συστήµατος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ παρουσιάζει σηµαντική αύξηση και το 2003 διαµορφώθηκε στο 132%,  ενώ η 

ένταση ανταγωνισµού επέφερε µείωση στη διαφορά µεταξύ του µέσου επιτοκίου 

χορηγήσεων και καταθέσεων,  και,  συγκεκριµένα,  στο 4,9% το 2003, έναντι 6,5% 

στο τέλος του 2000.  

Το 2004 λειτούργησαν στην Ελλάδα 21 εµπορικές τράπεζες µε µερίδιο αγοράς 81%, 

24 ξένες  τράπεζες µε µερίδιο αγοράς 10%, και, τέλος, 20 συνεταιριστικές τράπεζες 

και ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί κατέχοντας το υπόλοιπο µερίδιο αγοράς. Πολλές 

ευρωπαϊκές τράπεζες, έχουν επίσης διεισδύσει στην ελληνική αγορά, είτε µέσω 

επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες, είτε µε τη δηµιουργία δικτύου καταστηµάτων για 

την προώθηση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους. Όµως η διείσδυση των 

ξένων ευρωπαϊκών τραπεζών στην ελληνική αγορά δεν θεωρείται εκτεταµένη.  

Για τις εξελίξεις του εγχώριου τραπεζικού κλάδου το 2004, διαπιστώνεται ότι  

υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης του τραπεζικού τοµέα παρά τη σηµαντική 
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αύξησή του στο 132% του ΑΕΠ κατά το 2003. Τα δάνεια προς νοικοκυριά ως 

ποσοστό του ΑΕΠ υστερούν από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό µέσο όρο (31,4%  στην 

Ελλάδα έναντι 50,3%  στην Ευρώπη).  Το 2004  οι ελληνικές τράπεζες έδωσαν 

έµφαση παράλληλα στις  δραστηριότητες µε στόχο την τραπεζική εύπορων πελατών 

και επενδυτική τραπεζική, καθώς και στην προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση της 

πελατείας τους, ενώ αξιοποίησαν τα εναλλακτικά δίκτυα διανοµής προϊόντων και 

υπηρεσιών 

1.6   ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Το ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, του οποίου το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί 

µέρος, περιλαµβάνει όλους εκείνους τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που βασικός 

τους στόχος είναι η διοχέτευση των αποταµιευτικών κεφαλαίων στο οικονοµικό 

κύκλωµα µέσω της χρηµατοδότησης των επενδυτικών δαπανών που αναλαµβάνουν 

διάφορες οικονοµικές µονάδες. Η κλασσική λειτουργία των συµµετεχόντων στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µιας χώρας είναι η άσκηση πίστης. Η πίστη 

χαρακτηρίζεται ως η µεταβίβαση δύναµης εξουσίας οικονοµικών πόρων, µε τον όρο 

επιστροφής τους µετά την παρέλευση ορισµένου χρονικού διαστήµατος. Αυτός ο 

κλάδος έχει σαν ρόλο την επίτευξη ενός χαµηλού κόστους διαµεσολάβησης  των 

πλεονασµατικών µονάδων µιας οικονοµίας και των ελλειµµατικών της µονάδων, 

δηλαδή µεταξύ των αποταµιευτών και των δανειζοµένων έτσι ώστε να επιλυθούν τα 

προβλήµατα χρηµατοδότησης. 

� Χρηµατιστηριακός τοµέας 

Η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά ξεκινά το Σεπτέµβριο του 1876, επί κυβέρνησης 

Κουµουνδούρου, µε τη σύσταση Χρηµατιστηρίου Αξιών στην Αθήνα (Χ.Α.Α) όπου 

διεξάγονταν όλες οι συναλλαγές σε αξιόγραφα δηµιουργώντας περιουσιακά στοιχεία 

αλλά και υποχρεώσεις. Σε αυτήν την αγορά πραγµατοποιούνται επενδύσεις, όπου τα 

κεφάλαια αντλούνται από την πρωτογενή αγορά µε έκδοση οµολόγων και µετοχών, 

σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα για να γίνουν πιο παραγωγικές οι επιχειρήσεις µια 
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οικονοµίας. Έτσι η Χρηµατιστηριακή Αγορά καθορίζει αυτά τα κεφάλαια ,ανάλογα 

µε την πρόσφορα και τη ζήτηση τίτλων71.   

Από τότε µέχρι και σήµερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές στη δοµή του 

Χρηµατιστηρίου.  Ως προς το θεσµικό πλαίσιο, µέχρι το 1992 η λειτουργία του 

Χρηµατιστηρίου βασιζόταν στο σύστηµα εκφώνησης- αντιφώνησης τιµών των 

µετοχών χρησιµοποιώντας τις συνθηµατικές λέξεις έχω και παίρνω, αλλά από το 

1993 αντικαταστάθηκε σταδιακά από το Αυτόµατο Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών που ισχύει µέχρι και σήµερα. Επίσης από το 1995 και µετά το νοµικό 

καθεστώς του Χ.Α.Α. άλλαξε από Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµόσιου ∆ικαίου σε  Ανώνυµη 

Εταιρεία µε όνοµα Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε µε κύριο µέτοχο το ∆ηµόσιο 

τοµέα. Από το 1997 η µετοχική σύνθεση άλλαξε και το 60,33% ήταν το Ελληνικό 

∆ηµόσιο , 22,7% οι τράπεζες, 5,55% οι εισηγηµένες εταιρίες, 3,1% τα ασφαλιστικά 

ταµεία και άλλα. Με βάση αυτό διδόντων η δυνατότητα ίδρυσης θυγατρικών 

εταιρειών όπως το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Χ.Κ.Θ) και το Κέντρο 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Χ.Α.Α. Τέλος επιτρέπονται οι πωλήσεις µε 

συµφωνία επαναγοράς, η εκτέλεση τίτλων και η ελεύθερη πρόσβαση των µελών των 

Ευρωπαϊκών Χρηµατιστηρίων στο Χ.Α.Α72.  

Οι οργανωτικές αλλαγές έπαιξαν πολύ βασικό ρόλο και έχουν να κάνουν µε 

περαιτέρω στελέχωση του Χ.Α.Α. µε πιο εξειδικευµένο προσωπικό, µε θέσπιση 

διαδικασιών για την παρακολούθηση των συναλλαγών και τη δηµιουργία 

κανονιστικού πλαισίου  για διαπραγµατεύσεις εκτός κύκλου αγοράς. Οι διακυµάνσεις 

του Γενικού ∆είκτη Τιµών του Χ.Α.Α. συνδέονται άµεσα µε το στόχο σύγκλισης των 

οικονοµιών µεταξύ ενός κράτους και των 15 κρατών µελών της ΕΕ µε στόχο την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. Το πρόγραµµα σύγκλισης έχει σαν προϋποθέσεις τη 
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σταθεροποίηση του πληθωρισµού, των επιτοκίων, του ∆ηµόσιου ελλείµµατος και 

χρέους και τέλος των Νοµισµατικών  Ισοτιµιών για να µπορεί µια χώρα να ενταχθεί 

στην Ο.Ν.Ε. Εξίσου σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές του 

Χ.Α.Α, µετά την υποτίµηση του νοµίσµατος και την εισαγωγή του Μηχανισµού 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών του 199,8 που συµµετέχουν σήµερα στις καθηµερινές 

συναλλαγές κατά  75%.  

Κατά την περίοδο προσαρµογής του 1999  τέθηκαν κάποια µέτρα για την οµαλότερη 

µετάβαση προς το νέο καθεστώς όπως το ότι οι τιµές πρέπει να αναρτώνται και να 

εκτελούν συναλλαγές σε ευρώ από την πρώτη κιόλας µέρας της εισαγωγής της χώρας 

στην ΟΝΕ. Επίσης η µετατροπή των ονοµαστικών τιµών των µετοχών δε χρειάζεται 

να γίνει άµεσα και προτείνεται να γίνει µε τη µέθοδο του non-par share( µετοχές 

χαµηλής ονοµαστικής αξίας των οποίων οι τιµές καθορίζονται από το πόσο είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν οι επενδυτές) που απαιτεί νοµοθετικές αλλαγές και 

κανόνες της ενιαίας αγοράς. Από την πρώτη µέρα του κοινού νοµίσµατος οι εντολές 

και οι τιµές ζήτησης και προσφοράς εκφράζονται σε ευρώ όπως και όλες οι 

συναλλαγές. Όλες οι βάσεις δεδοµένων και οι ηµερήσιες αναφορές τιµών του Χ.Α.Α. 

πρέπει τηρούνται σε ευρώ και έτσι γίνεται αναγκαία η δυνατότητα του συστήµατος 

να δέχεται τιµές µετοχών µε τουλάχιστον δυο δεκαδικά ψηφία, ενδέχεται να χρειαστεί 

µεταβολή των ελαχίστων µονάδων διαπραγµάτευσης των µετοχών και τέλος η 

ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε τον νέο τρόπο διαµόρφωσης τιµών73.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

OΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 

 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ΕΕ74 , η Ένωση διαθέτει ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο 

το οποίο σηµαίνει ότι τα θεσµικά όργανα της, που θα αναλύσουµε παρακάτω, 

λειτουργούν τόσο στο κοινοτικό σύστηµα, που αποτελεί τον πρώτο πυλώνα,  όσο και 

στο πεδίο εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας που µαζί µε τα θέµατα δικαιοσύνης 

συνθέτουν τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα της ΕΕ. Αναφορικά τα θεσµικά όργανα της 

ΕΕ είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το ∆ικαστήριο της ΕΕ και το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. Στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος τη νοµοθετική αρµοδιότητα 

ασκούν: η Επιτροπή, το Συµβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενώ στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής τη νοµοπαραγωγική δραστηριότητα την 

ασκεί το Συµβούλιο Υπουργών στη βάση που έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε ένα προς ένα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ.  

  

2.1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Επιτροπή είναι ένα ανεξάρτητο από τα κράτη µέλη όργανο που εκπροσωπεί τα 

συµφέροντα της Ένωσης. Για να το κάνει αυτό τις έχουν τεθεί κάποιες αρµοδιότητες 

όπως το να είναι θεµατοφύλακας των Συνθηκών. ∆ηλαδή ασκεί το πρωτογενές και 

δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο µε το να έρχεται σε επαφή µε ένα µέλος που 

ενδεχόµενα έχει παραβεί τις Συνθήκες και του θέτει µια απόφαση. Αν δεν 

ακολουθήσει την απόφαση, η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να καταφύγει στο 

∆ικαστήριο. Επίσης σε ζητήµατα όπου τα µέλη κρίνουν πως κάποια άλλα δεν 

ακολουθούν τους νόµους µπορούν να κάνουν προσφυγή αφού φέρουν το ζήτηµα στην 

Επιτροπή. Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις για την κοινή αγορά έχει τη δυνατότητα 

επιβολής χρηµατικών ποινών και προστίµων γιατί οι αποφάσεις της αποτελούν 

τίτλους εκτελεστικούς. Τα κράτη λοιπόν πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
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µέτρα που λαµβάνουν για την εφαρµογή του ∆ικαίου της ενοποίησης για να τα 

εγκρίνει ή να τα τροποποιήσει πράγµα που πρέπει να γίνει δεκτό από το κράτος για 

να µην υποστεί ποινές.  Πιο περιορισµένη είναι η δράση της όσον αφορά τον δεύτερο 

και τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής και δικαιοσύνης, 

διότι πρέπει να κάνει προσφυγή στο Συµβούλιο για οποιοδήποτε θέµα75.   

Κατέχει επίσης µια γνωµοδοτική αρµοδιότητα που σηµαίνει ότι διατυπώνει γνώµες για 

θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της Συνθήκης, όπως πχ στην περίπτωση επιλογής 

και διορισµού µελών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και σε περίπτωση 

που ένα κράτος ζητήσει να γίνει µέλος της ΕΕ, το Συµβούλιο πρέπει να ζητήσει τη 

γνώµη της Επιτροπής. Επιπλέον η αποφασιστική της αρµοδιότητα της επιτρέπει να 

εκδίδει δεσµευτικές αποφάσεις και κανονισµούς  για τα µέλη αλλά είναι 

περιορισµένη και έχει να κάνει κυρίως µε ειδικές διατάξεις της Συνθήκης.  Ασκεί τις 

αρµοδιότητες που της αναθέτει το Συµβούλιο για την εκτέλεση κανόνων που θεσπίζει 

και για την ετήσια γενική έκθεση δραστηριότητας της Κοινότητας. Η πιο σηµαντική 

αρµοδιότητα είναι αυτή της αποκλειστικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας συµµετέχοντας 

στη διαµόρφωση των πράξεων του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

∆ηλαδή κατά τη διαδικασία της συναπόφασης της έκδοσης των δεσµευτικών 

πράξεων, απαιτείται η σύµπραξη της Επιτροπής µε τη µορφή πρότασης προς το 

Συµβούλιο και στην περίπτωση που δεν γίνει αυτό η απόφαση είναι άκυρη γιατί η 

Επιτροπή δεσµεύει το Συµβούλιο. 

 Η Επιτροπή προτείνει την κοινοτική νοµοθεσία είτε µε οµοφωνία είτε µε την αρχή 

της συλλογικής ευθύνης  στο Συµβούλιο Υπουργών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και είναι το µόνο αρµόδιο όργανο που  µπορεί να παίρνει αποφάσεις αλλά υπόκεινται 

σε επεξεργασία από το Συµβούλιο που αν µε οµοφωνία αποφασίσει να τροποποιηθεί 

ένας νόµος της Επιτροπής θα υλοποιηθεί. Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 

συµβουλευτικών επιτροπών που αποτελούν µια ιδιαιτέρως σηµαντική  δίοδο 

πληροφοριών γύρω από τις ευαισθησίες των κοινωνικών οµάδων κατά την ανάπτυξη 

της πολιτικής τους έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα συµφέροντα της Ένωσης76.  
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Τέλος έχουµε και τη διοικητική λειτουργία η οποία αποτελείται από πλήθος 

κανονιστικών αποφάσεων γύρω από τη διαχείριση των συµφωνηθέντων πολιτικών. 

Ειδικότερα έχει αποκλειστικό δικαίωµα πρωτοβουλίας για τη διαµόρφωση των 

κοινοτικών πολιτικών, δικαίωµα συµµετοχής και λόγου στα Συµβούλια των 

Υπουργών για να δώσει συστάσεις έχοντας ένα εποπτικό ρόλο. Επίσης εκπροσωπεί 

την ΕΕ στις σχέσεις µε άλλους διεθνείς οργανισµούς και σε διαπραγµατεύσεις για τη 

Συνθήκη, έχει δικαίωµα συµµετοχής στην ΚΕΠΠΑ και στον Γενικό Προϋπολογισµό.  

Στην ΕΕ των 27 η Επιτροπή αποτελείται από έναν υπήκοο του κάθε κράτους µέλους 

άρα τα µέλη της µπορεί να είναι µόνο όσοι έχουν την ιθαγένεια των µελών. Άρα θα 

αποτελείται από 27 µέλη τα οποία εκλέγονται  µε οµοφωνία από το Συµβούλιο και θα 

επιλέγονται µε βάση µιας διαδικασίας εναλλαγής σε ισότιµη βάση. Με την ΕΟΚ των 

12 τα πέντε µεγάλα κράτη (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία) 

είχαν από δυο µέλη ενώ τα υπόλοιπα από ένα. Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται 

από τις  κυβερνήσεις των κρατών-µελών και η θητεία τους είναι πενταετής ώστε να 

συµβαδίζει µε αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ανεξάρτητα από τις 

κυβερνήσεις ή από άλλους φορείς. Ο προτεινόµενος από τα κράτη – µέλη πρόεδρος 

ορίζεται σε δυο στάδια. Στο πρώτο το Συµβούλιο συνερχόµενο σε επίπεδο αρχηγών 

κρατών ή κυβερνήσεων αποφασίζει και ορίζει µε ειδική πλειοψηφία τον πρόεδρο της 

Επιτροπής που έπειτα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο 

δεύτερο στάδιο το Συµβούλιο αποφασίζει πρώτα µε ειδική πλειοψηφία και µετά µε 

οµοφωνία για τον Πρόεδρο καθώς επίσης και για τα άλλη µέλη της Επιτροπής. Σε 

τελική φάση τα µέλη και ο Πρόεδρος υπόκεινται σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή εργάζεται µε την πολιτική καθοδήγηση του Πρόεδρου ο 

οποίος διασφαλίζει τη συλλογικότητα και την αποτελεσµατικότητα µε τον 

αναβαθµισµένο θεσµικό ρόλο του. Συνεδριάζει εγκαίρως , µε απαρτία, για να ορίσει 

µια απόφαση  η οποία χρειάζεται την πλειοψηφία των µελών, ήτοι 14 µέλη77.  
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2.2 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

Το Συµβούλιο των Υπουργών των 27 µελών αποτελεί το νοµοθετικό όργανο της ΕΕ. 

Αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους µέλους σε υπουργικό επίπεδο και 

είναι εξουσιοδοτηµένος να δεσµεύει την κυβέρνηση του κράτους που 

αντιπροσωπεύει. Επίσης η σύσταση του αλλάζει ανάλογα µε το θέµα συζήτησης, 

όπως για θέµατα γεωργίας συνεδριάζουν οι Υπουργοί Γεωργίας κτλ. Λόγω της 

αδυναµίας των µελών του Συµβούλιου να µένουν µόνιµα στις Βρυξέλες η 

προετοιµασία εργασιών τους έχει τεθεί  στην επιτροπή COREPER( από τη γαλλική 

συντοµογραφία Commite des Reprepsenants Permnents) και στην Γενική 

Γραµµατεία. Η προεδρία του Συµβουλίου εναλλάσσεται κάθε έξι µήνες µεταξύ των 

κρατών µελών πράγµα που δείχνει ότι λειτουργεί στη βάση ενός συνεργατικού 

οµοσπονδιακού µε ρόλο πολιτικό και διοικητικό .Είναι πολύ σηµαντική διότι το 

κράτος µέλος που την ασκεί διαµορφώνει την ηµερήσια διάταξη του Συµβούλιου  και 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την διευκόλυνση των διαπραγµατεύσεων και 

εκπροσωπεί τη σχέση της ΕΕ µε τρίτους επηρεάζοντας τη νοµοθετική λειτουργία µε 

το να χρησιµοποιεί κάθε κράτος την Προεδρία για να θέσει σε προτεραιότητα τα δικά 

του ζητήµατα78.  

Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων έχει καθοριστεί από τη Συνθήκη  και γίνεται µε 

απλή πλειοψηφία, ή µε οµοφωνία, ή µε ειδική πλειοψηφία. Με την απλή πλειοψηφία 

συντονίζονται τα διαδικαστικά θέµατα όπου το κάθε κράτος διαθέτει µια ψήφο, έτσι 

για να ληφθεί µια απόφαση στην ΕΕ των 27 χρειάζονται τουλάχιστον 14 ψήφοι. Με 

την ειδική πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, χρειάζονται 255 ψήφοι 

προερχόµενοι από τουλάχιστον 14 µέλη τα οποία αντιστοιχούν στο 62% του 

συνολικού πληθυσµού της Ένωσης ενώ χωρίς την πρόταση της Επιτροπής 

χρειάζονται και πάλι 255 ψήφοι και η πλειοψηφία των 2/3 των µελών του 

Συµβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον 18 µέλη. Τέλος µε οµοφωνία εκφράζονται οι 

αποφάσεις ζωτικής σηµασίας για τα µέλη ή και για συνταγµατικά θέµατα. Σε αυτήν 
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την περίπτωση δεν µπορεί να ληφθεί µια απόφαση εάν δεν συµφωνήσουν όλα τα 

µέλη µε το κάθε κράτος να έχει δικαίωµα αρνησικυρίας ή βέτο79.  

 Οι αρµοδιότητες του είναι νοµοθετικές, εκτελεστικές  και συντονιστικές και ειδικά 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελεί το κατ’ εξοχήν όργανο που µπορεί να 

θεσπίζει αυτοτελώς ή µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράξεις νοµοθετικού 

περιεχοµένου. Ξεκινάµε µε τις συντονιστικές αρµοδιότητες οι οποίες διασφαλίζουν 

την εφαρµογή της γενικής πολιτικής των µελών, δηλαδή την εξασφάλιση των σκοπών 

της ΕΕ. Πριν την υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Συνθήκη της ΕΟΚ έλεγε 

ότι ο συντονισµός της γενικής πολιτικής διασφαλίζεται και µε τη δράση της 

κοινότητας στην εφαρµογή διαδικασιών και την εξασφάλιση της εξωτερικής 

οικονοµίας. Μετά από τις συστάσεις της Επιτροπής ασκεί αυτές τις αρµοδιότητες που 

δεν αφορούν µόνο την οικονοµική πολιτική µε την έννοια της ισορροπίας του 

ισοζυγίου πληρωµών, την ανάπτυξη της οικονοµίας, την σταθερότητα των τιµών κτλ 

αλλά και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και την υψηλού βαθµού απασχόληση. 

Οι προτάσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές προς τα µέλη, αντιθέτως υποβάλλονται 

εναλλακτικά σχέδια που υπόκεινται σε συζήτηση. 

Οι νοµοθετικές αρµοδιότητες αναφορικά µε το πρωτογενές δίκαιο ξεκινάνε µε την 

κάλυψη κενών των Συνθηκών που σηµαίνει ότι αν η Κοινότητα θεωρεί ότι µια 

ενέργεια της είναι απαραίτητη για την λειτουργία της κοινής αγοράς και δεν 

προβλέπεται από τη Συνθήκη τότε το Συµβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει οµόφωνα τις κατάλληλες διατάξεις. Με 

αυτές αποφεύγεται η συνεχής αναθεώρηση της Συνθήκης και προσφέρει ένα 

συµπληρωµατικό τρόπο δράσης  αλλά θεωρούνται διεθνείς συµφωνίες. ∆ηλαδή οι 

κανονιστικές διατάξεις έχουν τη µορφή κανονισµών ή αποφάσεων δεσµευτικών για 

τα κράτη µέλη, όταν χρειάζεται, διότι πηγάζουν από την Κοινότητα και όχι από 

διεθνείς συµφωνίες. Ολοκληρώνουµε µε τις ειδικές αρµοδιότητες που έχουν να 

κάνουν µε την τροποποίηση του αριθµού των µελών της Επιτροπής και  την απόφαση 

µε οµοφωνία για την αύξηση του αριθµού των εισαγγελέων80.  
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Το Συµβούλιο διέπεται από την αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων που 

ενισχύει την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και εξυπηρετεί στην εµπιστοσύνη της 

κοινής γνώµης για τους αντιπροσώπους του λαού. Συνίσταται δε στην παρουσία 

ακροατών κατά τις συνεδρίες της Βουλής δια της  δηµοσίευσης και της µετάδοσης 

από τα ΜΜΕ. Με την υιοθέτηση της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993 καθιερώθηκε 

και επίσηµα  η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µε την 

επιλογή της ελεύθερης πρόσβασης στα αρχεία του Συµβουλίου και ειδικά µετά την 

συνθήκη του Άµστερνταµ έγινε συνταγµατική αρχή.  

 

2.3 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Το όργανο αυτό αποτελείται από αντιπροσώπους των λαών, τους ευρωβουλευτές, που 

έχουν συνενωθεί µε την Κοινότητα και ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται από τη 

Συνθήκη και είναι το µοναδικό Κοινοτικό θεσµικό όργανο που αντλεί πλήρη 

νοµιµοποίηση από τον λαό της Κοινότητας σε αντίθεση µε την Επιτροπή. Το 

Κοινοβούλιο σήµερα αποτελείται από 732 µέλη,  και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 

736µέλη, τα όποια εκλέγονται για πέντε χρόνια µε έµµεση και καθολική ψηφοφορία 

µε το εκλογικό σύστηµα που ορίζει κάθε χώρα. Η οργάνωση του έχει τις βάσεις του 

στη Συνθήκη της ΕΕ και συνέρχεται µια φορά το µήνα στις Βρυξέλες ή στο 

Στρασβούργο και εκτάκτως όταν ζητηθεί από το Συµβούλιο ή την Επιτροπή. Είναι 

αρµόδιο για την κατάρτιση σχεδίων διεξαγωγής εκλογών µε άµεση και καθολική 

ψηφοφορία κατά µια ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη, συνέρχεται σε ετήσια 

σύνοδο αυτοδίκαια την δεύτερη Τρίτη του Μαρτίου, εκλέγει µόνο του τον Πρόεδρο 

του, συνέρχεται όταν επιβληθεί αίτηµα από το Συµβούλιο ή την Επιτροπή τα οποία 

εκφράζονται µέσα από αυτό, αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία τους κανονισµούς 

και οι πράξεις του δηµοσιεύονται και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια81.  

 Οι αρµοδιότητες του χωρίζονται σε αποφασιστικές, γνωµοδοτικές και ελεγκτικές. 

Στις αποφασιστικές αρµοδιότητες περιλαµβάνονται οι εξουσίες που έχει κατά τη 

διαδικασία συναπόφασης και σύµφωνης γνώµης, όπως για τον διορισµό του 
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Προέδρου, για πρόταση µοµφής κατά της Επιτροπής κτλ. Στις γνωµοδοτικές έχουµε 

τις εξουσίες κατά τη διαδικασία συνεργασίας και διαβούλευσης σε θέµατα 

αναθεώρησης Συνθηκών και κάλυψη των κενών θέσεων των µελών. Αρχικά 

συµµετέχει στη θέσπιση της κοινοτικής νοµοθεσίας µαζί µε τα άλλα όργανα  και 

αποφασίζει για την έκδοση µιας Πράξης ενώ σε άλλα ζητήµατα δίνει απλά µια 

συµβουλευτική γνώµη όπως για θέµατα προσχώρησης χωρών στην ΕΕ, σύναψη 

δινών συµβάσεων κτλ.  Επίσης σηµαντικός είναι και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που 

ασκείται, µέσω της ελεγκτικής αρµοδιότητας, συµµετέχοντας στον διορισµό των 

µελών της Επιτροπής και έχοντας τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας 

για τη δράση της. Έχει συστήσει την επιτροπή αναφορών για τους πολίτες και τα 

νοµικά πρόσωπα της Ένωσης έτσι ώστε να µπορούν να εκφράσουν τυχόν παρατυπίες 

και παραβιάσεις του κοινοτικού ∆ικαίου82.  

Συµµετέχει στη νοµοθετική διαδικασία µε 4 διαφορετικούς τρόπους. Με τη 

διαδικασία σύµφωνης γνώµης που δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση αν δεν δοθεί η 

έγκριση από το Κοινοβούλιο, µε τη διαδικασία συναπόφασης που το Κοινοβούλιο 

νοµοθετεί µαζί µε το Συµβούλιο, µε τη διαδικασία συνεργασίας που συνεργάζονται 

το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο µε τον τελευταίο λόγο να τον έχει το Συµβούλιο 

και µε τη διαδικασία διαβούλευσης που ζητείται απλά η γνώµη του Κοινοβουλίου 

από την Κοινότητα η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Τέλος έχουµε και την 

αρµοδιότητα ψήφισης του Προϋπολογισµού  ή να διατηρεί το δικαίωµα της 

αρνησικυρίας
83.  

 

2.4 ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ( ∆ΕΚ) 

Το δικαιοδοτικό σύστηµα της Κοινότητας αποτελείται από το ∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (∆ΕΚ), το Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ) 

και το ∆ικαστήριο ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης της ΕΕ (∆∆∆). Αποστολή του ∆ΕΚ είναι η 

                                                           
82

 Ν. Μαραβέγιας , Σακελλαρόπουλος Θ., Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα, Οικονοµία, Κοινωνία, 

Πολιτικές, ∆ιόνικος, Αθήνα 2006, σ30 

 

83
 Ε. Μαριάς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία-Θεσµοί-∆ίκαιο, Πανεπιστήµιο Κρήτης 2007, σ51 

 



59 

 

ερµηνεία των κοινοτικών κανόνων και η επίλυση διαφορών στα κοινοτικά όργανα 

όσον αφορά τους τρεις πυλώνες της Ένωσης.  Αποτελείται από 27 δικαστές, ένα 

δικαστή από κάθε κράτος δηλαδή, και από οκτώ γενικούς εισαγγελείς που διορίζονται 

µε κοινή συµφωνία από τα κράτη µέλη για έξι χρόνια µε στόχο τον σεβασµό για το 

Κοινοτικό ∆ίκαιο. Το ∆ΕΚ είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της νοµιµότητας των 

πράξεων των κοινοτικών θεσµών αλλά δεν µπορεί να δρα από µόνο του και 

εξαιρείται από αυτόν για τους διακυβερνητικούς πυλώνες της ΕΕ, δηλαδή στην 

ΚΕΠΠΑ και στους τοµείς ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Τα  καθήκοντα 

του ∆ΕΚ είναι η ερµηνεία, η εφαρµογή και η περαιτέρω ανάπτυξη του Κοινοτικού 

∆ικαίου σχηµατίζοντας τµήµατα µελών για να εκδικάσει ή να προετοιµάσει 

υποθέσεις.  

Οι αρµοδιότητες του ∆ΕΚ κατατάσσονται σε γνωµοδοτικές και αποφασιστικές µε τις 

γνωµοδοτικές να έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και ορίζουν εάν µια υπό µελέτη 

διεθνής συµφωνία  µεταξύ της Κοινότητας και των κρατών  είναι σύµφωνη τις 

διατάξεις της Συνθήκης. Οι αποφασιστικές από την άλλη έχουν διαφορετική 

διάσταση.  Ξεκινάµε µε την προσφυγή της Επιτροπής κατά κράτους µέλους όταν κρίνει 

ότι το κράτος έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του και διατυπώνει τη γνώµη της αφού το 

καλέσει να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Αν δεν συµφωνεί το εν λόγω κράτος 

τότε η Επιτροπή καταφεύγει στο ∆ΕΚ και επιβάλλει τα δέοντα. Συνεχίζουµε µε το 

µηχανισµό χρηµατικών κυρώσεων κατά των µελών που εφαρµόζεται αν το κράτος δεν 

λάβει µέτρα συµµόρφωσης στην απόφαση του ∆ΕΚ µέσα στην προθεσµία που έχει 

δώσει η Επιτροπή. Αν δεν τηρηθούν τα παραπάνω τότε η Επιτροπή ορίζει ένα ποσό 

που θεωρεί ότι είναι αντίστοιχο της παράβασης και το επιβάλλει στο κράτος µέλος. 

Έπειτα έχουµε τη προσφυγή κράτους µέλους σε ένα άλλο σε περίπτωση που ο πρώτος 

θεωρεί ότι έχουν γίνει παραβιάσεις στις υποχρεώσεις της Συνθήκης. Πριν ασκήσει το 

κράτος την προσφυγή πρέπει πρώτα να φέρει το ζήτηµα στην Επιτροπή και µετά αυτή 

θα εκδώσει την αιτιολογηµένη γνώµη της. Σηµαντική αρµοδιότητα είναι και η 

προσφυγή για την ακύρωση κοινοτικών πράξεων. Το ∆ΕΚ ελέγχει τη νοµιµότητα των 

πράξεων που εκδίδονται από το Συµβούλιο, από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, το Κοινοβούλιο για λόγους αναρµοδιότητας, παραβάσεων, 

κατάχρησης εξουσίας κτλ. Επίσης έχουµε και την προσφυγή για παράληψη των 
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οργάνων της Κοινότητας δηλαδή ζητείται από το ∆ΕΚ να ορίσει γιατί δεν 

δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορα θέµατα τα όργανα της Ένωσης84.  

 Έχει  τη δυνατότητα να αποφαίνεται µε προδικαστικές αποφάσεις σχετικά µε την 

ερµηνεία του ∆ικαίου καθώς επίσης και να εκδίδει γνωµοδοτήσεις σχετικά µε τη 

συµβατότητα του ∆ικαίου ορισµένης συµφωνίας που καλείται να υπογράψει η 

Κοινότητα µε τρίτα κράτη. Αξίζει να αναφέρουµε ότι στο πεδίο της εξωτερικής 

πολιτικής δεν έχει καµιά αρµοδιότητα ενώ σε θέµατα δικαιοσύνης του έχουν 

αναγνωριστεί ο έλεγχος της νοµιµότητας της απόφασης-πλαισίου, επίλυση διαφορών 

µεταξύ µελών, έλεγχος εφαρµογής της συνεργασίας και έλεγχος των δικαιωµάτων 

των οργάνων της Ένωσης85.   

Το Πρωτοδικείο  που ιδρύθηκε το 1989 για να αποσυµφορήσει το έργο του 

∆ικαστηρίου  αποτελείται επίσης από 27 δικαστές σήµερα, αλλά όχι από µόνιµους 

γενικούς εισαγγελείς, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητοι και διορίζονται 

για έξι έτη µε τη δυνατότητα επανεκλογής. ∆ιορίζονται µε κοινή συµφωνία από τις 

κυβερνήσεις των κρατών µελών για έξι χρόνια ενώ κάθε τρία γίνονται ανανεώσεις. Οι 

δικαστές εκλεγούν µεταξύ τους τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου και αλλάζει κάθε 

τρία χρόνια. Κατέχει την αρµοδιότητα να εκδικάζει τις ευθείες προσφυγές που 

ασκούνται από φυσικά πρόσωπα κατά των πράξεων των κοινοτικών οργάνων, τις 

προσφυγές κατά της Επιτροπής, κατά του Συµβουλίου, τις αγωγές που έχουν 

συναφθεί από τις Κοινότητες και αγωγές για αποκατάσταση αποζηµιώσεων86.  

 Το ∆∆∆ από την άλλη είναι ένα ειδικό δικαστήριο που αφορά τις υπαλληλικές 

διαφορές της Ένωσης, αποτελείται από 7 δικαστές που διορίζονται ανά έξι έτη και 

κατόπιν αιτήµατος του ∆ΕΚ µπορεί να αλλάξουν. Οι δικαστές που επιλέγονται από 

πλήρως ανεξάρτητα άτοµα  και διορίζονται από το Συµβούλιο µε οµοφωνία κατόπιν 
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 Ε. Μαριάς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία-Θεσµοί-∆ίκαιο, Πανεπιστήµιο Κρήτης 2007, σ56-59 
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διαβουλεύσεως µε ειδική επιτροπή. Οι δικαστές ορίζουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο 

τους για τριετή ανανεώσιµη θητεία και συνεδριάζει σε τριµελή τµήµατα. Είναι 

αρµόδιο για την εκδίκαση των διαφορών µεταξύ υπάλληλων και της Κοινότητας, 

υποθέσεις που έχουν να κάνουν µε σχέσεις εργασίας όπως αµοιβές, προσλήψεις 

καθώς επίσης και µε κοινωνική ασφάλιση.  

 

2.5 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς και 

τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 

της Λισσαβόνας την 1η ∆εκεµβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έγινε θεσµικό 

όργανο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την 

ανάπτυξή της ώθηση και καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς προσανατολισµούς 

και προτεραιότητες και δεν ασκεί νοµοθετική λειτουργία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών, καθώς 

και από τον πρόεδρό του και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Όταν το απαιτεί η ηµερήσια 

διάταξη, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δύνανται να αποφασίσουν και ένας 

υπουργός να επικουρεί έκαστο µέλος, ο δε πρόεδρος της Επιτροπής να επικουρείται 

από ένα µέλος της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται δυο φορές 

εξαµηνιαίως, συγκαλούµενο από τον πρόεδρό του. Όταν το απαιτεί η κατάσταση, ο 

πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και αποφασίζει 

κανονικά µε συναίνεση αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις, εγκρίνει αποφάσεις οµόφωνα 

ή µε ειδική πλειοψηφία, ανάλογα µε τα οριζόµενα στη Συνθήκη χωρίς να µπορεί να 

πάρει δεσµευτικές αποφάσεις διότι δεν έχει νοµική προσωπικότητα87.  

 

2.6 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ (Ε.Σ.) 

Είναι ένας από τους θεσµούς της ΕΕ και αποτελείται από 27 µέλη, ένα από κάθε 

κράτος,  διοριζόµενα για έξι χρόνια µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου µετά από 

συνεννόηση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά µε δυνατότητα επανεκλογής. 
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Συνήθως τα µέλη που επιλέγονται είναι προσωπικότητες που έχουν υπηρετήσει σαν 

όργανα εξωτερικού έλεγχου στις χώρες τους και οφείλουν να παρέχουν πλήρη 

εγγύηση ανεξαρτησίας χωρίς να δέχονται υποδείξεις από καµιά κυβέρνηση ή 

οργανισµό. Το Ε.Σ.  εξετάζει τη νοµιµότητα όλων των λογαριασµών εσόδων και 

εξόδων της Κοινότητας καθώς και όλων των οργάνων που έχει θεσπίσει. Στο πλαίσιο 

αυτό το Ε.Σ. παραδίδει στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο µια δήλωση που 

επιβεβαιώνει την ακρίβεια και τη νοµιµότητα των λογαριασµών η οποία 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Ένωσης. Εν κατακλείδι το όργανο αυτό ελέγχει τη 

νοµιµότητα εσόδων εξόδων, την κανονικότητα τους και την χρηστή οικονοµική 

διαχείριση της Κοινότητας. Έτσι αποτρέπονται οι απάτες εις βάρος των κοινοτικών 

ασφαλιστικών Ταµείων και µε ειδικές εκθέσεις που υποβάλει καθίστανται τα 

δηµοσιονοµικά θέµατα και ο Προϋπολογισµός νόµιµα και έντιµα. Έκτος από τα 

θεσµικά αυτά όργανα υπάρχουν και τα οικονοµικά που παίζουν σηµαντικό ρόλο από 

τη δηµιουργία της ΟΝΕ και µετά.  

 

2.7 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ)88  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που εδρεύει στη Φρανκφούρτη της 

Γερµανίας, διαχειρίζεται το ευρώ, δηλαδή το ενιαίο νόµισµα της ΕΕ, και διαφυλάσσει 

τη σταθερότητα των τιµών στην ΕΕ. Η ΕΚΤ είναι επίσης αρµόδια για τη χάραξη και 

την εφαρµογή της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής της Ένωσης και ενεργεί 

µε απόλυτη ανεξαρτησία. Στόχοι της είναι να  διαφυλάσσει τη σταθερότητα των 

τιµών (µέσω της διατήρησης του πληθωρισµού υπό έλεγχο), ιδίως σε χώρες που 

χρησιµοποιούν το ευρώ και τη σταθερότητα του δηµοσιονοµικού συστήµατος 

διασφαλίζοντας την κατάλληλη εποπτεία των κεφαλαιαγορών και των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Συνεργάζεται µε τις κεντρικές τράπεζες των 27 

κρατών µελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 

Τραπεζών (ΕΚΣΤ). 

Οι αρµοδιότητες της είναι ο καθορισµός βασικών επιτοκίων στην Ευρώπη µαζί µε 

τον έλεγχο της προσφοράς χρήµατος. Επίσης η διαχείριση των συναλλαγµατικών 
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αποθεµατικών της ευρωζώνης και η αγορά ή πώληση νοµισµάτων όταν κρίνεται 

αναγκαία για τη διατήρηση της ισορροπίας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η 

συµβολή στη διασφάλιση της κατάλληλης εποπτείας των κεφαλαιαγορών και των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων από τις εθνικές αρχές, καθώς και της οµαλής 

λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών, η παροχή άδειας στις κεντρικές τράπεζες 

της ευρωζώνης να εκδίδουν χαρτονοµίσµατα του ευρώ και η παρακολούθηση των 

τάσεων των τιµών και η αξιολόγηση του κινδύνου που αυτές συνεπάγονται για τη 

σταθερότητα των τιµών στην ευρωζώνη. 

Τα όργανα που τη διέπουν είναι αρχικά η  Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία 

παρακολουθεί τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της τράπεζας. Απαρτίζεται 

από 6 µέλη (1 πρόεδρο, 1 αντιπρόεδρο και 4 άλλα µέλη) που διορίζονται για 8 χρόνια 

από τους ηγέτες των χωρών της ευρωζώνης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

διαµορφώνει τη νοµισµατική πολιτική της ευρωζώνης και καθορίζει τα επιτόκια 

δανεισµού που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα στις εµπορικές τράπεζες. Απαρτίζεται 

από τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και από τους διοικητές των 17 κεντρικών 

τραπεζών των χωρών της ευρωζώνης. Τέλος έχουµε το  Γενικό Συµβούλιο, το οποίο 

συµµετέχει στις συµβουλευτικές και συντονιστικές λειτουργίες της ΕΚΤ και στην 

προετοιµασία της προσχώρησης νέων χωρών στην ευρωζώνη. Απαρτίζεται από τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και από τους διοικητές των εθνικών 

κεντρικών τραπεζών και των 27 κρατών µελών της ΕΕ. 

 

2.8 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΤΕ)89  

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει στα 27 κράτη µέλη της ΕΕ. ∆ανείζεται 

χρήµατα από τις αγορές κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει µε χαµηλά επιτόκια 

σε προγράµµατα που βελτιώνουν τις υποδοµές, την προµήθεια ενέργειας ή τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόµενες 

χώρες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει έργα σε όλα τα κράτη µέλη της 

ΕΕ και επενδύει σε µελλοντικά κράτη µέλη και χώρες-εταίρους. ∆ανείζεται χρήµατα 

από τις αγορές κεφαλαίων αντί να τα ανασύρει από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Τα 
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χρήµατα χορηγούνται στη συνέχεια υπό µορφή δανείων µε ευνοϊκούς όρους σε έργα 

που εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ. 

Προσφέρει δάνεια που χορηγούνται σε βιώσιµα προγράµµατα για κεφαλαιουχικές 

δαπάνες σε έργα ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα, τεχνική βοήθεια από µια οµάδα 

ειδικών οικονοµολόγων µηχανικών και εµπειρογνωµόνων µε στόχο την συµπλήρωση 

των χρηµατοδοτικών µέσων της, εγγυήσεις σε ευρύ φάσµα φορέων και 

επιχειρηµατικά κεφάλαια. Το 90% περίπου των δανείων διατίθεται σε προγράµµατα 

και σχέδια στο εσωτερικό της ΕΕ. Η ΕΤΕ έχει τους παρακάτω 6 κύριους στόχους 

δανειοδότησης οι οποίοι απαριθµούνται στο επιχειρηµατικό σχέδιο της τράπεζας: 

Συνοχή και σύγκλιση, στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα, εφαρµογή της πρωτοβουλίας και ανάπτυξη 

διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και ενέργειας που θα είναι βιώσιµη, 

ανταγωνιστική και ασφαλής. Στα πλαίσια έκτος της ΕΕ η ΕΤΕ συνεργάζεται µε 

ξένους εταίρους όπως τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες της Μεσογείου, τη 

Ρωσία κτλ. 

 

2.9 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ90 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων συστήθηκε το 1994 για την παροχή βοήθειας στις 

µικρές επιχειρήσεις. Πλειοψηφικός µέτοχος του Ταµείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, µε την οποία αποτελούν τον όµιλο ΕΤΕπ. Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Επενδύσεων παρέχει επιχειρηµατικό κεφάλαιο στις µικρές εταιρίες (ΜΜΕ), ιδίως 

στις νέες εταιρίες και στις επιχειρήσεις τεχνολογικού προσανατολισµού. Παρέχει 

εγγυήσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (όπως τράπεζες) για την κάλυψη των 

δανείων τους προς τις ΜΜΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα: δεν χορηγεί δάνεια 

και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, ούτε επενδύει άµεσα σε εταιρίες. Αντίθετα 

λειτουργεί µέσω τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ενδιαµέσων. Χρησιµοποιεί 

είτε δικούς του πόρους είτε τους πόρους που του έχουν εµπιστευθεί η ΕΤΕπ ή η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ 

 

3.1 Η ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 

Από το 1980 ξεκίνησε η διαδικασία προσαρµογής της Ελλάδας για να ενταχτεί στην 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Με τις εκλογές του 1981 και την άνοδο ενός 

σοσιαλιστικού κόµµατος στην εξουσία παρατηρηθήκαν τα εξής κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας, όπως θα δούµε και παρακάτω:  Καταρχήν υπήρξε περαιτέρω επέκταση του 

δηµόσιου τοµέα και εµπλοκή του κράτους στην παραγωγική διαδικασία. Επεκτατική 

πορεία ακολούθησαν η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική πολιτική µε µεγάλες 

ονοµαστικές αυξήσεις και τιµαριθµοποιήσεις µισθών και τον πληθωρισµό να 

βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και µηδενική µεγέθυνση της οικονοµίας. Έτσι είχαµε 

µείωση της παραγωγικότητας, αύξηση ανεργίας  και αύξηση στο µοναδιαίο κόστος 

στη µεταποίηση µε αποτέλεσµα τη µείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων. Από το 1981 όπου εισήλθε η Ελλάδα στην ΕΟΚ άρχισαν οι διαρθρωτικές 

αλλαγές µε την ελληνική οικονοµία να ανοίγεται στις διεθνείς αγορές και να 

αναπροσανατολίζει τις πολιτικές της για να βελτιώσει τους µακροοικονοµικούς της 

δείκτες. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε κάποια µεγέθη για να καταλάβουµε τη γενική 

εικόνα της ελληνικής οικονοµίας τότε91.  

Ένα σοβαρό πρόβληµα των πολιτικών της δεκαετίας του ΄80 ήταν η ραγδαία 

επιδείνωση όλων των δηµοσιονοµικών δεικτών. Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης 

τότε ως ποσοστό του ΑΕΠ από 29% το 1980 έφτασε το 44% το 1989 ,  το έλλειµµα 

µε τη σειρά του ήταν 2,6% και 14,4% αντίστοιχα και οι δανειακές ανάγκες του 

δηµόσιου τοµέα διπλασιαστήκαν από 6,9% σε 14,6% αντίστοιχα. Βλέπουµε δηλαδή 

το δηµόσιο χρέος να αρχίζει να συσσωρεύεται, µε το πρωτογενές έλλειµµα να ήταν 

0,3% του ΑΕΠ το 1979 και δέκα χρόνια µετά να φτάνει το 7%, κάνοντας έτσι τις 

δανειακές ανάγκες όλο και πιο απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του χρέους που 

οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο δανεισµού. Το όλο ζήτηµα είχε να κάνει µε την 

υπέρµετρη αύξηση του δηµόσιου τοµέα και την αύξηση ελλειµµάτων  που είχε σαν 
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αποτέλεσµα την απορρόφηση τεράστιων πόρων για να το χρηµατοδοτήσουν, µε τη 

διαφορά όµως ότι η παραγωγή προϊόντων στην οικονοµία δεν αυξήθηκε και οι πόροι 

διοχετεύτηκαν για καταναλωτικούς σκοπούς92.  

 Ως συνέπειες έχουµε την ενίσχυση της ζήτησης και λόγω αδυναµίας της προσφοράς 

να  την ικανοποιήσει,  δηµιουργούνταν πληθωριστικές πιέσεις. Επίσης η δοµή των 

δηµοσίων δαπανών, µε τη διόγκωση των µισθών και των µεταβιβαστικών πληρωµών, 

και οι ανελαστικότητες που αναπτύχτηκαν δεν άφηναν περιθώρια για χρηµατοδότηση 

σε επενδύσεις για έργα υποδοµής και τέλος η αύξηση του χρέους και του δανεισµού 

συνέβαλε, ειδικά  µετά το 1986, στην αύξηση του κόστους χρήµατος µε αποτέλεσµα 

την επιβάρυνση των δαπανών εξυπηρέτησης και την αύξηση του κόστους 

χρηµατοδότησης των επενδύσεων. Μια σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης και 

δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης  έγινε το 1983 µε την υποτίµηση της δραχµής κατά 

16% έναντι του δολαρίου και 15% της ECU µε αποτελέσµατα όµως πολύ µικρά που 

δεν µπορούσαν να εγγυηθούν ανάπτυξη και έτσι η ίδια πορεία συνεχίστηκε. Το 

κράτος λοιπόν απέτυχε να δώσει µια αναπτυξιακή πορεία στην οικονοµία λόγω της 

επέκτασης του και της γραφειοκρατίας που το διέπει µετατρέποντας τον δηµόσιο 

τοµέα σε παιχνίδι συµφερόντων. 

Περνάµε στη συνέχεια στη νοµισµατική και εισοδηµατική πολιτική. Μέχρι και το 

1985 διατήρησαν τον επεκτατικό τους χαρακτήρα µε την προσφορά χρήµατος και την 

πιστωτική επέκταση να κινούνται µε υψηλούς ρυθµούς και σε συνδυασµό µε τα 

υψηλά ελλείµµατα συνέβαλαν στην περαιτέρω άνοδο του πληθωρισµού.  

Συγκεκριµένα λοιπόν οι ονοµαστικές αποδοχές το 1982 αυξήθηκαν κατά 50% και 

ειδικά στη µεταποίηση το ίδιο έτος ανήλθε στο 30% και σαν αποτέλεσµα ο 

πληθωρισµός εκτινάχτηκε στο 21%. ∆ηλαδή την ώρα που οι κατώτατες ονοµαστικές 

αµοιβές αυξάνονταν η παραγωγή ανά ώρα στη µεταποίηση δεν είχε υποστεί καµιά 

αλλαγή, και συγκεκριµένα κινήθηκε σε απογοητευτικά επίπεδα µέχρι και το 1988 που 

έφτασε σε αρνητικούς ρυθµούς, οπότε σαν αποτέλεσµα είχαµε την εκτίναξη του 

κόστους εργασίας στο 33% το 1982. Με την απότοµη αύξηση των ονοµαστικών 

µισθών λοιπόν και τον πληθωρισµό το κόστος παραγωγής προκάλεσε σοβαρά 
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προβλήµατα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων γεγονός που φάνηκε 

µε την κρίση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 1985. Σε αντίθεση µε τη χώρα 

µας στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη είχε ήδη αρχίσει η διαδικασία αποπληθωρισµού των 

οικονοµιών που από 13% το 1980 µειώθηκε στο 5,9% το 1985. Η αύξηση στο κόστος 

εργασίας µειώθηκε από 11% το 1981 σε 4,7% το 1985 και κινήθηκε πτωτικά από 

τότε και στο εξής. οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν λοιπόν εκείνη την περίοδο είχαν 

την αντίθετη κατεύθυνση από ότι όριζε η ΕΟΚ και από εκεί ξεκίνησαν τα 

προβλήµατα.  

Από την πλευρά των εξωτερικών συναλλαγών έχουµε όπως ήταν αναµενόµενο µια 

αισθητή επιδείνωση ειδικά το 1985 που το εµπορικό έλλειµµα και το έλλειµµα 

τρεχουσών συναλλαγών έφτασαν το 15,5% και στο 8% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Με την 

διόγκωση του δηµόσιου τοµέα η ελληνική οικονοµία πλέον είχε πλεόνασµα στην 

παροχή υπηρεσιών και όχι στο εµπόριο αγαθών και έτσι κατέληξαν οι εξωτερικές 

συναλλαγές να χαρακτηρίζονται από έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου και πλεόνασµα 

των άδηλων πόρων. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε ότι το παραπάνω 

σηµατοδοτεί την µείωση της ανταγωνιστικότητας  των προϊόντων στο εξωτερικό, της 

µεταποίησης ειδικά, που σε συνδυασµό µε τον προστατευτισµό  και του 

χρηµατοπιστωτικού θεσµικού πλαισίου έφερε τον κλάδο σε πολύ δύσκολη θέση . 

 Η συναλλαγµατική πολιτική την περίοδο 1975-1980 ήταν διευθυντική, δηλαδή 

υπερκάλυπτε τη διαφορά µεταξύ του ελληνικού πληθωρισµού και αυτών των άλλων 

χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. για να αντισταθµιστούν οι παραπάνω µισθολογικές αυξήσεις. 

Αντίθετα τη διετία 1981-1982 η διολίσθηση της δραχµής ήταν πιο µικρή από τη 

διαφορά του πληθωρισµού Ελλάδας και  του Ο.Ο.Σ.Α. και σε συνδυασµό µε την 

αύξηση του µοναδιαίου κόστους εργασίας τα ελληνικά προϊόντα στην µεταποίηση 

πλήχτηκαν ακόµα περισσότερο. Ταυτόχρονα όµως είχαν ξεκινήσει και οι 

µεταβιβάσεις από την ΕΟΚ που συνέβαλαν σηµαντικά στα παραπάνω προβλήµατα 

που ήταν η πορεία της εγχώριας οικονοµικής πολιτικής. Αυτό συνέβη διότι η χρήση 

αυτών των πόρων στην Ελλάδα δεν έγιναν µε στόχο τις επενδύσεις αλλά την 

κατανάλωση και έτσι είχαµε αύξηση στις τιµές και στους µισθούς στον τοµέα των µη 
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εµπορευσίµων αγαθών που οδηγεί στην εκτόπιση των µεταποιητικών 

δραστηριοτήτων και τελικά σε έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου93.  

Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω βλέπουµε ότι µε την επεκτατική πολιτική και τις δυο 

επερχόµενες πετρελαϊκές κρίσεις καθώς και µε την επιβάρυνση του κόστους 

παραγωγής η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα επίπεδο ανισορροπίας εγχώρια αλλά και στο 

εξωτερικό.  Η κυβέρνηση είχε να αντιµετωπίσει έναν πληθωρισµό της τάξης του 

19,3% , την αύξηση των δηµοσίων δαπανών να αυξάνει το έλλειµµα διότι δεν 

υπήρχαν τα ανάλογα έσοδα για να το µειώσουν, τις δανειακές ανάγκες του δηµοσίου 

που φτάνουν το 14,8% του ΑΕΠ και το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών που φτάνει 

το 8%.  

Έτσι το 1985 έγινε µια προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονοµίας που κράτησε δυο 

χρόνια µε κύριους άξονες την υποτίµηση της δραχµής κατά 15%, την περιοριστική 

δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική, προκαταβολές ίσες µε συγκεκριµένο 

ποσοστό της αξίας ορισµένων κατηγοριών - εισαγωγών, τροποποίηση του 

συστήµατος της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής  ώστε η αναπροσαρµογή 

των µισθών να γίνεται µε βάση τον προβλεπόµενο και όχι τον καταγεγραµµένο 

πληθωρισµό (µετά την αφαίρεση της επίπτωσης του εισαγόµενου πληθωρισµού), 

µείωση των δανειακών αναγκών του δηµόσιου τοµέα κατά 4 εκατοστιαίες µονάδες 

του ΑΕΠ τόσο το 1986 όσο και το 1987 και εφαρµογή πιο αυστηρής νοµισµατικής 

πολιτικής, µε στόχο την επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των εγχώριων πιστώσεων 

και τη βαθµιαία διαµόρφωση θετικών πραγµατικών επιτοκίων για όλες τις κατηγορίες 

δανείων
94.  

 Κύριος στόχος ήταν ο έλεγχος της συνολικής ζήτησης και ο περιορισµός των 

αποκλίσεων των ελληνικών ονοµαστικών µεγεθών από τα ευρωπαϊκά. Αρνητικά 

αποτελέσµατα κυριάρχησαν από αυτό πράγµα που φαίνεται από το ότι ο 

πληθωρισµός αυξήθηκε µεν στο 23% το 1986 λόγω της υποτίµησης της δραχµής 
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αλλά αποκλιµακώθηκε σηµαντικά  τα επόµενα 2 χρόνια και το 1988 έπεσε στο 13% 

λόγω της συγκράτησης των µισθολογικών αυξήσεων και της πτώσης του µοναδιαίου 

κόστους εργασίας.  Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης δεν  παρουσίασαν αξιόλογη 

µεταβολή και το έλλειµµα από 11,7% του ΑΕΠ µειώθηκε σε 9,2% το 1987, µε την 

παρουσία αύξησης των εσόδων αλλά από φορολογικές πηγές όχι από συγκράτηση 

δαπανών και της βελτίωσης του συστήµατος συλλογής φόρων.  Επίσης σηµαντικές 

συνέπειες ήταν και η ανατίµηση της δραχµής, η ανατροφοδότηση του χρέους µέσω 

των τόκων που το βάρυναν, ενώ και τα δηµόσια έσοδα που προέκυψαν κυρίως από 

την αύξηση των έµµεσων φόρων πρόβαλλαν ως µόνη διέξοδο από την κρίση της 

οικονοµίας τη µείωση των µισθών και συνάµα δεν πρέπει να παραλειφθεί η 

αναποτελεσµατικότητα σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµατος.  

Θετικά ήταν τα αποτελέσµατα όσον αφορά τον έλεγχο της αύξησης των ονοµαστικών 

µισθών, του κόστους παραγωγής και των τιµών, η αύξηση των ονοµαστικών µισθών 

ήταν περιορισµένη και αρκετά µικρότερη από την αύξηση του πληθωρισµού µε 

αποτέλεσµα να επιβραδύνει αρκετά η αύξηση του µοναδιαίου κόστους παραγωγής 

στη  µεταποίηση.  Το γεγονός αυτό µαζί µε την υποτίµηση της δραχµής βοήθησε στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του καλού κλίµατος για την ελληνική 

οικονοµία. Εν κατακλείδι µπορεί να βελτιώθηκαν κάποια στοιχεία της οικονοµίας 

προσωρινά αλλά δεν υπήρξε καµιά δοµική αλλαγή και στο θέµα του δηµόσιου 

ελλείµµατος καµιά πρόοδος. Οι πολιτικές διαχείρισής του έπρεπε να 

επαναπροσδιοριστούν και να έχουν περισσότερο χρόνο και πολιτική βούληση για να 

µπορέσουν να έχουν αποτέλεσµα ειδικά σε µακροχρόνιο ορίζοντα και τελικά 

βλέπουµε ότι σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσµατικό παραγωγικό σύστηµα, η 

έντονα  ανταγωνιστική επιχειρηµατική δράση και η διασφάλιση διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων για την αντιµετώπιση των στρεβλώσεων των αγορών ήταν και θα 

παραµείνουν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας, την 

οικονοµική µεγέθυνση και την εξασφάλιση της διατηρήσιµης και βιώσιµης 

ανάπτυξης
95.  
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Από το τέλος του προγράµµατος µέχρι και τις αρχές του 1990 το έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης εξακολουθούσε να είναι αυξηµένο και να φτάνει το 14,4,% του 

ΑΕΠ που συνοδεύτηκε από µια µεγάλη µείωση των εσόδων, το δηµόσιο χρέος της 

γενικής κυβέρνησης και των δηµοσίων επιχειρήσεων είχε φτάσει το 104% το 1989 µε 

αποτέλεσµα την εξαιρετικά µεγάλη αύξηση του ποσοστού των καθαρών πληρωµών 

για τόκους στο ΑΕΠ που φτάνουν το 7,6% το 1989. Ο πληθωρισµός το 1990 µε  την 

επεκτατική πολιτική εκτοξεύεται στο 20,4% και η µέση αύξηση των κατωτάτων 

αποδοχών έφτασε το 18% και των µηνιαίων αποδοχών στη µεταποίηση το 23,4% µε 

το µοναδιαίο κόστος να αυξάνεται. Καταλήγουµε λοιπόν ότι είναι επιτακτική η 

ανάγκη αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της ελληνικής οικονοµίας µε τη λήψη µέτρων 

όπως θα δούµε παρακάτω.  

 

3.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΝΕ 

 

Η δεκαετία που ακολούθησε αποτελεί την περίοδο προσαρµογής της Ελλάδας προς 

την ΟΝΕ µε κυρίαρχο γνώµονα τη συνθήκη του Μάαστριχτ  που έλαβε το όνοµά της 

από την πόλη Μάαστριχτ στην οποία υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 1992 και 

αποτελεί την τρίτη κατά σειρά θεµελιώδη συνθήκη µε την οποία ολοκληρώθηκε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύγχρονος θεσµός, ύστερα από τη Συνθήκη της Ρώµης 

(1957) και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986).  Χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν 

ασχολήθηκε µόνο µε την οικονοµική διάσταση της Ένωσης αλλά έδωσε βάση στην 

κοινωνική συνοχή και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής µε στόχο να µπορέσει να 

λειτουργήσει οµαλά η Ένωση µε βάση την νοµισµατική συνοχή και τις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .  

Κάθε χώρα λοιπόν που ήθελε να υιοθετήσει το νέο νόµισµα έπρεπε να ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις που ορίζονταν από την παραπάνω Συνθήκη  τα οποία ήταν αρχικά ότι  

• Οι ισοτιµίες του νοµίσµατος της κάθε χώρας πρέπει να παραµείνουν µέσα στη 

ζώνη που ορίζει ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ΜΣΙ) για δύο 

τουλάχιστον χρόνια.  

• Επίσης τα µακροπρόθεσµα επιτόκια δεν µπορούν να ξεπερνάνε κατά 

περισσότερες από δύο ποσοστιαίες µονάδες τα επιτόκια των τριών πιο 
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αποδοτικών κρατών µελών και ο  πληθωρισµός πρέπει να είναι κάτω από µια 

τιµή αναφοράς (µέσα σε 3 χρόνια οι τιµές δεν πρέπει να ξεπερνάνε κατά 

περισσότερο από 1,5% τις αντίστοιχες του πιο αποδοτικού κράτους µέλους).  

• Το δηµόσιο χρέος πρέπει να είναι µικρότερο από το 60% του ΑΕΠ ή να βαίνει 

προς αυτόν το στόχο (δηλαδή µπορεί να είναι µεγαλύτερο το ποσοστό, αλλά 

να έχει πτωτική τάση και να τείνει προς αυτό)  

• Τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού πρέπει να είναι µικρότερα από 3% του 

ΑΕΠ.  

Τα κριτήρια αυτά τέθηκαν µε απώτερο σκοπό την οµαλή σύγκλιση των κρατών 

µελών. Πριν τη συνθήκη είναι λογικό η κάθε χώρα να είχε τη δική της ανεξάρτητη 

οικονοµία, ανάλογα µε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Έτσι κρίθηκε 

απαραίτητο να τεθούν ορισµένα κριτήρια τα οποία θα εξασφάλιζαν την οµοιογένεια 

των χωρών96. 

Κάθε χώρα λοιπόν, όπως και η Ελλάδα, έπρεπε να περάσει µέσα από τρία στάδια 

προσαρµογής για να κριθεί ικανή να ενταχτεί στην Οικονοµική και Νοµισµατική 

Ένωση.  Με βάση την Έκθεση Delors το 198997 το πρώτο στάδιο θα ξεκινούσε τον 

Ιούλιο του 1990 όπου υπήρχε η κατάργηση όλων των εµποδίων ως προς την κίνηση 

κεφαλαίων µεταξύ των κρατών µελών και οι διοικητές των εθνικών τραπεζών 

ξεκίνησαν τις διεργασίες για την νοµισµατική σταθερότητα του επόµενου σταδίου 

ενισχύοντας τη συνεργασία των κεντρικών τραπεζών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 

Συστήµατος (ΕΝΣ).  Με την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώµης το 1991 στο 

Μάαστριχτ περνάµε στο δεύτερο στάδιο  µε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Ινστιτούτου που ήταν προποµπός της ΕΚΤ.  Τα βασικά καθήκοντα  

του ήταν η στενότερη συνεργασία των κεντρικών τραπεζών στα κράτη µέλη, ο 

συντονισµός της νοµισµατικής τους πολιτικής και η απαραίτητη προετοιµασία για τη 

δηµιουργία Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΣΚΤ) που θα οδηγήσει στη 

δηµιουργία του ενιαίου νοµίσµατος στο τρίτο στάδιο.  
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Πριν από αυτό  το 1995 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Μαδρίτης αποφασίζει ότι το 

όνοµα του ενιαίου νοµίσµατος θα είναι το Ευρώ (Euro), το 1996 αποφασίζονται µε 

βάση µια έκθεση του ΕΝΙ οι γενικές αρχές που διέπουν το µηχανισµό 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών που θα εφαρµοστούν το 1997 και την ίδια χρονιά 

αποφασίζεται η Συνθήκη για σταθερότητα και ανάπτυξη που προβλέπει τη 

δηµοσιονοµική σταθερότητα. Το Μάιο του 1998 αποφασίζεται ότι 11 χώρες 

πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης έως τότε και είναι οι εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερµανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο,  Ολλανδία, Πορτογαλία και 

Φιλανδία. Τέλος λοιπόν έχουµε το τρίτο στάδιο όπου ξεκινά τον Ιανουάριο του 1999 

µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ανάµεσα στα εθνικά νοµίσµατα και το Ευρώ να 

έχουν καθοριστεί αµετάκλητα και η άσκηση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής 

γινόταν πλέον από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα98. 

 

3.3 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΕ99  

 

Σε πρώτη φάση (1/1/1999-31/12/2000)  η ελληνική οικονοµία θα στόχευε την 

ικανοποίηση των κριτηρίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ για να διαµορφώσει τα 

µακροοικονοµικά της µεγέθη στα κατάλληλα επίπεδα. Το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης πρέπει το αργότερο µέχρι το 1999 να είναι κάτω από το 3% του ΑΕΠ, 

από το 4,2% που ήταν το 1997. Στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε από την 

ελληνική κυβέρνηση το 1998 προέβλεπε ότι το έλλειµµα θα µειωθεί στο 2,4% του 

ΑΕΠ και το 1999 στο 2,1% άρα αυτό το κριτήριο ικανοποιείται. Το δηµόσιο χρέος   

πρέπει να µειώνεται για δυο συνεχόµενα χρόνια και όπως προβλέφθηκε πριν την 

υποτίµηση της δραχµής το Μάρτιο του 1998 θα µειωθεί στο 101% του ΑΕΠ το 1999 

από 108% το 1997. Η αύξηση της δραχµικής αξίας του εξωτερικού χρέους θα έχει 

µετά την υποτίµηση αρνητικές συνέπειες στη διαµόρφωση των παραπάνω ποσοστών 

αλλά η πτώση των επιτοκίων θα έχει θετικά αποτελέσµατα στις δαπάνες 

εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους. Επίσης η ικανοποίηση του κριτήριου που 
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αναφέρεται στον υψηλό βαθµό σταθερότητας των τιµών προϋποθέτει την µείωση του 

πληθωρισµού όπου στα τέλη του 1997 η Ελλάδα τον είχε περιορίσει στο 5,4%. Παρά 

την υποτίµηση της δραχµής το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τράπεζα της Ελλάδος 

προσδοκούν ότι θα περιοριστεί µε τα κατάλληλα µέτρα στο 2,5% το 1999 που 

σηµαίνει ότι θα ικανοποιεί και αυτό το κριτήριο σύγκλισης αφού και ο πληθωρισµός 

στην Ευρώπη δεν θα είναι χαµηλότερος του 1%. Έτσι το Μάρτιο του 2000 ο µέσος 

ετήσιος ρυθµός της µεταβολής του πληθωρισµού ήταν 2% και η τιµή αναφοράς 2,4% 

άρα µε αλλά λόγια ο πληθωρισµός ήταν πολύ χαµηλότερος από τον ευρωπαϊκό.  

Η εισαγωγή στην ελληνική αγορά δεκαετών οµολόγων σταθερού επιτοκίου 

εξασφαλίζει την ύπαρξη του επιτοκίου αναφοράς που λαµβάνεται υπόψη για την 

ικανοποίηση του κριτηρίου σύγκλισης. Για τα µακροπρόθεσµα επιτόκια  το 1999 οι 

εκτιµήσεις προβλέπουν για τα κράτη µέλη ότι θα είναι 5%-6% πράγµα που σηµαίνει 

για την Ελλάδα ότι µέχρι το 1999 τα επιτόκια πρέπει να µειωθούν στο 7%-8% που 

διευκολύνεται µέσω της υποτίµησης. Τέλος για το κριτήριο της συναλλαγµατικής 

σταθερότητας προβλέπεται η διατήρηση της σταθερής ισοτιµίας της δραχµής προς το 

ECU και το Ευρώ µέσα στα όρια διακύµανσης που ισχύουν στο ΜΣΙ και από την 

1/1/1999 αυτά τα όρια θα ισχύουν για το ΜΣΙ 2 για την συνεργασία των χωρών µε 

και χωρίς παρέκκλιση. Η δραχµή µπαίνει στον ΜΣΙ από τις 16/3/1998 αποτελώντας 

σηµαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωσή της και τον Νοέµβριο του 1997 η 

κυβέρνηση κηρύσσει την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 Στη συνέχεια περνάµε στη  δεύτερη  (1/1/2001-31/12/2001) και τρίτη (1/1/2002) 

φάση της ένταξης. Η δεύτερη ξεκινά µε την εισαγωγή της δραχµής στη ζώνη του 

Ευρώ που θα κρατήσει ένα χρόνο . Η δραχµή µπήκε στο ΜΣΙ το Μάρτιο του 1998 µε 

κεντρική ισοτιµία 353,109, δίνοντας την απαραίτητη αξιοπιστία στην οικονοµική 

πολιτική µε αποτέλεσµα την αύξηση εισροής κεφαλαίου και την ανατίµηση της 

δραχµής µέχρι και 8% έναντι της κεντρικής ισοτιµίας. Σε αυτό βοήθησε και η 

Τράπεζα της Ελλάδος που διατήρησε τα εγχώρια επιτόκια σε  αρκετά υψηλό επίπεδο 

από τα ευρωπαϊκά. Τον Ιανουάριο του 2000 η Ελλάδα ζήτησε τον αναπροσδιορισµό 

της κεντρικής ισοτιµίας που ορίστηκε τελικά στις 340,75 δραχµές ανά ευρώ και στο 
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τέλος Μαρτίου του 2000 η δραχµή συµπλήρωσε τα 2 χρόνια παραµονής στο ΜΣΙ και 

έτσι το κριτήριο σταθερότητας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας επιτεύχθηκε100.  

 Στην περίοδο αυτή η ισοτιµία της δραχµής έναντι του ευρώ θα οριστεί αµετάκλητα 

µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να χάσει το προνόµιο της άσκησης νοµισµατικής και 

συναλλαγµατικής  πολιτικής. Άµεσες συνέπειες της ενοποίησης θα είναι η 

ολοκληρωτική εξάλειψη των συναλλαγµατικών διακυµάνσεων και η περαιτέρω 

σύγκλιση των ελληνικών επιτοκίων προς τα  ευρωπαϊκά. Οι διαφορές στα επιτόκια 

αναµένεται να µειωθούν και θα αντανακλούν κυρίως διαφορές στον πιστοληπτικό 

κίνδυνο και στις συνθήκες ρευστότητας των τίτλων και όχι διαφορετικές προσδοκίες 

των αγορών για την πορεία της εξωτερικής ισοτιµίας των νοµισµάτων. Επιπλέον 

έχοντας ως γνώµονα το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης  µε τη διαφορά 

µικρών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων των ασφάλιστρων στα εγχώρια επιτόκια έναντι 

του πιστωτικού κίνδυνου αναµένεται να συγκλίνουν σε σηµαντικό βαθµό µε τα 

ευρωπαϊκά και σαν αποτέλεσµα οι διαφορές των επιτοκίων στο τρίτο στάδιο θα είναι 

πολύ µικρές. Έτσι οι θετικές επιπτώσεις των χαµηλών επιτοκίων στην παραγωγή και 

τις επενδύσεις θα είναι πολύ σηµαντικές για την Ελλάδα και επί πλέον η µείωση των 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων θα απελευθερώσει σηµαντικούς χρηµατοοικονοµικούς 

πόρους για την ενίσχυση επενδύσεων και εξαγωγών. 

Στο τρίτο στάδιο η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι των τρίτων νοµισµάτων 

και ο προσδιορισµός των πολιτικών κατευθύνσεων είναι αρµοδιότητα του 

Συµβουλίου των Υπουργών Οικονοµίας της ΕΕ (Εcoffin) το οποίο αποφασίζει µε 

τους αρχηγούς των κρατών µελών που δεν παρεκκλίνουν από την Ένωση. Η 

λειτουργία και η εφαρµογή της ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που 

µαζί µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών 

Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Κύριος στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιµών πράγµα 

που σηµαίνει να διατηρεί τον πληθωρισµό σε χαµηλά επίπεδα, µε την Ελλάδα να έχει 

καταφέρει να προσεγγίσει το ρυθµό πληθωρισµού της Ευρώπης και έκτος από τα 

µειωµένα επιτόκια θα καταφέρει να αποφύγει και τον φόρο πληθωρισµού. 
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� Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από την ένταξη στην ΟΝΕ 

 

Τα πλεονεκτήµατα από αυτή την αλλαγή είναι ποικίλα. ∆εν υφίσταται πλέον το 

κόστος ανταλλαγής ενός νοµίσµατος µε ένα άλλο που είναι και το πιο εύκολο 

πολιτικοποιηµένο όφελος. Η εισαγωγή του νέου νοµίσµατος διευκολύνει πολύ τις 

συναλλαγές ανάµεσα στα κράτη και δεν υπάρχει πλέον κόστος στη µετατροπή τους 

αλλά ούτε και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος εξαιτίας των ισοτιµιών. Εξασφαλίζεται 

ένα µεγαλύτερο εύρος της αγοράς που σηµαίνει υψηλή και σηµαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας µε µείωση των κερδοσκοπικών κινήσεων. Με βάση αυτά θα 

µπορέσουν να εξοικονοµηθούν χρηµατοοικονοµικοί πόροι για τις επιχειρήσεις έτσι 

ώστε να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα  και την παραγωγή τους. Επίσης η 

έλλειψη διακυµάνσεων που πρόεκυπτε από την έλλειψη του κόστους µετατροπής και 

η µεταβολή της ανταγωνιστικότητας εξασφάλιζε την ολοκλήρωση της ζώνης του 

ευρώ. Επίσης σηµαντική είναι η µείωση του βαθµού αβεβαιότητας ανάµεσα στα 

νοµίσµατα των χωρών γεγονός που συµβάλει στη βέλτιστη ποιότητα πληροφοριών 

που θα παρέχεται στους καταναλωτές που τελικά δηµιουργεί κέρδη τις επιχειρήσεις. 

Η κοινή νοµισµατική πολιτική εξασφαλίζει την περαιτέρω οικονοµική ενοποίηση και 

την απλούστευση των µηχανηµάτων οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριών αφού 

πλέον έχουµε ένα νόµισµα. Επιπλέον η διαφάνεια των τιµών που επιτυγχάνεται µε τη 

σύγκριση τιµών στα προϊόντα κάνει αποτελεσµατικότερη την επιλογή για τους 

καταναλωτές και τέλος η ενοποίηση συµβάλει αποτελεσµατικά στην ολοκλήρωση της 

αγοράς κεφαλαίων που µε τη σειρά της έχει σαν στόχο να διαχέεται ο κίνδυνος 

ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ευρώπης. 

Όπως κάθε αλλαγή όµως δηµιουργεί προβλήµατα έτσι και η ένταξη στην ΟΝΕ 

δηµιούργησε αναταραχές στην Ελλάδα. Το σηµαντικότερο είναι ότι επέβαλαν ένα 

µείγµα δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών πολιτικών που απαίτησαν από τις χώρες 

να µειώσουν το δηµόσιο έλλειµµα, το χρέος και τον πληθωρισµό δηµιουργώντας 

αντιπληθωριστικές πιέσεις έχοντας χάσει το δικαίωµα άσκησης νοµισµατικής 

πολιτικής. Έτσι λόγω της ανακατανοµής του πλούτου κρίνονταν αναγκαίες οι 

περιφερειακές πολιτικές που θα οδηγούσαν σε σταθερά επίπεδα τιµών.  

Αρχικά όταν όλες οι χώρες µειώσουν τα ελλείµµατα τους οι αρνητικές επιδράσεις στη 

συνολική ζήτηση σε µια χώρα πιθανόν να διοχετευτεί και στις άλλες και σαν 

αποτέλεσµα να µειωθεί η οικονοµική δραστηριότητα. Η σηµαντικότερη επίπτωση 
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αυτών των αντιπληθωριστικών µακροοικονοµικών πολιτικών στις χώρες µέλη µπορεί 

να φανεί στην εξέλιξη της ανεργίας. ∆ηλαδή παρατηρείται µια αδυναµία στο ποσοστό 

ανεργίας να µειωθεί πράγµα που οφείλεται στην ακαµψία των ευρωπαϊκών αγορών 

εργασίας και µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ επιδεινώθηκε. Ένα ακόµα σηµαντικό 

πρόβληµα ήταν η διόγκωση του δηµόσιου χρέους  των 11 µελών της ΕΕ που το 1997 

έφτασε το 75% στο τρίτο στάδιο της ένταξης ενώ πριν ήταν 58%. Οι νοµισµατικές 

πολιτικές δηλαδή που ακολουθήθηκαν δεν συµβάδιζαν µε το περιβάλλον όπου ο 

ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ήταν χαµηλός και η ανεργία υψηλή, έτσι οι δυσκολίες 

κατά τη µείωση των ελλειµµάτων του προϋπολογισµού δυσκόλεψαν και το ρυθµό 

µείωσης του χρέους.  

Είδαµε παραπάνω ότι η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ συνοδεύτηκε από σηµαντική 

µείωση των επιτοκίων και του συναλλαγµατικού κινδύνου και µαζί µε την 

απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος οδήγησαν σε ιδιαίτερα σηµαντική 

αύξηση του δανεισµού στα νοικοκυριά µε αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης και του 

ρυθµού ανόδου του ΑΕΠ. Σαν αποτέλεσµα της τόνωσης της ζήτησης έχουµε έναν 

υψηλό πληθωρισµό που ξεπερνά τον ευρωπαϊκό µε την ελληνική ανταγωνιστικότητα 

να πλήττεται όλο και πιο πολύ. Πράγµατι αν γίνει σύγκριση µε τις 27 χώρες και αφού 

ληφθούν υπόψη οι µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, οι σχετικές τιµές 

καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 12,5% την περίοδο 2001-2005 

ενώ το σχετικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στη µεταποίηση αυξήθηκε 

σωρευτικά κατά 27,5%. 

 Βλέπουµε λοιπόν ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζει διαρθρωτικά προβλήµατα που έχουν 

να κάνουν µε τον ανεπαρκή συντονισµό των δηµοσιονοµικών πολιτικών, το ότι οι 

µισθοί δεν συµβαδίζουν µε την παραγωγικότητα, τα στοιχεία δυσκαµψίας στην αγορά 

συντελεστών και προϊόντων κτλ. Επιπλέον παραµένει και το πρόβληµα της ανεργίας, 

που φτάνει το 10% το 2009 και σήµερα έχει φτάσει το 25,1%, πράγµα που 

δικαιολογεί και τον υψηλό ρυθµό φτώχειας και αυτό γιατί η οικονοµική ανάπτυξη 

από το 1999-2009 δεν αφορούσε στον ίδιο βαθµό όλες τις περιοχές και τους κλάδους 

της οικονοµίας και έτσι δεν ενισχύθηκε η σχετική οικονοµική θέση ορισµένων 

κοινωνικών οµάδων. Τέλος η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια δηµογραφική πρόκληση και 

αυτό γιατί υπάρχει γήρανση του πληθυσµού, ανεπαρκής γεννητικότητα και το 

εργατικό δυναµικό ολοένα και συρρικνώνεται. 
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3.4 ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 

1990 

 

� Πρόγραµµα σταθεροποίησης 1990-1993 

Μέσα στα πλαίσια της προσαρµογής η κυβέρνηση την περίοδο 1990-1993 εφάρµοσε 

ένα τριετές µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα για τη δηµοσιονοµική σταθεροποίηση. Το 

πρόγραµµα αυτό είχε σαν βασικό στόχο τον περιορισµό των δηµοσιονοµικών 

ανισορροπιών και το βάρος της προσπάθειας έπεσε κυρίως στην πλευρά των εσόδων 

και στην καλύτερη αξιοποίηση και χρήση του φορολογικού συστήµατος. Την ίδια 

στιγµή επιδιώχθηκε η άσκηση µιας περιοριστικής εισοδηµατικής πολιτικής που 

περιελάµβανε εκτός των άλλων και την κατάργηση της τιµαριθµοποίησης των µισθών 

(ΑΤΑ) και τέλος βασικό µέτρο ήταν ο περιορισµός της κρατικής επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας  και του µεγέθους του κράτους µε την πώληση επιχειρήσεων στον 

ιδιωτικό τοµέα101.  

Πριν ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα του  θα δούµε τις οικονοµικές συνθήκες στις 

αρχές του 1990 για να βγάλουµε συµπεράσµατα. Ξεκινάµε λοιπόν µε τον 

πληθωρισµό που επέστρεψε στα υψηλά επίπεδα των πρώτων χρόνων της δεκαετίας 

του 1980 που ήταν περίπου 20%, µε το πραγµατικό προϊόν να µένει αµετάβλητο. Οι 

δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ έφτασαν το 49% µε τα έσοδα 

να παρουσιάζουν µια µικρή βελτίωση αλλά το σύστηµα είσπραξης φόρων είχε ακόµα 

διαρθρωτικά προβλήµατα και σαν αποτέλεσµα το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης  

εκτινάχτηκε το 1990 στο 16% του ΑΕΠ και των καθαρών δανειακών αναγκών του 

δηµόσιου τοµέα στο 15%. Η ελληνική οικονοµία λοιπόν παρά το σταθεροποιητικό 

πρόγραµµα του 1985 ακόµα αντιµετώπιζε δυσλειτουργίες και ο δηµοσιονοµικός της 

τοµέας για άλλη µια φορά οπισθοδροµούσε. Οι ονοµαστικές αποδοχές στη 

µεταποίηση αυξήθηκαν µε υψηλότερους ρυθµούς από ότι τα 2 προηγούµενα χρόνια 

µε την παραγωγή να µένει στάσιµη και το µοναδιαίο κόστος να αυξάνεται µέχρι και 

21%. Έτσι η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής µε βάση το 
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µοναδιαίο κόστος ανατιµήθηκε και επιδεινώθηκε ακόµα περισσότερο η 

ανταγωνιστικότητα του τοµέα102.  

Στη συνέχεια περνάµε στα αποτελέσµατα του σταθεροποιητικού προγράµµατος 

παρατηρώντας την πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών. Καταρχήν οι δαπάνες της 

γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ το 1993 διαµορφώθηκαν στο 49% περίπου 

στα ίδια επίπεδα µε το 1990 χωρίς να παρουσιαστεί σηµαντική βελτίωση και το 

έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης από την άλλη βελτιώθηκε, λόγω της ανόδου των 

εσόδων, από 6% το 1990 σε 1,1% το 1993. Εποµένως η περιορισµένη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή µπορεί να αποδοθεί στην επιβάρυνση των δηµόσιων δαπανών από τις 

πληρωµές τόκων που φτάνουν το 13% του ΑΕΠ το 1993 και ήταν µάλλον ανεπαρκής. 

Από την άλλη πλευρά η πρόσφορα χρήµατος και η συνολική πιστωτική επέκταση 

περιοριστήκαν σε σχέση µε το 1989 αλλά όχι στον βαθµό που θα βοηθούσε στην 

αποκλιµάκωση του πληθωρισµού. Έτσι η Τράπεζα της Ελλάδος από το 1980 άρχισε 

να εφαρµόζει την πολιτική της σκληρής δραχµής για να κάνει ανάσχεση του 

εισαγόµενου πληθωρισµού. Επίσης οι ονοµαστικές αυξήσεις µισθών περιορίστηκαν 

αρκετά την περίοδο αυτή και συγκεκριµένα η ονοµαστική αύξηση των κατωτάτων 

ηµερήσιων αποδοχών έπεσε στο 12% το 1993 και στη µεταποίηση οι µισθοί 

περιορίστηκαν στο 13% µε τον πληθωρισµό να έχει µειωθεί στο 14%.103 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του µοναδιαίου κόστους εργασίας στην 

ελληνική µεταποίηση σε σχέση µε τις άλλες βιοµηχανικές χώρες. Η αύξηση του 

σχετικού µοναδιαίου κόστους στη χώρα µας παρουσίασε το 1991 σηµαντική 

επιβράδυνση και οι σχετικοί δείκτες τιµών δείχνουν ότι οι τιµές στη µεταποίηση 

βελτιώθηκαν πράγµα που δε συνέβη στο σύνολο της οικονοµίας και η περιορισµένη 

διολίσθηση της δραχµής είχε σαν αποτέλεσµα µια µικρή επιδείνωση στην 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος προσαρµογής ήταν µεικτά διότι δεν πραγµατοποιήθηκαν διαρθρωτικές 

αλλαγές. 

 Οι ιδιωτικοποιήσεις που ήταν βασικό στοιχείο της πολιτικής αυτής έγιναν µε αρκετή 

καθυστέρηση το 1992 και οι επιχειρήσεις που πουλήθηκαν στον ιδιωτικό τοµέα ήταν 
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πολύ λιγότερες από ότι προβλέπονταν όπου δεν περιλαµβάνονταν οι πιο ζηµιογόνες 

για τον κρατικό προϋπολογισµό. Αυτό συνέβη διότι υπήρχε απουσία συνεννόησης 

και συντονισµού των ενδιαφερόντων κυβέρνησης και διοικήσεων του δηµόσιου 

τοµέα και αντικρουόµενα συµφέροντα. Έτσι η στρατηγική της προσαρµογής που 

επέλεξε η κυβέρνηση δεν µπόρεσε να δώσει στους οικονοµικούς παράγοντες το 

κίνητρο για συντονισµό των ελληνικών δεδοµένων µε τα ευρωπαϊκά. 

 

� Το πρόγραµµα σταθεροποίησης του 1994-1999 

Η Ελλάδα είχε πολύ δρόµο ακόµα να διανύσει για να µπορεί να ανταπεξέλθει στα 

κριτήρια σύγκλισης και έτσι το 1994 υιοθετεί και άλλο πρόγραµµα προσαρµογής στα 

πλαίσια της Συνθήκης για την Ανάπτυξη και Σταθερότητα. Το αναθεωρηµένο 

πρόγραµµα προέβλεπε την πτώση του πληθωρισµού από 10,8% το 1994 σε 3,9% το 

1997, τον περιορισµό των δανειακών αναγκών του κυβερνητικού τοµέα από 13% του 

ΑΕΠ το 1994 σε 4,2% το 1997. Προέβλεπε επίσης πρωτογενές πλεόνασµα στον 

προϋπολογισµό ύψους 5,1% του ΑΕΠ για το 1997 και για το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών έλλειµµα της τάξης του 2% του ΑΕΠ για το ίδιο έτος έτσι ώστε από το 

1999 και µετά να ικανοποιεί τα κριτήρια για να ενταχτεί στην ΟΝΕ. Για  να 

επιτευχθούν αυτά οι πολιτικές στραφήκαν προς την αποκλιµάκωση των επιτοκίων και 

του πληθωρισµού υιοθετώντας και µέτρα για διαρθρωτικές αλλαγές κρίνοντας τους 

στόχους µη ρεαλιστικούς δεδοµένης της πορείας της οικονοµίας µέχρι τώρα104.  

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Όσον αφορά 

το στόχο για τον πληθωρισµό δεν επιτεύχθηκε και το 1995 έφτασε το 5,5%, οι 

καθαρές δανειακές ανάγκες του κυβερνητικού τοµέα το 1994 ήταν 10% ενώ το 1997 

µειώθηκαν στο 6,4% και το έλλειµµα παρουσίασε σηµαντική αποκλιµάκωση 

φτάνοντας στο 3,9% το 1997. Επιτεύχθηκε ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος 

που έφτασε το 1997 το 5,75 του ΑΕΠ κυρίως µέσω της αύξησης των εσόδων ενώ οι 

δαπάνες άρχισαν να αποκλιµακώνονται από το 1996 µε σταδιακή µείωση των 

επιτοκίων. Η συναλλαγµατική πολιτική δεν αντιστάθµισε  τη διαφορά του 

πληθωρισµού µε τις χώρες της ΕΕ και συνεχίστηκε η πολιτική της σκληρής δραχµής 

το 1997 µε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων να µειώνεται. Το 
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έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών προς το ΑΕΠ έφτασε το 1997 στο 4% 

από 0,2% που ήταν το 1994 ξεπερνώντας κατά πολύ το στόχο. Επίσης οι κατώτατες 

αποδοχές και αυτές στη µεταποίηση αυξήθηκαν µε ρυθµό υψηλότερο από τον 

πληθωρισµό και στο διάστηµα 1991-1994 η αύξηση των πραγµατικών µισθών ήταν 

µεγαλύτερη από την παραγωγικότητα µε την πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία 

της δραχµής µε βάση το µοναδιαίο κόστος στη µεταποίηση να ανατιµηθεί  από το 

1994 και µετά. 

 

� Προγράµµατα σύγκλισης των περιόδων 1998-2001 και 1999-2002 

 

Βασικό στοιχείο του πρώτου προγράµµατος ήταν η περαιτέρω µείωση του δηµόσιου 

ελλείµµατος και η πτώση του δηµόσιου χρέους και είχε σαν στόχο τη δηµοσιονοµική 

πειθαρχία και την αποφυγή των υπερβολικών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Η 

επιβεβαίωση της δέσµευσης για την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ προδιέγραφε τη 

δηµοσιονοµική πολιτική που σηµαίνει µια πιο περιοριστική πορεία µε εξίσου σφικτή 

νοµισµατική πολιτική ειδικά µετά την είσοδο της δραχµής στο ΜΣΙ. Με την είσοδο 

αυτή υπήρχαν ανησυχίες για τις πληθωριστικές επιπτώσεις  και το κόστος της 

εξυπηρέτησης του εξωτερικού δηµόσιου χρέους. Για το έλλειµµα της γενικής 

κυβέρνησης το πρόγραµµα προέβλεπε ότι το 1998 θα έφτανε το 2,4% του ΑΕΠ και 

τελικά παρά τις ανησυχίες ο στόχος επιτεύχθηκε γιατί την ίδια χρονιά σηµειώθηκε 

περαιτέρω µείωση του ελλείµµατος κατά 1,4 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ ενώ 

βελτίωση παρουσίασε και το κυκλικά διορθωµένο έλλειµµα. Την ίδια στιγµή 

σηµαντική µείωση κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες  υπήρξε και στο χρέους του δηµόσιου 

τοµέα προς το ΑΕΠ αφού η µετέπειτα ανατίµηση της δραχµής περιόρισε την 

αποτίµηση του δηµόσιου χρέους το 1998 που διαµορφώθηκε στο 105,4%, ποσοστό 

που ικανοποιεί το κριτήριο. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι 

θετική προς µια ονοµαστική σύγκλιση και την ένταξη της στην ευρωζώνη105.  

Το επικυροποιηµένο πρόγραµµα του 1999-2002 δεν διέφερε και πολύ από το 

προηγούµενο. Όσον αφορά τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική είχαν τις 

ίδιες κατευθυντήριες γραµµές συµπληρώνοντας µόνο τη συγκράτηση των 
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µισθολογικών αυξήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Οι µηνιαίες 

αποδοχές στη µεταποίηση το 1998 αυξήθηκαν κατά 1,1% µόνο από τον πληθωρισµό 

έναντι 4,3% το 1997. Οι ονοµαστικές αµοιβές µισθών στο σύνολο της οικονοµίας 

αυξήθηκαν κατά 4,8% όσο και ο πληθωρισµός δηλαδή. Τέλος το ονοµαστικό 

µοναδιαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονοµίας αυξήθηκε κατά 2,5% έναντι 

1,2% της ΕΕ-11 και 1,7% της ΕΕ-15. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η παραπάνω µελέτη µας δείχνει ότι η Ελλάδα παρά τα συνεχόµενα πακέτα µέτρων 

και συµφωνιών δεν µπόρεσε να θέσει στέρεες βάσεις στην οικονοµία της για να 

επιτύχει µια µακροχρόνια βιωσιµότητα και ανάπτυξη και αυτό φαίνεται από τα 

γεγονότα που ακολούθησαν. Στα πλαίσια του υπόλοιπου ευρωπαϊκού χώρου η 

οικονοµική κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται από το 2007 µε το ξέσπασµα µιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ. 

 Κύριοι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν ήταν αρχικά η φούσκα στις τιµές των 

ακινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, η οποία διευκόλυνε την υπέρ-κατανάλωση, 

µε αποτέλεσµα την υπέρ-θέρµανση της οικονοµίας και την αύξηση του ελλείµµατος 

τρεχουσών συναλλαγών, όπως πολλές φορές συµβαίνει σε παρόµοιες κρίσεις. Επίσης 

η ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου (subprime), από 9% των 

συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή µια αχαλίνωτη πιστωτική 

επέκταση σε κατηγορίες νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να 

έχουν δανειοδοτηθεί. Άλλη αιτία υπήρξε η πίεση του ανταγωνισµού, που ώθησε τις 

τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά µε γνωστό προβληµατικό παρελθόν στην 

αποπληρωµή, έχοντας ως ασφαλιστική δικλείδα τη µελλοντική ανατίµηση της 

κατοικίας. Επιπλέον βασικό αίτιο της παρούσας δηµοσιονοµικής και οικονοµικής 

κρίσης και ύφεσης υποστηρίζεται ότι είναι το χαµηλό επίπεδο της εθνικής 

αποταµίευσης (7% του ΑΕΠ το 2008 και 5% του ΑΕΠ το 2009) εξαιτίας των υψηλών 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και της ταχείας αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης 

καθώς επίσης και η έλλειψη πρωτογενών πλεονασµάτων κτλ. 

 Η κρίση αυτή άρχισε να γενικεύεται αφού φάνηκε πως και άλλα µεγάλα τραπεζικά 

και ασφαλιστικά ιδρύµατα είχαν επενδύσει, ή εγγυηθεί επενδύσεις σε αµφιβόλου 

ποιότητας χρεόγραφα. Παρόµοιες ενέργειες είχε κάνει και η Ελλάδα, µε αποτέλεσµα 

να πληγεί και αυτή από την οικονοµική κρίση. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

οικονοµικής κρίσης και ύφεσης στην χώρα µας, συνοψίζονται στο έλλειµµα 

εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας, που µε τη σειρά του ανάγεται στο δηµόσιο έλλειµµα, 

στο δηµόσιο χρέος (µε την µεγάλη συµµετοχή του εξωτερικού χρέους), και στο 

εξωτερικό έλλειµµα. Σε αυτά πρέπει όµως να προσθέσουµε την έντονη 

ανισοκατανοµή του εισοδήµατος, την υψηλή ανεργία (η πραγµατική ανεργία 
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ανέρχεται σε 18% (900.000 άτοµα), τα νέα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

της ανεργίας µε τις σοβαρές αρνητικές προοπτικές για την δεκαετία 2010-2020, την 

τεχνολογική και καινοτοµική υποβάθµιση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την 

απαξίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. Η ελληνική 

οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και εισέρχεται τώρα σε µια µακρά περίοδο 

υποβάθµισης του βιοτικού επιπέδου των µεσαίων εισοδηµατικών τάξεων, 

περιθωριοποίησης διαµέσου φτωχοποίησης ενός σηµαντικού µέρους των 

ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων, και απαξίωσης µεγάλων τµηµάτων του παρα-

γωγικού και ανθρώπινου δυναµικού της. 

Σαν αποτέλεσµα και εξαιτίας των χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων της 

οικονοµίας τη ελληνικής οικονοµίας να ξεπεράσει µόνη της την κρίση κατέφυγε σε 

µηχανισµούς στήριξης από την ΕΕ. Αυτό σηµαίνει ότι υιοθέτησε τα µέτρα που της 

επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο τα οποία κινούνται στην κατεύθυνση της αυστηρής 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας για την µείωση των δηµοσίων ελλειµµάτων, µε 

αποτέλεσµα η παντελής έλλειψη αναδιανεµητικών και αναπτυξιακών στοιχείων να 

παρατείνει τις συνθήκες οικονοµικής κρίσης και ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας 

κατά τα επόµενα χρόνια. 
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