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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Προδιάθεσις

Σκοπός τής παρούσης 'μελέτης είναι ή ερευνά τών αίτιων υπάρξεως τοΰ 
προβλήματος τοΰ έλληνικοΰ Ισοζυγίου πληρωμών καί ή άναζήτησις τών προϋ
ποθέσεων έκείνων, αί όποιοι θά εξασφαλίσουν τάς δυνατότητας θεμελιώσεως 
αφετηρίας προς την κατεύθυνσιν τής 'σχετικής, τουλάχιστον, θεραπείας τής κα- 
ταστάσεως ταύτης, άνευ αναστολής τοΰ ρυθμσΰ αύξήσεως τοΰ έθνικοΰ εισοδή
ματος τής χώρας. 'Επειδή όμως τά γενικά χαρακτηριστικά τών ισοζυγίων τών 
χωρών εκείνων, αί όποΐαι τελούν υπό καθεστώς έλευθέρας συναλλακτικής οικο
νομίας παρουσιάζουν όμαιότητας, έκρίθη σκόπιμον, δπως προηγηθή ή ιάνάλυ- 
σις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών γενικώς. Οΰτω, κατά την έξέτασιν τοΰ ισοζυγίου 
πληρωμών τής ελληνικής οικονομίας θά έχωμεν την ευχέρειαν να παραλείπω- 
μεν ώρισμένας έννοιας, αί όποΐαι, έφ' δσον θά έχουν άναπτυχθή εις τό γενικόν 
μέρος, θά εκλαμβάνωνται ώς δεδαμέναι.

2. Τό πρόβλημα 

α. Γενικώς

Τό πρόβλημα τοΰ Ισοζυγίου πληρωμών είναι συνυφασμένον μέ τό πρόβλη
μα τοΰ διεθνοΰς έμπορίου. Είναι δέ γεγονός, στι μόνον ή θεωρία τών κλασσι
κών περί διεθνοΰς έμπορίου υπήρξε συστηματική."' Ή θεωρία αΰτη βασίζεται 
εις δύο άρχάς:

1) Την αρχήν τών συγκριτικών δαπανών καί
2) Τήν αρχήν τοΰ αυτομάτου μηχανισμού, δ όποιος εξασφαλίζει ισορρο

πίαν εις τά ισοζύγια πληρωμών, λόγω τοΰ υφισταμένου δεσμοΰ μεταξύ έπιπε- 
δων τιμών καί νομισματικών συστημάτων τών διαφόρων χωρών.

Αί άπόψεις αύται τής κλασσικής σχολής είχον εΰρει, κατά τό παρελθόν, 
έδαφος σχεδόν ιάπολύτου εφαρμογής είς τήν ’Αγγλίαν κυρίως, ένώ αί χώραι 1

1) Haberler G., The Theory of International Trade, London 1959 (’AryyX, μετάφρ.
σ. 3 in.). ’Επίσης, Hansen A., — Business Cycles and National Income, N.
York 1964, Ch. 15. — Confidence and Credit: John Stuart Mill, John Mill and
Alfred .Marshall, <s. 259 έπ.

Ια) Νεγρεπόντη - Δελιβάνη Μ., Σύγκρισις απόψεων παλαιοτέρων καί συγχρόνων συγ
γραφέων περί σταδίου οικονομικής άναπτύξεως, (Άνάτ.) Άϋήναι 1966, σ. 665 -
672.
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τής Ηπειρωτικής Ευρώπης ουδέποτε τάς έδέχθησαν άνευ ισοβαρών επιφυλά
ξεων. (,σ)

ΟΙ, κλασσικοί εκκινούν άυτο τό γεγονδς στι, τόσον εις τάς διεθνείς ;συναλ- 
λαγάς, όσον και είς τάς λοιπάς εκδηλώσεις τής οικονομικής ζωής, υποκείμενον 
διεξαγωγής αυτών είναι ούχ'ι αί πολιτεΐαι, 'άλλα τά άτομα. Είναι δηλαδή τό α
τομαν εκείνο, τό όποιον αγοράζει καί πωλεΐ αγαθά, πληρώνει καΐί πληρώνεται, 
χορηγεί καί λαμβάνει δάνεια κλπ.

Ή πραμνησθείσα θεωρία άναφέρει, ότι υπάρχει μία θεμελιώδης διαφορά 
μεταξύ εσωτερικών καί εξωτερικών συναλλαγών. Είς τό εσωτερικόν .μιας χώ
ρας — κατά την θεωρίαν ταύτην — ή εργασία καί τό κεφάλαιον κινούνται έ- 
λευθέίρως 'άπό ενα κλάδον παραγωγής είς άλλον καί από μίαν περιφέρειαν είς 
άλλην. Μεταξύ τών διαφόρων χωρών όμως δεν υπάρχει ή κινητικότης αύτη τών 
συντελεστών, ή, άν ύπάρχη, δεν είναι τόσον σημαντική. Κριτήριον επομένως 
— κατά την άποψιν τής Σχολής τούτης — άναπτύξεως τών διεθνών συναλλα
γών καί επομένως καί ειδικής επί τούτω θεωρίας είναι ή μή ύπαρξις κινητικό- 
τητος είς τούς συντελεστάς αύτούς άπό μίαν χώραν είς τήν άλλην.(2) Έάν ήτο 
δυνατόν νά 'μετακινούνται οί συντελεσταί αυτοί έλευθέρως, δεν θά υπήρχε λό
γος καν άναπτύξεως καί ιδιαιτέρας θεωρίας περί διεθνούς εμπορίου.

6. ΕΙόνκώτερον

Έν τούτοις, είς τάς προαναφερθείσας απόψεις τών κλασσικών πρέπει νά 
παρατηρήσωμεν, δτι οί συντελεσταί «εργασία» καί «κεφάλαισν» δεν συμπερι- 
φέρονται άπολύτως, ώς ούτοι παραδέχονται, προκειμένου νά στηρίξουν την 
θεωρίαν των. Ούτω, δεν είναι πάντοτε βέβαιον, στι ή κινητικότης, ιδία, τού 
συντελεστού «κεφάλαιον» είναι Ιξησφαλισμένη εντός τών ορίων μιας χώρας 
άΐπό ενα παραγωγικόν κλάδον είς ετερον.(3) (4) Καί άναφέραμεν ώς παράδειγμα 
την πειρίπτωσιν δεσμεύσεως τού κεφαλαίου είς κτιριακάς εγκαταστάσεις καί είς 
μηχανήματα.

Έξ άλλου, πολύ περισσότεροι είναι οί λόγοι διά τούς όποιους ή κινητυκό- 
της τών συντελεστών «τκεφάλαιαν» καί «εργασία» δεν είναι έξησφαλισμένη άπό 
χώρας είς χώραν, άπό εκείνους, τούς όποιους προβάλλουν οί κλασσικοί.

3. Διάγραμμα της παρονσης μελέτης

Ή παρούσα μελέτη χωρίζεται είς δύο μέρη. Τό πρώτον μέρος φέρει τόν

2) Lewis W. A., The Principle of Economic Planning, London 1963. — Coclusion,
a. 86.

3) Charles P., Economic Development, N. York, 1965, a. 160, ύπο ch. 9. — Mar
kets and Money.

4) Mathews R., Trade Cycle, Cambridge, 1960, ch. XI., Capital Movements.
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τίτλον «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΣ» καί περιλαμβάνει τά κεφάλαια I καί
II. Τό 'δεύτερον μέρος φέρει τον τίτλον «ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕ
ΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» καί περιλαμβάνει τά κεφάλαια
III, IV, V, VI καί VII.

Κεφάλαιον I

Ή -θεωρία τού διεθνούς έμπορίου αποτελεί εν έφηρμσσμένον τμήμα τής 
οίκονομικής θεωρίας. Είναι έπομένιος απαραίτητον, προκειμένου να άσχολή- 
θώμεν με εν είδικώτερον θέμα τού διεθνούς εμπορίου, τό Ισοζύγιον πληρωμών, 
να άναφερθώμεν είς ώρισμένας βασικάς έννοίας τής θεωρητικής οικονομικής, 
ώς είς την έννοιαν τής ισορροπίας έν γένει καί την 'συσχέτησίν της προς τό 
πρόβλημα τού ίσοζυγίου(4α) πληρωμών, ώς έχει τούτο κατά τό ήδη διανυόμε- 
νον στάδιον οίκονομικής άναπτύξεως.(46'

Δι’ αύτόν ακριβώς τάν λόγον, είς τό κεφάλαιον τούτο, άναφερόμεθα είς 
την μερικήν, την γενικήν καί τήν διεθνή ισορροπίαν, εγώ παραλλήλως είσερχό- 
μεθα είς τό πρόβλημα τής προστασίας τής βιομηχανίας καί τής ίσαρράπου οί- 
κονσμικής 'άναπτύξεως.

Κεφ>άλαιιον II

Είς τό κεφάλαιον τούτο, γίνεται λόγος περί τών βασικών χαρακτηριστι
κών τών ύπό άνάπτυξιν χωρών, έρευνάται τό πρόβλημα τού ισοζυγίου πληρω
μών ώς εχει εις τάς οικονομίας αυτών, αναλύεται ή άλληλεπίδρασις ήτις ύφί- 
σταται ιμεταξύ εσωτερικής καί έξωτερικής Ισορροπίας καί συσχετίζεται ό βα
θμός έλαστικότητος προσφοράς τών αγαθών προς τήν αναγκαιότητα έπιτεύ- 
ξεως Ισορροπίας είς τήν οικονομίαν εν γένει. 'Οπωσδήποτε, όμως, καταβάλλε
ται προσπάθεια έξαγωγής συμπερασμάτων Ικ τών θεωρητικών αναλύσεων, 
προκειμένου νά χρησιμοποιηθούν ταύτα, έν συνεχεία, κατά τήν άνάλυσιν τού 
Ισοζυγίου πληρωμών τής 'Ελληνικής οικονομίας.

Κεφάλαια III, IV, V xal VI

Εις τά κεφάλαια III, IV, V καί VI, έπιχειροϋμεν εκτενή μάλλον άνάλυσιν 
τών έπί μέρους Ισοζυγίων τού ελληνικού Ισοζυγίου πληρωμών.

Κατά τήν έξέτασιν τού έμπσρικού ισοζυγίου χαρακτηρίζομεν ώς διαρθρω
τικήν τήν παθητιικότητα αυτού καί έν συνεχεία, άναλύοντες τάς είσαγωγάς καί

4α) Δελι&άινη Δ., Οί αντίκτυποι Ικ τής συνδέσεώς ιμαις ιμέ τήν Ε.Ο.Κ. έπΐ των εμπο
ρικών αντιπροσώπων, Θεσσαλονίκη, 1969 σ. 1.

46) Νεγραπύντη Δελιβάνη Μ., Ή θεωρία τής Φορολογίας έπί τής καταναλώσεων τοΰ 
KaJdor, ώς σύγχρονος έπανεμφάνισις τών σχετικών θεωριών τών Μερκαντιλιστών, 
Θεσσαλονίκη 1966, σ. 432 (άνατ.).

1ΰ



έξαγωγάς ώς καί τήν διάρθρωσιν τοΰ έθνικοϋ εισοδήματος επίσημαίναμεν, εϊ- 
δικώτερον, τάς βαστάς αιτίας, εις τάς όποιας οφείλεται ή παθητικότης τοΰ 
Ισοζυγίου αύτοΰ. ’Εκψράζομεν δε την γνώμην δτι, τό έιμπορυκόν Ισοζύγιον δεν 
είναι δυνατόν να καταστή ενεργητικόν, τουλάχιστον είς τό εγγύς μέλλον. ΕΓις 
τοΰτο κατελήξαμεν κατόπιν έρεύνης τής διαχρονικής έξελίξεως τών βασικών 
κονδυλίων, τά όποια 'συνθέτουν τάς είσαγωγάς καί τάς έξαγωγάς.

'Οπωσδήποτε, δμως, τό γεγονός, δτι δέν φαίνεται πιθανόν νά καταιστή τό 
εμπορικόν μας ισοζύγιον ένεργητυκόν, τουλάχιστον εις τό έγγύς μέλλον, δέν 
σημαίνει κα'ι δτι δέν πρέπει νά καταβάλωνται προσΚάθειαι πρός την κατεύθυν- 
σιν τής μειώσεως, τουλάχιστον, τοΰ έλλείμματος.

’Αλλά και ή σχετική αΰτη ιμείωσις τοΰ έλλείμματος τοΰ έμπαρικοΰ Ισοζυ
γίου δέν θά καταστή δυνατή, εάν δεν προηγηθή άναδιάρθρωσις τοΰ έθνικοϋ 
προϊόντος πρός τήν κατεύθυνσιν τής αύξήσεως τοΰ προ'ϊόντος τής δευτερογε
νούς κυρίως παραγωγής.

Ή αναδιάρθρωσις δμως εις τον τομέα τοΰ έθνικοϋ προϊόντος δέν φαίνεται 
δυνατή εντός μυκροΰ χρονικού διαστήματος. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον π ρ έ- 
π ε ι ν ά π -ρ ο η γ η θ ή αΰτη είς τόν τομέα τής γεωργικής παραγωγής. Και 
έπειίδή τά κύρια έξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα δέν είναι τής αύτής εισοδημα
τικής έλαστικότητος ζητήσεως, δ,τι θά πρόπη νά γίνη άπό πλευράς προσπαθει
ών ιμειώσεως τοΰ έλλείμματος τοΰ έΐμπορικοΰ ισοζυγίου, είναι ή μείωσις τής πα
ραγωγής γεωριγικών προϊόντων μικιράς εισοδηματικής έλαστικότητος ζητήσε
ως καί ή αΰξηΐσις των τοιούτων υψηλής εισοδηματικής έλαστικότητος.

Είς τό ισοζύγιον αδήλων συναλλαγών άποδίδομεν μεγάλην έπίσης σημα- 
σίαν καί δή διά ιδύο κυρίως λόγους:

1) Διότι έξ αύτοΰ χρηματοδοτείται κυρίως τό έλλειμμα τοΰ εμπορικού ι
σοζυγίου καί

2) Διότι έπιδέχεται τοΰτο σημαντικήν βελτίωσιν, λόγφ τής συνθέσεώς 
του.

'Οπωσδήποτε ιδέ καί ένταΰθα θά διακρΐνωμεν τούς τομείς τών αδήλων πό
ρων κατά σπουδαιότητα. Καί τοΰτο, διότι διαχρονικώς δέν είναι δλοι τής αύ
τής σπουδαιότητος καί σταθερότητος καί έπομένως τής αύτής ·σημασίας διά 
τήν οικονομίαν τής χώρας.

“Όσον άφορά δέ είς τό Ισοζύγιον κινήσεως κεφαλαίων σημειοΰμεν δτι, ή 
είσρση τών ξένων κεφαλαίων είναι συνάρτησις τών κρατουσών συνθηκών είς 
τήν ελληνικήν αγοράν κεφαλαίων. Δεδομένου δέ, δτι υπάρχει παρ’ ήμΐν έλλει- 
ψις κεφαλαίων, έκεΐνο τό όποιον χρειάζεται διά τήν προσέλκυσιν τών ξένων 
τοιούτων, είναι ή δημιουργία κλίματος μεγαλυτερας έμπιστοσύνης, δσον άφο
ρά είς τήν ελληνικήν οικονομίαν καί ό έκσυγχρσνισμός τής άγοράς κεφαλαίων, 
διά μέτρων άναλόγων πρός τά ληφθέντα κατά τά τελευταία έτη.
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Κεφά^Μίον V11

Μετά την άνάλυσιν των δεδομένων τής ελληνικής οικονομίας, >εΙς την 
οποίαν προέβημεν είς τά κεφάλαια III, IV, V καί VI, είς τό κεφάλαιον τοΰτο 
ύποδεικνΰομεν μίαν σειράν μέτρων, τά οποία, κατά την γνώμην ιμας, δά ήτο δυ
νατόν νά δδηγήσουν είς έπίλυσιν τοΰ προβλήματος τοΰ Ισοζυγίου πληρωμών τής 
έλληνικής οικονομίας.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΣ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I 

Η ΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΝ

1. Ή μερική Ισορροπία

α. Θέοις τοΰ προβλήματος

Ή επιχείρησές, υπό συνθήκας ανταγωνισμού, προγραμματίζει μέγεθος 
παραγωγής άνάλογον προς τάς δυνατότητας παραγωγής αυτής. Ή ζήτησις δια 
τά προϊόντα, τά όποια αυτή παράγει, δεν επηρεάζεται από την ιδικήν της συμ
περιφοράν, ούτε εξ άλλου καί ή τιμή είναι άποτέλεσμα τής προσφοράς καί ζητή- 
σεως τής συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας εις την όποιαν άναφεράμεθα. Ή 
προσφορά καί ή ζήτησις, έν τή αγορά, προσδιορίζονται από τάς συνολικός πο
σότητας των προϊόντων, τά όποια παράγονται καί προσφέρονται από δλας τάς 
όμοειδεΐς επιχειρήσεις καί ζητούνται από τό κοινόν, εις τό όποιον περιλαμβά
νονται καί ο'ι έ'πιχειρηματίαι καί οί Εργαζόμενοι - δημιουργοί τοΰ προϊόντος εις 
τάς επί μέρους επιχειρήσεις. 'Επομένως, ή τιμή, ή όποια διαμαρφσϋται εις τήν 
άγοράν από τήν τομήν τής συνολικής ζητήσεως καί συνολικής προσφοράς, α
ποτελεί εν δεδομένον μέγεθος διά τήν έπιχείρησιν, μή έπηρεαζόμενον από τήν 
συμπεριφοράν αυτής.(5) (6)

Διά τον λόγον αυτόν, ή έπιχείρησις αξιολογεί τάς παραγωγικός της δυνά
μεις, εχουσα υπό τον ελεγχον, ας εΐπωμεν, μόνον τήν καμπύλην τής Ιδίας αυτής 
προσφοράς. Πιρόβλημα διαθεσεως των προϊόντων της δέν είναι δυνατόν νά 
πρόκυψη, εκτός εάν ή ιδία άκολουθήση έσφαλμένην πολιτικήν τιμών. Τοϋτο, 5 6 *

5) Hansen Α., ενβ·. άνωτ. ch., Monetary Disequilibrium, <s. 357 bit.
6) Stonier - Hague, Economic Theory, London, 1964, σ. 39, 61 καί 64. 'Ομοίως, 

Wichsteed. — The commonsense of Politiod Economy, London 1933, a. 85 έπ. 
καί Robinson J., — Economics of Imperfect Competition, London 1933, σ. 13
έπ., ίδίςι ch., ii.
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πράγματι θά συμβή εάν αύτη προσφέρη τά προϊόντα της εις τιμήν ύψηλοτέραν 
από εκείνην είς την οποίαν προσφέρονται ταΰτα υπό άλλων όμοειδών έπιχειρή- 
οεων ε’ις την αγοράν. "Αν υποτελή προς στιγμήν, δτι ή προσφορά είναι μεγα
λύτερα τής ζητήσεως είς την δεδομένην τιμήν τής αγοράς, δύναται ή έπιχείρη- 
σις νά ύποβιβάση — έστω, ελάχιστα — τήν τιμήν των αγαθών της διά νά τά 
διάθεση. Αί χαμηλότεροι αύτα'ι τιμαί δεν πρέπει βεβαίως νά κατέλθουν κάτω 
των κρατουσών είς τήν αγοράν, διότι αν συμβή τούτο, ή ζήτησις θά είναι πολύ 
μεγαλυτέρα τής προσφοράς καί ή έπιχείρησις δέν θά έχη νά διάθεση τόσον με
γάλος ποσότητας.

’Εκείνο τό όποιον πρέπει νά πράττη ή έπιχείρησις είναι νά πωλή είς τήν 
έκάστοτε τιμήν τής αγοράς. Γεννάται όμως τό ερώτημα, δύναται πάντοτε, αυ
τή, νά προσφέρη είς τήν κρατούσαν ένιαίαν τιμήν; "Αν δέν δύναται νά επιτυ
χή καμπύλην προσφοράς (καμπύλη κόστους) τοιαΰτην, ώστε, ή τομή αυτής προς 
τήν γραμμήν τής ένιαίας τιμής τής αγοράς νά προσδιορίζη τό μέγεθος τής πα
ραγωγής της, αυτό δύναται νά σημαίνη δύο τινά διά τήν έπιχείρησιν:

1) Είτε, δτι αυτή δέν είναι βιώσιμος, διότι χρησιμοποιεί μεθόδους παρα
γωγής, αί όποΐαι υστερούν Ικείνων, τάς όποιας χρησιμοποιούν αί λοιπαί όμοει- 
δεΐς έπιχειρήσεις.

2) Εκτε, δτι πληρώνει άμοιβάς διά ημερομίσθια, τόκους καί ενοίκια, ύψη- 
λοτέρας από έκείνας, τάς όποιας πληρώνουν αί άλλαι όμοειδεΐς έπιχειρήσεις.

Τοιουτοτρόπως, ή έπιχείρησις διά νά έπιβιώση πρέπει, ένταπίζουσα τό αί
τιον τής ανισορροπίας ένεκα τής «υπερπαραγωγής της» εν σχέσει προς τήν είς 
δεδομένην τιμήν ζήτησιν τών προϊόντων της, είτε νά πρσβή είς άνακαίνισιν τού 
δλου συστήματος τής παραγωγής της, προς μείωσιν τών δαπανών παραγωγής, 
είτε, όταν δέν συντρέχη λόγος καλυτερας όργανώσεως τής παραγωγής, νά προ- 
6ή είς μείωσιν τών αμοιβών τών συντελεστών τής παραγωγής, διά νά έπιτύχη, 
ούτω, χαμηλότερον κατά μονάδα κόστος.(7)·(7α)

6. Γεν [κενό ις

Πράγματι, έάν ύποθέσωμεν, δτι A = τά ολικά έξοδα μιάς έπιχειρήσεως, 
Β = τά πάγια έ'ξοδα, Δ = τά μεταβλητά έξοδα καί Γ = ή ποσότης τών πα-

Β
ραγομένων προϊόντων αυτής είς μίαν χρονικήν περίοδον , τότε A = ------- συν

Γ
Δ. Έξ αυτού συνάγεται, δτι διά νά κατέλθουν τά ολικά έξοδα παραγωγής τής * 9

7) Alfred Marshall, Principles of Economics, London, 1920 <s. 75 έπ., ίδίςι ch. 8,
9 καί 13.

7α) Νεγραπόντη - Δελιβάνη Μ., Οικονομική Άνάλυσις, τόμος I, Μικροοικονομική 
Άνάλυσις, Θεσσαλονίκη 1969, <r. 26,1 καί 273.
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έπιχειρήσεως πρέπει είτε τά Β ή Δ να σμικρυνθοΰν, είτε τ6 Γ να μεγεθυνθή. 
Β

Έάν ή σχέσις-------είναι διάφορος είς δυο όμοειδεΐς -καί δή τής αυτής έπιφα-
Γ

νείας επιχειρήσεις, αυτό θά σημαίνη, δτι μία έξ αυτών χρησιμοποιεί καλύτερον 
όργάνωσιν ή καλύτερος έγκαταατάσεις κ.λ.π., οπότε ή άλλη δφείΐλει να προβή 
είς άνανέωσιν εγκαταστάσεων καί γενικώς εις άναζήτησιν τών λόγων, ένεκα 
των όποίοίν ή παραγωγή είναι μεγαλύτερα είς την άλλην έπιχείρησιν, μολονότι 
τά πάγια έξοδα είναι τής αυτής αξίας είς άμφοτέρας.

Β
'Εάν όμως τό-------είναι ίσον είς άμφοτέρας τάς επιχειρήσεις καί έν τσύ-

Γ
τοις υπάρχει διαφορά είς τά ολικά έξοδα μεταξύ αυτών, τό πρόβλημα είναι 
σχετικώς εύκαλωτβρον. Διότι, δεν φαίνεται πιθανόν, δτι θά ευρεθή έπιχείρη- 
σις διατεθειμένη νά πλη,ρώση υψηλστέραν αμοιβήν είς τήν συντελεστήν «έρ- 
γασία» (μεταβλητά έξοδα), υπό τάς αύτάς λοιπάς συνθήκας έν τή οικονομία. 
Έν πόση περιπτώσει, αν άμφότεραι αί έπιχειρήσεις, με τά 'αυτά πάγια έξο
δα, έπιτυγχάνουν τον αυτόν δγκον συνολικού προϊόντος καί μολαταύτα ή μία 
έξ αυτών έχει υψηλότερα συνολικά έξοδα, άρα ύψηλοτέραν κατά μονάδα 
συνολικήν παραγωγικήν δαπάνην, τότε αυτή οπωσδήποτε θά προβή είς μείω- 
σιν ημερομίσθιων.(8) 9 10 W

Δεν υπάρχει αμφιβολία, δτι ή συσχέτισις αυτή δύναται νά γενικευθή, υπό 
τήν έννοιαν — δυνάμεθα νά εΐπωμεν — δτι τό ίδιον πρέπει νά πράξη δχι μό
νον ή α' ή ή β' έπιχείρησις, αλλά δλαι, υπό τήν προϋπόθεσιν σμως, οτι έκάστη 
θά ενεργή με τά ίδια αυτής κριτήρια κεχωρισμένως, χάριν τής ιδίας αυτής έ- 
πιβιωσεως.(,9)

Είναι δε πλέον ή βέβαιον, δτι έκάστη έπιχείρησις στρεφόμενη, είτε προς 
τήν κατεόθυνσιν τοΰ έκσυγχρονιίσμοΰ, είτε πρός τήν κατευθυνσιν τής μειώσεως 
τών αμοιβών τών απασχολούμενων είς αυτήν, θά έπιτύχη τελικώς τήν μείωσιν 
τών παραγωγικών' δαπανών κατά μονάδα προϊόντος, πράγμα τό όποιον κατ’ α
νάγκην θά όδηγήση είς τήν άποριρόφησιν τοΰ προϊόντος, τό όποιον πλεονάζει. 
Θά έπιτύχη δηλαδή νά πώληση τήν παραγωγήν, ή όποια άλλως θά παρεμενεν 
αδιάθετος.

Είναι πάντως γεγονός, δτι τοΰτο είναι κατορθωτόν, έπειδή ή παραγωγή

8) Kaildor Ν., Cappital Accumulation and Economic Growth, sec, i καί Yi, a. 
23 έπ. 'Ομοίως, Harrod R., Towards a Dynamic Economics, London 1948, Ch., 
lii, αελ. 13 έπ.

9) Χολέβα I., — ’Οργανωτική, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 123 έπ.
10) Μεϊμάρογλου Μ., Ό προγραμματισμός τής δράσε ως τών έπιχειρήσεων, ΆΟήναι 

σ. 25 έπ. Τοΰ ίδιου. Τό πρόβλημα τοΰ κόστους έν τή γεωργική έκμεταλλεύσει, 
Άΰηναι 1954, σ. 20 έπ.
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αΰτη της έπιχειρήσεως αποτελεί Ιν μικρόν και ασήμαντον μέγεθος δια την δ- 
λην παραγωγήν κα'ι προσφοράν εν τή οίκοναμίςι. Ή 6έ πτώσις των τιμών των 
έργαζομένων είς αυτήν, ούδόλως θά έπι&ράση έπ'ι τής συνολικής ζητήσεως. 'Ε
πομένως, ή μείωσις των δαπανών παραγωγής είς την έπιχείρησιν δεν θά επί
δραση έπί τής τιμής τής αγοράς. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον, δεν δικαιούμε
θα νά άμιλώμεν περ'ι υπερπαραγωγής υπό την στενήν έννοιαν τού δρου, εις τήν 
περίπτωσιν μιας μόνον έπιχειρήσεως ή ακόμη και εις τήν περίπτωσιν όλοκλή- 
ρου παραγωγικού κλάδου, δ όποιος δεν αντιπροσωπεύει παρα ασήμαντον μέ
ρος τής προσφοράς καί ζητήσεως έν τή οίκονομίςι.

2. Ή γενική Ισορροπία

α. Διαστολή μεταξύ τής έννοιας τής μερικής και τής γενικής Ισορροπίας

Μολονότι βεβαίως είναι δυνατόν, μειωνοντες τάς άμοιβάς τών συντελε
στών τής παραγωγής, τούς όποιους άπασχολούμεν έντός μιας οικονομικής μο
νάδας, νά έπιτύχωμεν νά διαθέσωμεν τυχόν πλεόνασμα παραγωγής, χωρίς νά 
ύπάρχη κίνδυνος, δτι ή μείωσις τών άμοιβών τών κατόχων τών συντελεστών 
καί δ ή τής έργασίας νά περμκόψη τήν συνολικήν ζήτησιν επί τοΰ προϊόντος, έν 
τοΰτοις δεν δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν τό μέτρον τοϋτο καί είς τό σύνολον τής 
οικονομίας. Διότι, ή τυχόν μείωσις τών μισθών είς τό σύνολον τών απασχολού
μενων, θά έχη ώς αποτέλεσμα τήν περικοπήν τής συνολικής ζητήσειος διά τό 
προϊόν καί τον σχηματισμόν νέας τιμής ισορροπίας είς τήν αγοράν, είς χαμηλό- 
τερον έπίπεδον τώρα ή πρότερον.

"Αλλοις λόγοις, δεν δυνάμεθα νά γενικεύσωμεν τήν περί μερικής ισορρο
πίας αρχήν. 'Επομένως, ένώ είς τήν έπιχείρησιν είναι δυνατόν νά άπασχολώ- 
μεν τό σύνολον τών παραγωγικών δυνάμεων τούτης, χωρίς νά δικαισλογήται 
ή περίπτωσις τής υπερπαραγωγής, ώς αδιέξοδον καί αφετηρία άναζητήσεως 
νέας ίσοροπίας μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως είς μικρότερον έπίπεδον πα
ραγωγής, είς τό σύνολον τής οικονομίας δεν δυνάμεθα νά προβώμεν είς ανάλο
γα μέτρα, χωρίς νά ύπαλογίσωμεν καί τάς, συνεπείς τών μέτρων τούτων, έπι- 
πτώσεις έπί τής συνολικής ζητήσεως. Ή περικοπή τούτέστιν τοΰ εργατικού μι
σθού είναι πλέον ή βέβαιον, δτι θά μείωση τά εισοδήματα τών έργαζομένων. 
Δεδομένου δέ, δτι ούτοι τά είσοδήματά των διαθέτουν δι’ άγοράς τών προϊόν
των τών διαφόρων κλάδων παραγωγής, πάσα μείωσις τούτων θά όδηγή καί είς 
άνάλογον μείωσιν τής συνολικής ζητήσεως. Καί επειδή ή συνολική, ζήτησις, 
μετά τήν περικοπήν τών μισθών, θά είναι μικρότερα, θά έξισοΰται αύτη προς τήν 
συνολικήν προσφοράν κατ’ ανάγκην είς έπίπεδον παραγωγής καί άπασχαλήσε- 
ως μικρότερον έκείνου, τό όποιον υπήρχε πρό τής περικοπής τών μισθών προς 
μείωσιν τών παραγωγικών δαπανών. Ισορροπία δηλαδή, πάλιν θά έπέλθη έν 
τή οίκονομία, πλήν δμως είς σημεΐον οπωσδήποτε άπέχον έκείνου τής πλήρους
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άπασχολήσεως όλων των παραγωγικών δυνάμεων τής οικονομίας. Εις τδ ση- 
μείον τούτο, φαίνεται ότι είχον δίκαιον οι κλασσικοί δτι δηλαδή γενική ισορ
ροπία επιτυγχάνεται κατ' ανάγκην εις την οικονομίαν. Τό κατά πόσον όμως ή 
Ισορροπία αΰτη συμπίπτει προς έκείνην τής πλήρους άπασχαλήσεως δλων τών 
παραγωγικών συντελεστών, ήρευνήθη βραδύτερον καί διεπιστώθη, δτι είναι 
μάλλον απίθανος τοιαύτη Ισορροπία. Ή διαπίστωσις αΰτη κατέρριψε την άπο- 
ψιν, δτι «ή προσφορά δημιουργεί την αντίστοιχον αυτής ζήτησιν» καί έτοπο- 
θέτησε τδ πρόβλημα τής γενικής Ισορροπίας έπί νέας βάσεως. Περιεχόμενον 
τοΰ προβλήματος ήδη, δεν είναι ή άναζήτησις τοΰ τρόπου κατά τον όποιον έπι- 
τυγχάνεται ή γενική ισορροπία είς τήν οΙκονομίαν καί ή 'τυχόν θεραπεία τών 
κωλυμάτων διά μέτρων άναγομένων εις τήν μερικήν Ισορροπίαν, διότι δεν υ
πάρχει πλέον αμφιβολία περί τής Ιδυνατότητος ΰπάρξεως καί άλων σημείων ι
σορροπίας (ό κανών) πλήν εκείνου τής πλήρους άπασχαλήσεως (ή έξαίρεσις), 
αλλά τδ πώς θα δημιουργηθοΰν αί συνθήκαι έκεΐναι, αι δποΐαι θά οδηγήσουν 
είς τήν μετατόπισιν τοΰ σημείου αΰτοΰ, δσον τδ δυνατόν πλησιέστερον προς τό 
τοιοΰτον τής πλήρους άπασχολήσεως.(" * · (1,α)

6. Πώς τίθεται τό πρόβλημα εις την γενικήν Ισορροπίαν

Οί παράγοντες μεταθέσεως τοΰ σημείου Ισορροπίας άναζητοΰνται είς τους 
Μάγους εκείνους, οι όποιοι συντελούν, ώστε νά επιτυγχάνεται ίσοριροπία είς ση- 
μεΐον κατώτερον εκείνου τής πλήρους άπασχολήσεως. Πρόκειται δηλαδή διά 
τά αίτια εκείνα είς τα όποια όφείλεται ή μείωσις τής συνολικής ζητήσεως. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία, δτι τό βασικώτερον αίτιον ευρίσκεται είς τό γεγονός δτι, 
καθώς τό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνει, ή ροπή προς κατανάλωσιν συνεχώς 
μειοΰται. 'Επομένως, υπάρχει ένδογενής παράγων μειώσεως. 'Ο ρόλος τοΰ ά- 
νασταλτικοΰ αΰτοΰ παράγοντος δι’ έπίτευξιν ισορροπίας με πλήρη άπασχόλη- 
σιν δλων τών παραγωγικών δυνάμεων τής οικονομίας, καθίσταται τοσοΰτον 
μάλλον έντονος, δσον εγγύτερον τής πλήρους άπασχολήσεως εΰρισκόμεθα. Τό 
ευτύχημα είναι, δτι, οσάκις εΰρισκόμεθα μακράν τοΰ σημείου τής πλήρους ά
πασχολήσεως, ή ροπή προς κατανάλωσιν είναι αρκετά υψηλή καί δεν γεννά 
προβλήματα είσέτι.

Τό έτερον αίτιον 'άνάγεται είς τό δεύτερον σκέλος τής συνολικής ζητήσε
ως, τήν δαπάνην δι’ έπενδύσεις.

Ή δαπάνη δι’ επενδύσεις προσδιορίζεται κυρίως από τήν διαφοράν με- 11

11) Marcha'll Α., £νθ. άνωτ., σ. ΙΟΟ έπ., ίδίρ Ch. 9 καί 13. ’Επίσης, Robinson J., 
SvO-. .νωτ. σ. 113 έπ. ίδίςι Ch. VI καί VII καί Chamberlin Ε., The Theory of 
Monopolistic Competition, έκδ. 5η, Cambridge 1946, σ.σ. 25, 142 έπ. 'Ομοίως, 
Hansen A., !νθ. άνωτ., Ch. 6 σ. 93, έπ. The National Income καί Χαλκιοπούλου 
Γ., Ή Σύγχρονος θέσις τής θεωρίας τής ’Ανεργίας, Άθηναιι 1945, σ.σ. 2, 7 έπ. 

11α) Νεγρεπσντη - Δελιβάνη Μ., Ο)κονομική Άνάλυσις, ενθ. άνωτ. σ. 274.
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ταξύ οριακής άποδόσεως τού κεφαλαίου καί του τόκου τής άγοράς. Τελικώς δέ, 
φαίνεται, δτι, κατά τήν έκτίμησιν τής οριακής άποδόσεως τοΰ κεφαλαίου, βασι- 
ζόμεθα κυρίως εις ύποκειμενικας εκτιμήσεις, δσον άφορά εις τήν προσδσκωμέ- 
νην πρόσοδον, άφοΰ, ή τιμή άντικαταστάσεως (προσφοράς) παραμένει μάλλον 
αμετάβλητος. Πάντως είναι βέβαιον, δτι ή οριακή άπάδασις τοϋ κεφαλαίου βαί
νει φθίνουσα. 'Επομένως καί ή αύξησις των έπενδύσεων καταλήγει είς τό νά 
κινή δυνάμεις περιοριζούσας τάς δαπάνας δι’ έπενδύσεις, άρα δυνάμεις περιο
ρισμού τής συνολικής ζητήσεως.(12)

3. Ή διεθνής ισορροπία

Πολύ περισσότερον δεν είναι δυνατόν να όμιλώμεν δια μίαν διεθνή Ισορ
ροπίαν κατά τήν όποιαν αί καθ’ έκαστον χώραι πραγματοποιούν τσιοΰτο έπί- 
πεδον παραγωγής, ώστε νά εύρίσκωνται έν καταστάσει πλήρους άπασχολήσε- 
ως. Διά νά καταστήσωμεν δέ τό πρόβλημα άπλούστερον ας ύποθέσωμεν δτι έ- 
χομεν προ ημών δύο χώρας μόνον, αί όποϊαι πραγματοποιούν μεταξύ των συν- 
αλλαγάς. Τότε, κατ’ ανάγκην, δεδομένης τής μεταξύ αύτών έπικοινωνίας καί 
των έν γένει συναλλαγών, θά είναι δυνατόν νά παρακολουθώμεν ευκόλως καί 
τήν κίνησιν τών επί μέρους ισοζυγίων, διότι εάν ή μία έξ αύτών εχη ίσοζύγιον 
πληρωμών παθητικόν, ή άλλη θά έχη Ινεργητικόν καί άντιστράφως. Είναι δέ 
άναγκαιον, προκειμένου νά άναζητήσωμεν τήν έπάνοδον είς τήν ίσοροπίαν, νά 
έρευνήσωμεν τάς εξής επί μέρους περιπτώσεις:

1) ’Εάν άμφότεραι αί χώραι έχουν έπιτύχη πλήρη. άπασχόλησιν διαφό
ρου βαθμού

2) ’Εάν ή μία εύρίσκεται είς πλήρη άπασχόλησιν καί ή άλλη είς μή 
άπασχόλησιν καί

3) ’Εάν άμφότεραι αί χώραι εύρίσκωνται είς πλήρη άπασχόλησιν.
Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν δικαιούμεθα νά όμιλώμεν περί ισορροπίας 

μέ πλήρη άπασχόλησιν καί δή περί διεθνούς τοιαύτης, μή δικαιολογούσης υ
περπαραγωγήν.

"Αν τώρα άρωμεν τήν ύπάθεσιν, δτι πρόκειται μόνον περί δύο χωρ'ών καί 
είσέλθωμεν είς τό πολύπλοκου πρόβλημα, καθώς τούτο έχει είς τήν πράξιν, τότε 
θά ίδωμεν, δτι, τσιαύτη περίπτωσις — δηλ. περίπτωσις ύπάρξεως δλων τών 
συναλλασσόμενων χωρών εν πλήρει άπασχολήσει — είναι αδύνατος, έπομένως 
καί ή εξισορρόπησες είς τάς διεθνείς πληρωμάς καθίσταται έξαιρετικώς πολύ
τοκος.

12) .Stonier - Hague, Ινψ. άνωτ. <τ. 51'9 έπ. ’Επίσης, Marshall Α., Ινβ·. άνωτ., ΰπό 
Ch. II. Temporary equilibrium of Demand and Supply, a. 276 έπ.
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To jt ρ o 6 λ η . |μ a τής ί «Τ ο ρ - ρ ο π ί α ς είς τ ά ς διεθνείς 
σ υ ν α λ λ α γ ά ς

Π ρέπει νά -σημειώσωμεν, δτι, ώς διεξάγωνται αΐ συναλλαγαί μεταξύ των 
ουγγχρόνων κρατών κατά τό παρόν στάδιο ν οικονομικής άναπ νύξεως, δεν εί
ναι δυνατόν παρά νά αντιμετωπίζεται καθημερινώς καί από δλας τάς χώρας 
πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών. Καί δεν είναι μόνον ή παθητικότης τοΰ Ισο
ζυγίου, την όποιαν πρέπει νά έξαλείψωμεν, είναι καί ή ένεργητικότης επίσης 
Ικανή νά δημιουργήση προβλήματα, τόσον εις την παραγωγήν, δσον καί εις 
τήν λειτουργίαν τοΰ κυκλώματος έξισορροπήσεως.

Δεν πρέπει, έν τούτοις, νά παραλείψωμεν νά εϊποομεν, δτι τά προβλήματα 
αυτά προέρχονται από τό γεγονός, δτι αί καθ’ έκαστον χώραι προσπαθούν νά 
επιτύχουν ’ισορροπίαν είς τό ίσοζύγιον τών πληρωμών αυτών εις έπίπεδον εθνι
κού εισοδήματος — κατά κανόνα — πέραν εκείνου τής πλήρους άπα-σχολή- 
σεως.(13)

'Επομένως, τό πρόβλημα τής παθητικάτητος τού ισοζυγίου δεν είναι ανε
ξάρτητον πρός την πολιτικήν οικονομικής άναπτύξεως τών καθ’ έκαστον χω
ρών. Ή έξισορράπησις είναι πάντοτε δυνατή καί αναγκαία εις τά φυσιολογικά 
επίπεδα έθνικοΰ εισοδήματος τών καθ’ έκαστον χωρών. Άφ’ ής δμως αί χώραι 
αύται σκοπούν Ισορροπίαν είς τό Ισοζύγιον πληρωμών εις συγκεκριμένον έπί
πεδον έθνικοΰ εισοδήματος, τό πρόβλημα έμπλέκεται καί ή έξισορρόπηισις έν- 
δέχεται νά έπέλθη ε’ις έτερον ύψος έθνικοΰ εισοδήματος είς έκάιστην τούτων.

4. Ή σύγχρονος θέσις τον προβλήματος 

a. 'Iσταρ mi] άνασκόπησις

Μετά τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον αί περί προστασίας τής βιομηχανίας 
απόψεις μετεβλήθησαν ριζικώς. Τοΰτο οφείλεται Ιδίρ είς δύο λόγους.

*0 πρώτος λόγος «υνίσταται είς τό γεγονός, δτι κατά τάς δύο - τρεις τελευ
ταίας δεκαετίας έξιεδηλώθησαν πλεΐστα-ι δσαι έπιδιώξεις σχηματισμού οικονομά 
κών ένώσεων καί παραμερισμού τών δασμών καί τών άλλων περιορισμών εις 
τό διεθνές έμπόριον. Έξ αφορμής τής τάσεως ταύτης τό πρόβλημα· τής προσ
τασίας διά τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας τών χωρών ήσσονος οικονομι
κής -άναπτύξεως έτέθη έπί νέων βάεσων ιδία υπό τών διεθνών όργανισμών, οι 
όποιοι ήσαν οπωσδήποτε αρμόδιοι πρός τούτο καί τών όποιων ή γνώμη ήτο δυ
νατόν νά γίνη γενικώς δεκτή. Τοιουτοτρόπως, έχομεν τελευταίως τό μεν -στρο
φήν τής έν γένει οικονομικής βιβλιογραφίας πρός έρευναν τών δυνατοτήτων

13) Βλ. σχετικώς, κατωτέρω κεφάλ. II, πας». 7. ’-Επίσης Charles Ρ., ΙνΟ. άνωτ. σ.σ. 
322 έπ. νπο Oh., 17, The oieed for foreign Capital.
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σχηματισμού οικονομικών ένώσεων επί διεθνούς έπιπέΙδου, αΐ όποϊαι θά δΰναν- 
ται να περιλαμβάνουν και τάς όλιγώτερον ανεπτυγμένος οικονομίας τών υπα
νάπτυκτων ή υπό άνάπτυξιν χωρών, το δέ στροφήν τού 'ενδιαφέροντος προς 
την κατεΰθυνσιν τοΰ σχηματισμού τοιούτων ένώσεων καΐι δη μακράς διάρκειας.

Ό έτερος λόγος είναι τό έξ ίσου σπουδαίον γεγονός, δτι μετά τον πόλε
μον έκιράτησε γενικώς ή άποψις δτι καί αί καθυστερημένοι οίκονομικώς χώραι 
πρέπει νά μετάσχουν, έξ ίσου με τάς ανεπτυγμένος οίκονομικώς χώρας, εΐς τά 
αγαθά τής προόδου, τής εν γένει τεχνικής έξελίξεως καί τοΰ πολιτισμού. Ή ά- 
ποψις αΰτη ΰπερίισχυσεν άλλων αντιθέτων τοιούτων, διότι έν τώ μεταξύ διε- 
τυπώθησαν έπισήμως γνώμαι δτι ή ένίσχυσις τών οικονομιών τών χωρών ήσσο- 
νος οικονομικής άναπτύξεως παρατείνει τήν εύημερίαν είς τάς οικονομίας τών 
ήδη ανεπτυγμένων χωρών. ’Αποτέλεσμα τής τάσεως ταύτης, ύπήρξεν ή δημι
ουργία κέντρων οικονομικών έρευνών, τά όποια εΐχον ώς κύριον αντικείμενον 
την έρευναν τών έν γένει προβλημάτων τών μη είσέτι ανεπτυγμένων οικονομι
ών. Ή δε οικονομική επιστήμη ήρχισε πλέον νά αντιμετωπίζω τά προβλήματα 
τών καθυστερημένων οίκονομιών κατά διάφορον τρόπον καί ούχί διά τών κλασ
σικών μεθόδων, αί όποϊαι εΐχον εφαρμογήν είς τάς ανεπτυγμένος μόνον οικο
νομίας. (13α)

6. ‘Η ϋέοις τής οικονομικής θεωρίας 

Sa. Γενικά

Τό μέρος έκείνο τής οικονομικής επιστήμης, τό όποιον ήσχολήθη με τήν 
έρευναν τών προβλημάτων τών υπανάπτυκτων χωρών διδάσκει, δτι ΰφίσταν- 
ται λόγοι νά δεχθώμεν δτι, είναι σκόπιμον νά υπάρχη εν είδος ειδικής μεταχει- 
ρίσεως τής βιομηχανίας είς τάς χώρας αύτάς, έναντι τών άλλων κλάδων τής πα
ραγωγής, άφαρώσης είς τήν έξασφάλισιν τής εσωτερικής αγοράς έναντι τοΰ 
ξένου ανταγωνισμού.

Έκ τής θέσεο>ς τήν όποιαν έλαβεν ή οικονομική θεωρία δσον αφορά είς 
τον τρόπον άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων τών σχετιζομένων προς τήν βιο
μηχανίαν, προήλθε τό καλοάμενον επιχείρημα τής «νηπιακής» βιομηχανίας/* 136 > 
Τό επιχείρημα τοΰτο, διατυποΰμενον κατά τό μάλλον ή ήτταν καί ώς οικονομι
κή αρχή, διαλαμβάνει δτι, είναι σκόπιμος ή έξασφάλισις τής εσωτερικής αγοράς

13α) Meade J., Problems of Economic Union, Chicago, 1955, a. 5 έπ. καί Viner J., 
The Customs Union Issue, Kramer, Washington D.C., 1950, <s. 10 έπ. Βλ. 
έπίσης, United Nations, International in Latin America Development Policy, N. 
Y., 1954, a. 60,
Καί Delivands D., Foreign Aid and Industrialisation, Θεσσαλονίκη, 1969 σ. 135 έπ.

136) Nurkse R., Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, 
Oxford Un. Press, 1957 σ. 12 καί 1Ό0 έπ. Βλ. έπίσης, Rosenstein - Rodan, 
Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe, Economic 
Journal, 1945, σ. 200 έπ.
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εις ώρισμένους κλάδους τής βιομηχανίας επί εύλογον τι χρονικόν διάστημα 
προσδιοριζόμενον 'άπό τό είδος τοϋ κλάδου καί τάς λοιπάς συνθήκας τής οικο
νομίας, έφ’ δσον οΰτοι είναι δυνατόν να καταστούν άνταγοτνιστικώς βιώσιμοι 
μετά την πάροδον τού χρονικού τούτου διαστήματος, τουλάχιστον είς τήν αγο
ράν τού εσωτερικού τής χώρας είς τήν οποίαν αφορούν. Αύτη δέ ήτο ή αρχική 
διατύπωσις τού έπιχειρήματος, ήτις παρεχώρηοε τήν θέσιν της είς εύρυτεραν 
τοιαύτην, καθ’ ήν θεωρείται πλέον σκόπιμος ή προστασία τής βιομηχανίας καθ’ 
ομάδας παραγωγικών κλάδων τής προστασίας μεμονωμένων μόνον κλάδων. Ή 
εύρυτερα αύτη διατύπωσις τού Ιπιχειρήματος προήλθε μάλλον εκ τής εμπειρί
ας, διότι συν τφ χρόνψ διεπιστώθη ότι, ή παραγωγικότης έκαστου παραγωγι
κού κλάδου δεν είναι άσχετος προς τήν παραγωγικότητα καί τήν έν γένει άνά- 
πτυξιν των λοιπών τοιούτων.

66. Η ισόρροπος άνάπτυξις και ή έκάατοτε δνναμένη να πραγματοποιηθώ τοιαύτη

’Αλλά κατά τά τελευταία ετη, ήμφισβητήθη σοβαρώς ή δυνατότης άνα- 
πτύξεως είτε μεμονωμένων, είτε, έστω καί πλειάνων 'άπό κοινού κλάδων τής 
βιομηχανίας. Ή άμφισβήτησις αύτη' ώδήγησεν είς τήν σκέψιν δτι μάλλον έν- 
δείκνυται ή προστασία δλων των κλάδεον τής βιομηχανίας άπό κοινού, πράγμα 
τό οποίον ανατρέπει τήν ολην έπιχειρηματολογίαν περί προστασίας τής νηπια- 
κής βιομηχανίας.

Ή εκδοχή αύτη διετυπώθη είς τήν οικονομικήν θεωρίαν ώς αναγκαία συν
έπεια τού γεγονότος, βτι διεπιστώθη ή ύπαρξις φαύλου κύκλου είς τάς καθυ- 
στερημένας οικονομίας, εντός τού οποίου κινούνται μικρού μεγέθους επενδύ
σεις άναλόγου 'άποδόσεως ώς εκ τής χαμηλής έν γένει παραγωγικότητας, μικρά 
κατά κεφαλήν εισοδήματα, δισήμαντοι αποταμιεύσεις καί περιορισμένη ζήτη- 
σις.

Έκτοτε δέ, άνεζητήθη Ιτερος τρόπος ένισχύσεως τής βιομηχανίας των 
καθυστερημένων οικονομιών, διάφορος εκείνου δστις ύπηγορεύθη υπό τών ν- 
ποστηρικτών τού επιχειρήματος τής νηπιακής βιομηχανίας.

Ό τρόπος ούτος λαμβάνει ύπ’ δψιν του δύο βασικάς αδυναμίας τών καθυ
στερημένων οικονομιών. Πρώτον, τό γεγονός δτι οί κατ’ ιδίαν βιομηχανικοί 
κλάδοι ή αΐ ομάδες αυτών, δεν είναι δυνατόν νά επιτύχουν, είς τάς οικονομίας 
αύτώς άπό τής ίδρύσεώς των, τήν ανταγωνιστικήν ικανότητα τών αντιστοίχων 
κλάδων τών άνεπιυγμένων οικονομιών, διότι αύτη προσδιορίζεται άπό τήν δ- 
λην άνάπτυξιν τής οικονομίας. Καί 'δεύτερον, τό έ'ξ ίσου μεγάλης σημασίας γε
γονός, δτι αί άγοραί τών καθυστερημένων οικονομιών οΰσαι καθ’ έαυταί μι
κροί, λάγφ τών χαμηλών κατά κεφαλήν εισοδημάτων καί τής συνεπεία τούτου 
περιωρισμένης ζητήσεως, δέν είναι δυνατόν νά συμβάλουν είς τάς προσπάθειας 
τών ιθυνόντων πρός δημιουργίαν μεγάλων οίκονομικών μονάδων.
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Άμφότεροι δέ ol λόγοι ούτοι, όφείλονται εις τό ότι είς τάς καθυστερημέ1- 
νας οικονομίας ελλείπουν αί καλούμεναι «έξωτερικαί οικονομίαι», τά πλεονε
κτήματα τούτέστιν των οποίων απολαμβάνει έκαστος παραγωγικός κλάδος έκ 
τής παραλλήλου άναπτύξεως δλων όμοϋ των λοιπών τοιούτων. Έν προκειμένω, 
δηλαδή, δεν λαμβάνονται ύπ’ οψιν μόνον αί έσωτερικαί σίκοναμίαι του κλάδου 
καί αί έξωτερικαί τοιαΰται αί προερχόμενοι μόνον έκ τής άναπτύξεως τών ό- 
μοειίδών καί 'συμπληρωματικών κλάδων, άλλα τό σύνολον τών οικονομιών, αΐτι- 
νες προκύπτουν έκ τής άναπτύξεως τοΰ συνόλου τής οικονομίας μιας χώρας.

’Αλλά διά νά έπωφεληθώμεν τών έξωτερικών οικονομιών πρέπει νά άνα- 
πτύξωμεν, καί δή κατά τρόπον παράλληλον, όλους τούς κλάδους τής βιομηχα
νίας. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον πρέπει νά γίνεται λόγος περί ίσοριρόπου ά
ναπτύξεως δλων τών κλάδων τής βιομηχανίας από κοινού.

βγ. Ό -υψηλός ρυθμός οικονομικής άναπτύξεως προϋποθέτει προστασίαν

Πράγματι, ή δημιουργία ώρισμένων μόνον κλάδων τής βιομηχανίας δεν 
φαίνεται νά έξυπηρετή τάς προσπάθειας τών καθυστερημένων χωρών δι’ οικο
νομικήν άνάπτυξιν. Μία ταυτόχρονος, έν τούτοις, άνάπτυξις όλων τών κλάδων 
θα ήτο δυνατόν νά έπιφέρη οημαντικά αποτελέσματα προς τον σκοπόν τούτον.

Σημειωτέου όμως, δτι ή ταυτόχρονος ανάπτυξες όλων τών κλάδων τής 
βιομηχανίας αποτελεί άπλώς μίαν Ιδεώδη κατάστασιν διότι έν τή πράξει αύτη 
είναι μάλλον 'αδιανόητος, αί προσπάθειαί μας πρέπει νά στρεφωνται πάλιν προς 
τούς μεμονωμένους κλάδους. Τούτο δέ, διότι είς τάς καθυστερημένος οικονομίας 
οί κατ’ Ιδίαν κλάδοι, ένφ δεν ύποβοηθούνται δι’ έξωτερικών οικονομιών, ούτοι, 
δημιουργούν τοιαύτας οικονομίας είς μεγάλην έκτασιν. 'Ως έκ τούτου, δυνάμε- 
θα προφανώς νά εΐπωμεν ότι, μάλλον δικαιολογείται ή στήριξες έστω καί τών 
κατ’ ιδίαν κλάδων τής βιομηχανίας έπί τινα χρονικήν περίοδον προς άνάπτυ- 
ξίν των.

'Οπωσδήποτε όμως, πρέπει νά ύφίσταται εν σύστημα έπιλογής, ώστε νά 
ύποβσηθώνται οί κλάδοι εκείνοι, οί όποιοι δημιουργούν τάς περισσότερός εξω
τερικός οικονομίας διά τούς λοιπούς.

Έν πρώτοις πρέπει νά έπιλέγωνται προς ένΐσχυσιν οί καλούμενοι βασικοί 
κλάδοι. Τοιούτσι κλάδοι είναι, ιδία, οί άφορώντες είς την παροχήν κινητήριου 
δυνάμεως, υπηρεσιών επικοινωνίας καί υπηρεσιών μεταφοράς. Κατά δεύτερον 
δέ λόγον πρέπει νά έπιλέγωνται οί συμπληρωματικοί προς τούς βασικούς κλά
δοι. Π άντως, τόσον όσον άφαρρ είς τούς βασικούς κλάδους, όσον καί όσον άφο-

13γ) Νεγςεπόντη - Δελιβάνη Μ., The Distribution of Natinal Income Duding take 
off (άνάτ.), Θεσσαλονίκη 1969 σ. 260. Βλ. έπίσης, Scitouszky Τ., A. Reconsi
deration of the Theory of Tariffs, Review of Economic Studies, Plakinstonco, 
1949, σ. 380 in. κσΐ Benham F., The Colombo Plan and other Essay’s Oxford 
Urn. Press, 1957 σ. 50.
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ρά εις τους συμπληρωματικούς τούτων κλάδους πρέπει νά σημειωθή οτι, κρι- 
τήριον διά την υπαγωγήν το>ν ε’ις την ειδικήν μεταχειρισιν πρέπει νά είναι πάν
τοτε ή σχέσις ήτις ύφίισταται εις τάς κατ’ ιδίαν οικονομικές μονάδας μεταξύ 
κεφαλαίου καί τών άλλων 'συντελεστών τής παραγωγής. ’Άλλοις λόγους, οσά
κις γίνονται επενδύσεις ε’ις τάς καθυστερημένος οικονομίας πρέπει νά λαμβά- 
νεται σοβαρώς ύπ’ οψιν ή στενότης τού κεφαλαίου, ήτις αποτελεί κύριον χα
ρακτηριστικόν των οικονομιών τούτων.

Πέραν όμως των βασικών βιομηχανικών κλάδων καί τών συμπληρωματι
κών προς αυτούς τοιούτους, φαίνεται οτι είναι σκόπιμος καί ένδείκνυται καί ή 
προστασία ένίων είσέτι κλάδων, οΐτινες έκ τής ψύσεώς των έχουν ελπίδας έ- 
πιβιώσεως καί περαιτέρω άναπτύξεως.

Κριτήριον δέ, διά την στήριξιν τών κλάδων αυτών πρέπει νά είναι ό βα
θμός έξαγωγικής ίκανότητος έκαστου. Τό κριτήριον τούτο είναι μάλλον ασφα
λέστερου, διότι αποτελεί συγχρόνως την καλυτέραν ενδειξιν τού οτι ύφίσταται 
οπωσδήποτε υψηλός βαθμός παραγωγικότητας.

6δ. Ή διαφορά μεταξύ πραγματικών καί συγκριτικών εξόδων

’Αλλά έκτος τών ανωτέρω άναφερθέντων λόγων, υπάρχει καί άλλος τοιαΰ- 
τος, δστις συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως τής ένισχύσεως τής βιομηχανίας τών 
καθυστερημένων χωρών, Ιστίο καί αν τούτο έπιβάλη ώρισμένας παροδικού χα
ρακτήρες αποκλίσεις από τάς άρχάς τής έλευθερίας τών συναλλαγών είς τό 
διεθνές εμπόριον.

Ό λόγος ούτος βασίζεται είς τό γεγονός ότι, προκειμένου περί μη ανεπτυγ
μένων είσέτι οικονομιών, ύφίσταται διαφορά μεταξύ συγκριτικών καί πραγμα
τικών εξόδων.(13δ)

Ώς έκ τούτου θά ήτο άδιανόητον νά εΐπωμεν, οτι, έκ τών διεθνών συναλ
λαγών, προκύπτει ή αύτή ωφέλεια τόσον διά τάς άνεπτυγμένας οικονομίας, ό
σον καί διά τάς ύπαναπτύκτους ή ύπό άνάπτυξιν τοιαύτας. Διότι, έν πρώτοις, 
τούτο θά ήτο αντίθετον προς την παραπήρησιν, οτι ή έξέλιξις τών δρων έμπο- 
ρίου τών γεωργικών χωρών διαγράφεται λίαν δυσμενής διά τάς χώρας ταύτας.

Έν τσύτοις, ή εκτασις τής προστασίας τής εγχωρίου βιομηχανίας πρέπει 
πάντοτε νά προσδιορίζεται από τον βαθμόν άναπτύξεως τής οικονομίας· τό αύτό 
βεβαίως ισχύει καί διά την έπιλαγήν τών κλάδων εκείνων, οί όποιοι πρέπει νά 
ένισχυθοΰν περισσότερον τών λοιπών τοισύτων.

Πάντως, έν γενυκαΐς γραμμαΐς δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι, είς τάς ύπα
ναπτύκτους οικονομίας, τόσον ή προστασία όσον καί ή επιλογή πρέπει νά άπο-

1ΐ3δ) Lewis, The Theory of Economic Growth, Homewood, H, Irwin, 1955 <s. 3'50
έπ. Βλ. έπίσης, Ellsworth P., The International Economy 1950, a. 800 καί 

Kindleberger Oh., Economic Development, N.Y., McGraw, 1958, a. 165.
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τελούν τον κανόνα εις τον τομέα άσκήσεως της οικονομικής πολίτικης επί τής 
βιομηχανίας έν γένει.

Τουναντίον, εις τάς όλιγώτερον καθυστερημένας οικονομίας, τάς υπό ά- 
νάπτυξιν καλούμενος, ώς ή ελληνική τοιαΰτη, πρέπει νά είμεθα περισσότερον 
προσεκτικοί είς τάς αποφάσεις μας περί προστασίας τής βιομηχανίας καί δσον 
αφορά είς την εκτασιν καί δσον αφορά είς την έπιλογήν των κατ’ ιδίαν παρα
γωγικών κλάδων, οϊτινες χρήζουν ειδικής μεταχειρίσεως.

Καί τοϋτο διότι είς τάς οικονομίας αύτας α'ι συνθήκαι είναι διάφοροι τό
σον εξ άπόψεως στενότητος κεφαλαίου καί πλεονασμάτων εργατικών χειρών, 
δσον καί έξ άπόψεως έκτάσεως ή είδους είσαγομένων προϊόντων.(,3ε) Τυχόν δε 
έμμονη είς τάς κλασσικάς μεθόδους προστασίας δημιουργεί χρονιάς καταστά
σεις στασιιμότητος είς την εγχώριον άγοράν, ήτις δεν επωφελείται τής εφαρμο
γής τών νέων τεχνολογικών εξελίξεων, α'ι δποΐαι λαμβάνουν χώραν ιδία είς τάς 
ήδη ανεπτυγμένος οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν II

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ

1. Τά βασικά χαρακτηριστικά τών νπό άνάπτυξιν χωρών

Μολονότι είναι άναγκαίον αΐ υπό άνάπτυξιν οίκονομίαι νά ακολουθούν 
πολιτικήν ελευθερίας εισαγωγών — έξαγωγών, προκειμένου αΰται καί τών 
πλεονεκτημάτων τοϋ διεθνούς καταμερισμού νά έπωφεληθοΰν αλλά καί είς την 
διεθνή τεχνολογικήν πρόοδον νά δυνηθοΰν νά συμμετάσχουν, ή τοιαύτη συμμε
τοχή τούτων είς τό διεθνές έμπόρισν όδηγεΐ είς τοιαΰτην αυξησιν τών εισαγω
γών, ώστε κατά κανόνα νά ύφίσταται σοβαρόν πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών.

Τό χαρακτηριστικόν τοϋτο, αποτελεί κριτήριον προς διαστολήν τών υπό 
άνάπτυξιν οικονομιών έκ τών καθαρώς ϋπαναπτύκτων ταισύτων. Αιότι, είς τάς 
τελευταίας ταύτας τό πρόβλημα τοϋ ισοζυγίου πληρωμών Ιμφανίζεται συνήθως 
υπό άλλην μορφήν. Ένταϋθα, έχομεν πλεονάσματα αγαθών, τά όποια κατ’ α
νάγκην πρέπει νά έξαχθοϋν είς άλλας χώρας ένθα υπάρχουν υψηλά εισοδήμα
τα καί έπομένως καί ζήτησις ανάλογος. Ώς έκ τούτου, ή έπίλυσις τοϋ προβλή
ματος τοϋ ισοζυγίου πληρωμών τών καθυστερημέων χωρών δεν είναι δυνατόν 
ν’ άναζητηθή είς τάς Ιπενδύσεις μόνον, διότι προκειμένου νά γίνουν έκάστοτε

13e) Fleming Μ., External Economics and the Doctrine of Balanced Growth, Eco
nomic Journal, 1955 c. 240 Βλ. έπίσης, Viner J., International Trade and E- 
conomic Development, Free Press, 1952 a. 40 έ.τ. καί Meier - Baldwin, Econo
mic Development, N. Y., Me Graw, 1952.
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επενδύσεις πρέπει νά προϋπάρξουν αποταμιεύσεις εκ μέρους τού κοινού, άλλα 
τοιαύται αποταμιεύσεις ή δέν ύφίστανται η είναι άσήμαντοι.(,3στ')

Αί οίκονομίαι δμως, αΐτινες έχουν προ παλλοϋ εγκαταλείπει τό στάδιον 
τούτο καί εύρίσκονται ήδη είς την έτέραν κατηγορίαν των καλούμενων «υπό ά- 
νάπτυξιν οικονομιών» ή «μη πλήρως ανεπτυγμένων οικονομιών», είναι δυνατόν 
νά πραγματοποιήσουν σημαντικός επενδύσεις, 'λόγω ύπάρξεως έν αύταΐς οπωσ
δήποτε υψηλότερων εισοδημάτων καί Ιπαρκούς μάλλον άπσταμιεύσεως.

Είναι δέ γεγονός δτι, ενταύθα, εχομεν πράγματι ύψηλάς δαπάνας δι’ έ- 
πενδύσεις. Α1 ύψηλαί αύται δαπάναι δι’ επενδύσεις δημιουργούν, με την σειράν 
των, πέραν τών πολλαπλασιαστικών φαινομένων καί κέρδη διά τούς επιχειρη
ματίας.

’Αλλά, τά υψηλά ταύτα εισοδήματα έχουν ώς περαιτέρω, αποτέλεσμα την 
δημιουργίαν προσθέτου ζητήσεως εις την έγχώριον άγοράν.

Ή αύξησις αύτη τής -συνολικής ζητήσεως αντιμετωπίζεται έν μέρει μόνον 
υπό τής εγχωρίου παραγωγής αγαθών. Ή δέ πλεονάζουσα ζήτησις οδηγεί εις 
αύξησιν τών εισαγωγών κυρίως.

Είναι δυνατόν βεβαίως ή ’Εκδοτική Τράπεζα, ώς έχουσα τό εκδοτικόν 
προνόμιον καί δυναμένηι νά έλέγχη την έν κυκλοφορίμ -συνολικήν προσφοράν 
χρήματος είς τήν ιάγοράν, νά περιορίζη ταύτην, ώστε νά δύναται τοιουτοτρό
πως νά αύξάνη τά άπαθέματά της. "Οταν όμως ή ’Εκδοτική Τράπεζα δέν Εμ
μένει είς τήν πολιτικήν αύξήσεως τών αποθεμάτων της, αλλά τουναντίον θέτει 
έν κυκλοφαρ ία πρόσθετον χρήμα, τότε γίνεται λόγος περί διασταλτικής πολιτι- 
κής.

Μία τοιαύτη ένέργεια τής ’Εκδοτικής Τ-ραπεζης λαμβάνει χώραν, οσάκις, 
αύτη, ακολουθούσα τήν έν γένει ανοδικήν πορείαν έν τή οικονομία, ασκεί δια
σταλτικήν πολιτικήν ύπαγορευομένην έκ τών -συμπτωμάτων αυτής, ώς τοιαύ- 
της υψηλού ρυθμού οικονομικής άναπτύξεως.

Τοιαύτη είναι ή κατάστασις έν τή έλληνική οίκονομία, διαυτό έχαμεν έν 
είδος μακροχρονίου προβλήματος ισοζυγίου πληρωμών προερχαμένου, ίδια, έκ 
τής παθητικότητος τού εμπορικού Ισοζυγίου.

Έξ άλλου δέν πρέπει νά έλπίζεται, δτι είναι δυνατόν νά έ'χωμεν διαρθρω
τικήν βελτίωσιν τού εμπορικού ισοζυγίου έκ τού γεγονότος δτι αυξάνονται οί 
άδηλοι πόροι, διότι αί άδηλοι συναλλαγαί έν γένει ένισχύουν οπωσδήποτε τάς 
είσαγωγάς καί δή τόσον αμέσως κατά τήν είσαγωγήν τού -συναλλάγματος, δσον 
καί έμμέσως διά τής δημιουργίας προσθέτου ζητήσεως είς τήν έσωτερικήν ά
γοράν.

Βεβαίως, ή ηύξημένη αύτη ζήτησις, δέν είναι άμοιρος οίασδήποτε άλλης

13<γτ) Deliv-anis D., International liquidity in a confidence crisis and in a Key 
Currency devaluation (άνατ.) Θεσσαλονίκη, l®68 <r. 88.
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σημασίας. Κα'ι τούτο, διότι δημιουργεί εν είδος καταναλωτικού προτύπου, τδ 
όποιον είναι απαραίτητον διά τόν έκσυγχρονισμόν τής παραγωγής προς τάς 
είσαγωγάς όσον αφόρα είς τά είδη, αγαθών, τά όποια πρ'έπει νά παράγωνται.

'Αλλά καί ή άποταμίευσις μειοΰται μάλλον ή τουλάχιστον δεν 'συμβαδίζει 
προς τήν αΰξησιν τών άδηλων πόιρων, διότι αυξάνεται ιτπερμέτρως ή εσωτε
ρική κατανάλωσις.

Τουναντίον, ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον αΰξησις τής εΙσροής κεφαλαίων 
αυξάνει τήν άποταμίευσιν καί δή τόσον αμέσως, όσον καί έμμέσως.

2. Έξέτασις τον προβλήματος τον Ισοζνγίον πληρωμών εις το
πλαίσιον τών νπο άνάπτνξιν χωρών

νΗδη είσερχόμεθα εις τήν είδικωτέραν εξέτασιν τοΰ προβλήματος του ι
σοζυγίου πληιρωμών τών χωρών εκείνων, τών όποιων αί οίκονομίαι εύρίσκονται 
είς τήν κατηγορίαν τών υπό άνάπτυξιν τοιούτων.

Εις τάς χώρας ταΰτας, σχεδόν κατά κανόνα, ή άξια τών είσαγωγών (Μ) 
είναι μεγαλύτερα τής άξίας τών εξαγωγών (X). ’Επίσης, ή συνολική δαπάνη 
δι’ έπανδύσεις (I) είναι μεγαλύτερα τής συνολικής άποταμιεύσεως (S).

Σημειωτέον δε, ό'τι εντός τής όλης εθνικής οικονομίας, ώς διαμαρφούται 
αυτή έκ τής έπυδράσεως τοΰ έξωτερικοΰ εμπορίου, επιδιώκεται ή έπίτευξις ι
σορροπίας μεταξύ διαφοράς είσαγωγών καί εξαγωγών (Μ-Χ) καί τής δια
φοράς Ιπενδύσεων καί αποταμιεύσεων (I - S), ήτις, ούδέποτε, ή, εν πάση περι- 
πτώσει, δλως έξαιρετικώς έπιτυγχάνεται, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι, συνήθως, 
άπαντώνται δύο σχέσεις μεταξύ τών μεγεθών τούτων: Ή πρώτη σχέσις είναι 
έκείνη, καθ’ ήν ή διαφορά Μ-Χ είναι μικρότερα τής διαφοράς I - S κάι ή 
δεύτερα εκείνη καθ’ ήν αΰτη είναι μεγαλύτερα τής δευτέρας.

Καί όσον άφορρ είς τήν ελληνικήν οικονομίαν, ύφίσταται βεβαίως ή τάσις 
προς άποκατάστασιν ισορροπίας μεταξύ τών μεγεθών Μ-Χ καί I - S.

"Ο,τι όμως δημιουργεί ανησυχίας Ινταΰθα, είναι τό γεγονός ότι, ή διατά- 
ραξις τής ίσοροπίας ήτις δίδει λαβήν διά νά τεθή είς κίνησιν ό μηχανισμός έξι- 
σορροπήσεως δεν είναι ή διαφορά τών μεγεθών Μ-Χ.

Τούτο προφανώς οφείλεται, ΐδίρ, είς δύο τινά:
Π ρώτον, είς τό ότι τά έλληνικά προϊόντα δεν απορροφώνται, όσον θά ϊ- 

δει έκ τοΰ εξωτερικού καί δεύτερον, είς τό ότι υπάρχει εν είδος σοβαράς προτι- 
μήσεως είς τό έσωτερικόν τής χώρας διά τά προϊόντα άλλων χωρών, περισσό
τερον ανεπτυγμένων οίκονομικώς τής 'Ελλάδος.

Ή κατάστασις όμως αΰτη τής έλληνικής οικονομίας, δέν είναι καθ’ έαυ- 
τήν τοιαύτη, ώστε νά έμπνέη ανησυχίας, διότι τό γεγονός ότι ύφΐστανται υψη
λοί δαπάναι δι’ επενδύσεις σημαίνει, ότι τό υφιστάμενον πρόβλημα είναι πρό
βλημα παραγωγής.

32



Πάντως, τό φαινάμενον τοΰτο άντιμετωπίζεται συνήθως, είτε δια τής ά- 
σκήσεως πολιτικής αύξήσεως των άποταμιεύσεων, είτε διά τής άσκήσεως πολι
τικής μειώσεως των έπενδύσεων.

Ή άσκησις δμως πολιτικής αύξήσεως των άποταμιεύσεων δχι μόνον έν- 
δείκνυται απλώς, άλλα και Ιπιβάλλεται έκ τής άναγκαιότητος προισαριμογής τοΰ 
μεγέθους αυτών προς τό μέγεθος τών έπενδύσεων.

Είναι δμα>ς γεγονός, δτι ή αύξησις τοΰ μεγέθους τών ιδιωτικών αποταμι
εύσεων, ώς προσδιοριζόμενη από θεσμολογικούς πρώτιστος λόγους, δέν είναι 
δυνατόν νά έπέλθη από τής μιας στιγμής εις την άλλην.

Είναι βεβαίως δυνατόν νά βασισθώμεν είς τάς κρατικός αποταμιεύσεις, 
αί όποΐαι ώς έικ τής φύσεώς των μεταβάλλονται καί βραχυχρόνιός, αλλά, οπωσ
δήποτε, μέχρις ενός βαθμού.

'Αλλ' άν είναι αδύνατος ή αύξησις τής άποταμιεύσεως γεννάται τό ερώ
τημα πώς θά ήτο δυνατόν νά αύξηθή πράγματι ή παραγωγή, ώστε νά καταλή- 
ξωμεν είς τό αυτό αποτέλεσμα είς τό όποιον θά κατελήγαμεν μέ ηύξημένας α
ποταμιεύσεις.

Ή άπάντησις εύρΐσκεται είς τόν χώρον αύξήσεως τής παραγωγικότητος. 
Επομένως, τό πρόβλημα αύξήσεως τής παραγωγής είναι δυνατόν νά διατυπω- 
θή καί ώς πρόβλημα αύξήσεως τής παραγωγικότητος.

Τούτο, άλλως διατυπούμενον, σημαίνει δτι, προκειμένου νά έπιτευχθή ή 
νά διατηρηθή ή ήδη ύφισταμένη ισορροπία μεταξύ αποταμιεύσεων καί έπεν
δύσεων είς μίαν άιναπτυσσομένην οικονομίαν, ώς ή ελληνική, πρέπει, είτε νά 
αύξηθούν αί αποταμιεύσεις, είτε νά αύξηθή ή παραγωγή δι* αύξήσεως τής πα- 
ρ αγωγικότητος.

Ή παραγωγικότης δμως θά αύξηθή, δν άξιοποιηθοΰν, κατά τόν άριστον 
δυνατόν τρόπον, οί υπάρχοντες συντελεσταί τής παραγωγής είς δλους τούς κλά
δους τής οικονομίας. ”Αρα τό καθολικόν πρόβλημα τής παραγωγικότητος έν 
τή οικονομία, εν τή αναλύσει του, μεταβάλλεται είς πρόβλημα αύξήσεως τής 
παραγωγικότητος είς την πρωτογενή, την δευτερογενή καί την τριτογενή πα
ραγωγήν. 3

3. Άλληλεπίδρασις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής Ισορρο
πίας

Ή οικονομική πολιτική δλων τών χωρών έχει μεταξύ τών βασικών αύτής 
έπιδιωξεων τόσον τήν έπίτευξιν ισορροπίας μεταξύ συνολικής προσφοράς καί 
ένεργοΰς ζητήσεως, όσον καί τήν έπίτευξιν Ισορροπίας είς τάς έξωτερικάς 
συναλλαγάς.

Ή εσωτερική Ισορροπία δέν είναι άσχετος προς τήν εξωτερικήν τοιαύτην, 
διαυτό καί ή προσπάθεια έπιτεύξεως τής μιας έξ αύτών έκδηλούται δι’ έπιδρά-
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σεων επί της άλλης. Κατά κανόνα, εν τούτους, ή εξωτερική ίσοροπία αποτελεί 
συνέπειαν των κινήσεων εις τά μεγέθη, τά όποια αφορούν εις την Ισοροπίαν τής 
εσωτερικής αγοράς.

Πάντως, τόσον όσον αφορά εις την έσωτερικήν Ισοροπίαν, δσον καί δσον 
αφορά εις την εξωτερικήν τοιαύτην, πρέπει νά σημειωθή δτι, άμφότεραι δυνα
τόν νά έρευνηθώσιν καί έξ έπόψεως πραγματοποιούμενων μεγεθών τά όποια 
τάς προσδιορίζουν, ιάλλά καί έξ έπόψεως έπιθυμητών τοιούτων. Διότι, είς πρα
γματοποιούμενα, ή, άλλως άποκαλούμενα, πραγματικά μεγέθη, ουδέποτε ύψί- 
σταται άνισορορπία, επομένως ούδέ πρόβλημα άναζητήσεως ίσοροπίας γεννά- 
ται, ενώ είς επιθυμητά μεγέθη είναι μία σπανία σύμπτωσις ή έπίτευξις Ισορρο
πίας, διαυτό καί γίνεται λόγος περί τάσεως μάλλον πρός τήν ΐσορρΌπίαν τών 
μεγεθών τά όποια προσδιορίζουν ταύτην.

Π άντστε, έξ άλλου, υφίσταται ποιά τις διαφορά μεταξύ πραγματοποιη- 
θέντων καί έπιθυμητών μεγεθών, διότι υπάρχει τοιαότη διαφορά καί μεταξύ αυ
τοδύναμου οικονομικής άναπτΰξεως, άναπτΰξεως δηλαδή, ήτις είναι δυνατόν 
νά συντελεσθή διά τών ίδιων τής οικονομίας πόρων καί τής μη αυτοδύναμου 
τοιαΰτης, ήτις δΰναται νά πραγματοποιηθή διά τής προσφυγής είς την εξωτε
ρικήν άποταμίευσιν.(,4σ)

Ό αυτοδύναμος ρυθμός οικονομικής άναπτΰξεως προσδιορίζεται άπό τήν 
παραγωγικότητα τοΰ κεφαλαίου, άπό τήν μέσην ροπήν πρός άποταμίευσιν καί 
άπό τήν εισροήν εισοδήματος έκ τής αλλοδαπής. Επειδή δμως διά τών μεγε
θών τούτων δεν είναι δυνατόν νά όδηγηθώμεν είς σημαντικήν αύξησιν τοΰ ε
θνικού εισοδήματος, δι' αυτό άναζητεΐται ή έπίλυσις τοΰ προβλήματος τής οι
κονομικής άναπτΰξεως είς τήν προσφυγήν είς τον εν γένει εξωτερικόν δανει- 
σμόν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή νά άναμένωμεν σημαντικά άποτελέσματα έκ 
τής αύτοδυνάμσυ οικονομικής άναπτΰξεως. Τούτο είναι βέβαιον. ’Αλλ’ είναι 
έπίσης έξ ίσου βέβαιον δτι, δταν άπομακρυνθώμεν πλήρως έκ τής αρχής ταύ- 
της, τότε θά έχωμεν ανισορροπίαν καί δή κατά πρώτον έσωτερικήν καί έν συνε- 
χείρ καί έξωτερικήν τοιαύτην.(,4)

Επομένως, ή έκδηλος άνισοροπία είς τό ίσσζύγιον πληρωμών οφείλεται 
πρωτίστως είς τήν έπιθυμίαν έπιτεύξεως ρυθμοΰ οικονομικής άναπτΰξεως με
γαλύτερου τοΰ αύτοδυνάμου τοιούτου, τοΰ δυναμένου δηλαδή νά έπιτευχθή διά 
τών δεδομένων μέσων τής οικονομίας.

Έξ άλλου, δεν πρέπει νά ΰφίσταται αμφιβολία, δτι ό δανεισμός έκ τοΰ ε
ξωτερικού ευνοεί τήν οικονομικήν άνάπτυξιν. Διότι, έν πρώτοις, αύξανομένου 
τοΰ χρηματικού είσοδήματος αυξάνεται καί ή μέση ροπή πρός 'άποταμίευσιν καί 14

14) Haberler G., ενθ. άνωτ. Part HI, Monetary and Real Factors affecting Econo
mic Stability, σ. 483 έπ.

14α) Νεγρεπόντη - Δελιβάνη Μ., Σύγρισις απόψεων παλαιοτέρων καί συγχρόνων 
συγγραφέων περί σταδίου οικονομικής άναπτΰξεως, δνβ·. άνωτ. σ. 637.
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δεύτερον, αυξανόμενου του χρηματικού εισοδήματος κατά κανόνα αυξάνεται, 
και δή αμέσως, ή συνολική άποταμίευσις.

4. Ή έλαστικότης προσφοράς αγαθών και ή Ισορροπία των νπό
άνάπτνξιν οικονομιών

α. "Υφεοις έν τή οικονομία

Είναι γεγονός, δτι ή συνεισφορά τού ξένου κεφαλαίου είναι διάφορος είς 
τάς διαφόρους έθνικάς οικονομίας καί προσδιορίζεται πρώτιστος από την έ- 
πίδρασιν την οποίαν ασκεί τό κεφάλαιον, τό μεν έπί τής οριακής ροπής προς 
άποταμίευσιν, τό δε έπί τού βαθμού τής παραγωγικότητος τού συνολικού, έγ- 
χωρίου καί νεοεισαχθέντος ξένου, κεφαλαίου. 'Οπωσδήποτε άμως, τό έπιτόκιον 
δανεισμού πρέπει νά είναι μικρότερον τής απσδόσεως τού κεφαλαίου διά νά έ
χομε ν καί μακραχρονίως εύμενεΐς έπιδράσεις έπί τού ρυθμού οικονομικής άνα- 
πτύξεως.(,5)

'Αλλά καί προκειμένου περί τής αυτής οικονομίας τό ξένον κεφάλαιον δεν 
επιφέρει πάντοτε τά αυτά αποτελέσματα. Τούτο δέ οφείλεται είς τό γεγονός, 
δτι ή άποτελεσματικότης των επιδράσεων τού κεφαλαίου, έν προκειμένω, κρί- 
νεται κυρίως από τάς έκάστοτε πραγματικός συνθήκας τής οίκονομίας προς την 
οποίαν τούτο εισρέει.

Πάντως, δύο είναι αί θέσεις τής οίκονομίας αί όποΐαι πρέπει νά έρευνη- 
θούν. Πρώτον, ή κατάστασις τής ύφέσεως καί δεύτερον, ή κατάστασις τής 
πλήρους άπασχολήσεως.

Είς την πρώτην περίπτωσιν, ή αύξησις τής προσφοράς χρήματος, ήτις 
θά άκολουθήστ] τής είσροής ξένων κεφαλαίων, θά έπιφέρη αύξησιν τής έσα>- 
τερικής ζητήσεο>ς. Ή ηΰξημένη όμως αύτη ζήτησις, θά άντιμετωπισθή από 
ηύξημένην παραγωγήν.

Παραλλήλως προς τό χρηματικόν εισόδημα θά αύξηθή καί τό πραγματι
κόν τοιούτον, με περαιτέρω αποτέλεσμα τήν αύξησιν τής συνολικής άποταμιεύ- 
σεως έν τή οικονομία. Μετά δέ τάς μεταβολάς ταύτας είς τά συνολικά οικονομι
κά μεγέθη θά έπακολουθήση ισορροπία αποταμιεύσεων καί έπενδύσεων είς νέ- 
ον ΰψηλότερον έπίπεδον εθνικού είσοδήματος. Τούτο βεβαίως θά συμβή, διότι 
ύφίσταται έν τή οικονομία πλήρης έλαστικότης προσφοράς αγαθών είς τήν πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν εύρίσκεται έν τή καταστάσει τής καλουμένης ύφέσεως, καθ’ 
ήν, ένφ ύφίστανται δλαι αί συνθήκαι αύξήσεως τού έθνικοΰ προϊόντος έλλεί- *

1,5) Growther G., Ain Outline of Money, London 1940, a. 50 έπ., Ιδίςι Ch. i, ii 
καί Thomas R., Our Modem Banking and Monetary System, Englewood, N. 
J. 1964, <j. 15 καί 30, Ch. 2, 3. The nature of Money and Monetary Stardards.
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πει τά «έναυσμα», τό οποίον απαιτείται δια να τεδή είς λειτουργίαν ή δλη πα
ραγωγική διαδικασία.(,6)

6. "Εντασίζ έν ifj αΐκονομίφ

Είς την δευτέραν περίπτωσιν, ή αύξησις τής προσφοράς χρήματος δα έ- 
πιφέρη πάλιν αύξησιν τής ζητήσεως, άλλ’ ούχί καί τής παραγωγής. ’Επειδή 
δε, ύφίσταται είς τήν κατά'στασιν ταύτην τής οίκοναμίαςάνελαστικότης είς τήν 
προσφοράν αγαθών, λόγφ τής πλήρους άπασχολήσεως των συντελεστών τής 
παραγωγής είς τήν ήδη συντελουμένην παραγωγήν, ή πρόσδετος ζήτησις δά 
στραφή προς τό εξωτερικόν. 'Επομένως, είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή εκ τής 
αύξήσεως τής προσφοράς χρήματος διαταραχδεΐσα ισορροπία μεταξύ δαπα
νών δι’ επενδύσεις καί αποταμιεύσεων, δα άποκατασταδή τελικώς δια τής αύ- 
ξήσεως των εισαγωγών.

Δεν ύφίσταται αμφιβολία, δτι έκ τών δύο προαναφερδεισών περιπτώσε
ων, ή δεύτερα είναι ή πλέον συνήθης προκειμένου περί χωρών τών οποίων αί 
οίκονομίαι εύρίσκονται ύπό άνάπτυξιν. Τούτο δέ, διότι ούδέν δύναται νά δη- 
μιουργηδή έκ τού μηδενός. Διά να σημειωδή οίαδήποτε αξιόλογος οικονομική 
άνάπτυξις απαιτείται εν είδος δυσίας τού παρόντος χάριν τού μέλλοντος. Ή 
χρηματοδότησις τών έπενδύσεων διά πληδωριστικών μέτρων προκαλεΐ κατά 
κανόνα ανισορροπίαν είς τήν έσωτερικήν αγοράν καί έν αυνεχείφ ηύξημένην 
ζήτησιν αγαθών έκ τού έξωτερικσΰ.

’Αλλ’ ένώ τούτο είναι γνωστόν, πάντοτε καταβάλλονται προσπάδειαι, δπως 
ή εξωτερική ισορροπία έπιτευχδή ούχί διά τής αποδοχής ρυθμού οικονομικής ά- 
ναπτύξεως ίσου ή κατωτέρου τού δυναμένου να πραγματοποιηδή διά τών ύπαρ- 
χουσών δυνατοτήτων τής οικονομίας, αλλά διά τής προσφυγής είς τον έξωτε- 
ρικόν δανεισμόν καί τής λελογισμένης χρήσεως τών δανείων.

’Επί τού σημείου αυτού πρέπει νά σημειωδή, δτι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι 
νά πυστεύωμεν, δτι ή προσφυγή είς τον εξωτερικόν δανεισμόν είναι ό καλύτερος 
τρόπος έπιτεύξεως ισορροπίας, διότι δι’ αυτού αποκλείεται ή άσκησις 'συσταλ
τικής πολιτικής. Τούτο είναι τοσοΰτον βέβαιον, δσον βέβαιον είναι καί τό δτι 
ή εξωτερική ανισορροπία, κατά κανόνα, δφείλεται είς τήν επιθυμίαν τών ιθυ
νόντων τών χωρών, αί δποΐαι εύρίσκονται ύπό άνάπτυξιν, όπως Ιπιτύχουν ρυ
θμόν οικονομικής άναπτύξεως μεγαλύτερον τού κατ’ αρχήν δυνατού τοιούτου, 
τού δυναμένου τούτέστιν νά έπιτευχδή διά τών ύφισταμένων ήδη παραγωγικών 
δυνατοτήτων τής χώρας, κατ’ έξαίρεσιν δέ δφείλεται καί είς ετέρους παράγον
τας, ως είς τούς δυσμενείς δρσυς έμπορίου, οί όποιοι έπιδρούν μόνον έπί τών 
έξωτερικών συναλλαγών, χάριν τών όποιων έξ άλλου ύφίστανται.(16α) 16 *

16) Samuelson Ρ., Economics, Ν. York, 1961 σ.σ. 267, 2072 έπ.
16α) Delivanis D., Foreign Aid and Industriasation, ΙνΟ. άνωτ. a. 117 in.
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Πάντως, σήμερον, γίνεται γενικώς δεκτόν, ότι ή όλονέν αυξανόμενη! έλ- 
λειμματικότης τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών καί ό διευθυνόμενος εξωτερικός δανει
σμός, πρσκειμένου περί οίκονομίας ήτις ευρισκεται είς τό στάδιον τής άναπτύ- 
ξεως, ώς είναι ή έλληνική τοιαύτη, δεν πρέπει νά συγχέωνται προς τά συμπτώ
ματα διαταράξεως τής εξωτερικής Ισορροπίας είς τάς πλήρο>ς άνεπτυγμένας 
οίκονομίας. Διότι, τόσον ή έλλειμματικότης, όσον καί ό διεύθυνόμενος εξωτερι
κός δανεισμός, είς την πραγματικότητα, αποτελούν εξελίξεις φυσιολογικός καί 
αναγκαίας είς πάσαν άναπτυσσομένην οικονομίαν, συνθετούσας συγκεκρι- 
μένον στάδιον τής όλης αναπτυξιακής διαδικασίας.(,66>

'Επομένως, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι καί ή χρονιά έλλειμματικότης τοϋ ι
σοζυγίου πληρωμών, καθολικόν φαινόμενον τών οικονομιών αί άποϊαι τελοΰν 
υπό άνάπτυξιν, αύτή καθ’ Ιαυτήν, δέν πρέπει νά έκλαμβάνεται ώς έκδήλωσις 
αδυναμίας τής οικονομίας είς την όποιαν αυτή άναφέρεται. Τούτο, όμως, υπό 
δυο θασικάς προϋποθέσεις: Πρώτον, ότι προσδιοριστικός παράγων τού συνε
χώς διογκουμένου έλλείμματος είναι πράγματι ή έπιτάχυνσις τών εισαγωγών 
παγίου έξσπλισμού καί παραγωγικών υλικών, ήτοι, στοιχείων συμβαλλόντων 
αποφασιστικός είς την έπέκτασιν καί βελτίωσιν του παραγωγικού δυναμικού. 
Καί δεύτερον, ότι ή διευρυναμένη εισροή ξένιον κεφαλαίων χωρεί έπί τή βάσει 
προγραμματισμένης αναπτυξιακής βάσεως.

’Αρκεί δηλαδή, ό ρυθμός διευρΰνσεως τής έλλειμματικότητος καί τοΰ ε
ξωτερικού δανεισμού νά τελή υπό έλεγχον, προσδιοριζόμενον έκ τού προγραμ- 
ματιζομένου καί έπιτευκτέου μακροχρονίως ρυθμού οικονομικής άναπτύξεως, 
έν συνδυασμό) προς τά διαμορφουμενα βραχυχρόνιός όρια αντοχής τής νομι
σματικής ισορροπίας.

5. Ή Ισορροπία τον Ισοζυγίου πληρωμών xai οΐ λόγοι διαταρά- 
ξεως αυτής

Είς την έλευθέραν συναλλακτικήν οικονομίαν υπάρχει αυτόματος μηχανή 
σμός, δ όποιος κινεί την εισαγωγήν καί τήν έξαγωγηντών έμπρευμάτων (Com
modities), τήν προσφοράν καί τήν ζήτησιν τών αδήλων πόρων (Invisible re
venues) καί τήν εισροήν καί εκροήν τών κεφαλαίων, κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε νά δημιουργήται μία σταθερά τάσις έξισώσεως τών αμοιβαίων δοσοληψι
ών καί τών 4κ τούτων πληρωμών, με περαιτέρω αποτέλεσμα τήν έπίτευξιν Ισορ
ροπίας καί είς τό ίσοζύγιον πληρωμών, δια τής έξισώσεως τού ένεργητικού προς 
τό παθητικόν. (16τ) 166

166) Maddison A., The balance of Payments of Developing Countries, Rome, 1966 
a. 20.

16y) Leliche J., Balance of Payments and Economic Growth, Berkley, U.S.A., 1959 
a. 214, καί 267,
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Ή σημασία του τοιούτου έξισορροπητικοΰ μηχανισμού, ή καλύτερον τοΰ 
τοιούτου έξισορροπητικοΰ κυκλώματος, καταφαίνεται Ιδίφ κατόπιν μιας δια- 
ταράξεως τής Ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, (διότι ακριβώς εις τοΰτο 
συνί-σταται καί ή αποστολή τοΰ αυτομάτου αύτοΰ 'έξισορροπητικοΰ κυκλώματος, 
εις τήν δημιουργίαν δηλαδή κονδυλίων αντισταθμιστικών.

Ή διατάραξις, αυτή, τής ισορροπίας προέρχεται από πολλούς .καί διαφό
ρους λόγους, οί όποιοι δύνανται να καταταχθοΰν εις δυο όμάδας. ’Ήτοι, τούς 
αναγόμενους είς αλλοιώσεις τοΰ Ισοζυγίου τρεχουσών -συναλλαγών καί τούς α
ναγόμενους εις αλλοιώσεις τοΰ Ισοζυγίου κινήσεως κεφαλαίων.

α. Λόγοι δ ιαταράξεως αναγόμενοι είς τό ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών

ΑΙ -αλλοιώσεις τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών -συναλλαγών ακολουθούν κατ’ α
νάγκην τάς μεταβολάς τής συνολικής ζητήσεως καί προσφοράς τών οικονομικών 
αγαθών (υλικών -αγαθών καί υπηρεσιών) είς τήν διεθνή αγοράν. At μεταβολαί 
αύται τής διεθνούς ζητήσεως καί προσφοράς τών οικονομικών αγαθών οδηγούν 
είς μεταβολήν τοΰ επιπέδου τών τιμών αυτών, διότι ή -συνολική ποσότης χρήμα
τος, ή κυκλοφορούσα είς τάς καθ’ έκαστον χώρ-ας, δεν είναι δυνατόν να κινή- 
ται πάντοτε καί επακριβώς αυξανόμενη ή μειουμενη άναλόγως, δταν ή προσφο
ρά αγαθών αύξάνη- (ή ή ζήτησις μειοΰται) ή δταν ή προσφορά αυτών μειοΰ- 
ται (ή ή ζήτησις αύξάνη).

Πράγματι, είναι πολύ λογικόν νά σκεφθώμεν, βτι, δταν αί ττμαί είς τό 
έσωτερικόν εύρίσκωνται είς χαμηλότερον έπίπεδον -από τάς τιμάς τής αλλοδα
πής, ή ζήτησις εκ τοΰ έξωτερικοΰ διά τά έγχώρια προϊόντα θά αύξηθή, θά αυ
ξηθούν αί έξαγωγαί καί τό ίσοζύγιον τρεχουσών -συναλλαγών θά παύση νά εί
ναι παθητικόν, εάν ήτο τοιοΰτο πριν καί θά καταστή ενεργητικόν. Άντιθέτως, 
εάν αί τιμαί τοΰ έ-σωτερ-ικοΰ τής χώρας εύρίσκωνται είς ύψηλότερον έπίπεδον 
από έκεϊνο τής αλλοδαπής, ή έγχώριος ζήτησις θά στραφή προς είσαγωγάς έκ 
τοΰ εξωτερικού μέ αντίθετα αποτελέσματα.

Ή άναγκαιότης τής ύπάρξεως τών δύο αυτών τάσεων μάς δίδει τήν έξή- 
γησιν τοΰ διατ’ι αί διαταράξεις τοΰ είδους αύτοΰ δημιουργούν τελικώς τούς 
παράγοντας εκείνους, οί όποιοι τείνουν νά άποκαταστήσουν τήν διαταραχθεί- 
σαν ’ισορροπίαν τοΰ Ισοζυγίου.

Κατά πόσον δμως έπιτυγχάνεται τελικώς ή -άποκατάστασις αΰτη, αποτε
λεί εν άλλο πρόβλημα, -σχ-έσιν έχον, τό μέν, προς τήν ελαστικότητα τής ζητήσε
ως, τοσον τοΰ έξωτερικοΰ διά τά έγχώρια προϊόντα, δσον καί τοΰ εσωτερικού 
δια τα αλλοδαπά τοιαΰτα, τό δέ, προς τήν έκτασιν τών διαταράξεων καί τήν 
κατεύθυνσίν των. -Ούτως, δσον αί διαταράξεις αύτ-αι είναι μικρότεροι καί δσον
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ή έλαστικότης τής ζητήσεως τσΰ έσωτε ρ ικοΰ διά τά αλλοδαπά προϊόντα είναι 
μεγαλύτερα, τόσον περισσότερον πιθανή θα είναι ή αποκατάστασις, διότι εις 
μικράς μεταβολάς τής τιμής τοΰ συναλλάγματος θά αντιδρά ή κατανάλωσις με 
περαιτέρω συνέπειαν τήν μείωσιν των εισαγωγών, μέχρι τοΰ αναγκαίου (μέ
τρου άποκατα στάσεως τοΰ ισοζυγίου.

Άντιθέτως, όσον αι 'διαταράξεις αΰται είναι μεγαλύτεροι καί όσον ή έλα- 
οτικότης ζητήσεως, έπί των προϊόντων τής αλλοδαπής, είναι μικρότερα, τόσον 
απίθανος θά καθίσταται ή αποκατάστασις τοΰ Ισοζυγίου.

6. Λόγοι διαταράξεως αναγόμενοι εις το ίσοζνγιον κινήισεως κεφαλαίων

ΟΙ λόγοι διαταράξεως τοΰ ισοζυγίου των πληρωμών, α'ι αναγόμενοι εις τό 
ισοζυγίαν κινήσεως κεφαλαίων είναι:

Π ρ ώ τ ο ν: ή σ χ έ σ ι ς τοΰ έ π ι π έ δ ο υ τόκου έν τψ έσω- 
τερικφ μιάς χώρας καί εις τάς αγοράς τοΰ Ιξωτερικοΰ. Αιι επιδράσεις όμως(, 
αί όφειλόμεναι είς τον λόγον τοΰτον, δεν είναι σημαντικοί, ούτε απότομοι. Ό>- 
πωσδήποτε, ό υψηλότερος τόκος θά πρέπη νά άναμένηται, ότι θά επίδραση ε
πί τοΰ ρυθμού προσελκύσεως κεφαλαίων εκ τοΰ έξωτερικοΰ. Τοΰτο δέ, καθί
σταται τοσοΰτον μάλλον βέβαιον, όσον αί λοιπαί συνθήκαι είς τό εσωτερικόν τής 
χώρας ομοιάζουν προς τάς τοΰ έξωτερικοΰ.

Δεύτερο: ό κλονισμός τής έμπιστασύνης, (ήτοι, ώς συνήθως 
λέγεται, τής πίστεως) περί την αξίαν τοΰ νομίσματος καί τάς εν γένει κρατού- 
σας πολιτικάς συνθήκας αποτελεί σοβαρόν παράγοντα, έκ τοΰ όποιου θά έξαρ- 
τηθή δ βαθμός φυγαδεύσεως εγχωρίων κεφαλαίων προς τό εξωτερικόν 
καί ή άνάκλησις βραχυπροθέσμων δανείων υπό τοΰ εξωτερικού. 
Ό λόγος αυτός, κατ’ άιρχήν αστάθμητος, δύναται νά δημιουργήση χρονιάν κα- 
τάστασιν παθητικστητος είς τό ίσοζύγιον των πληρωμών. 'Οσάκις τοΰτο .συμ
βαίνει, ή κίνησις τών κεφαλαίων ελάχιστα ή καί ουδόλως Ιέπηρεάζεται άπό τό 
ΰψος τοΰ τόκου. Ή ακραία δέ περίπτωσις είναι εκείνη, καθ’ ήν τά κεφάλαια κι
νούνται κατ’ αντίθετον κατεΰθυνσιν, προς εκείνην τής μεταβολής τοΰ επιτοκίου,

Τρίτον: α ί κ α τ α 6 ο λ α ί είς χρήμα άπό μιάς χώρας είς άλλην,
άνευ αντιπαροχών, ίδια, οσάκις ανέρχονται είς μεγάλα ποσά καί διαρκούν επί 
σειράν ετών, αποτελούν επίσης σοβαρόν παράγοντα διαταράξεως τοΰ ισοζυγί
ου τών πληρωμών. Ό παράγων οδτος, κατ’ αρχήν 'δυσάρεστος (παροχή άνευ 
.αντιπαροχής) διά τήν πωλήτριαν χώραν, έίχει εν πλεονέκτημα, συνιστάμενσν 
είς τό γεγονός, δτι δεν είναι αστάθμητος, ώς συμβαίνει με τον κλονισμόν τής 
έμπιστοσύνης.
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6. To κύκλωμα εξισορροηητικον μηχανισμού έπ'ι διαταράξεων δ· 
φειλομένων είς μη μονίμους αιτίας

Προκειμένου νά παρακολουθήσωμεν τό κύκλωμα τό διαγραφόμενον υπό 
τοϋ έξισορροπητικοΰ μηχανισμού θά πρέπη νά προβώμεν είς μίαν 'σημαντικήν 
άφαίρεσιν, έν συγκρίσει προς δ,τι πράγματι συμβαίνει είς την οικονομικήν ζω- 
ή.ν Θά ύποθέσωμεν δτι ή χώρα, τής όποιας τό ίσοζύγιον πληρωμών έξετάζομεν, 
συναλλάσσεται μέ μίαν μόνον χώραν τής αλλοδαπής. Κατόπιν, γενικεύσντες, θά 
παραδεχθώμεν πώς, δ,τι συμβαίνει μέ τήν μίαν χώραν τής αλλοδαπής, ακριβώς 
τό ίδιον θά συμβή καί μέ τάς λοιπάς χώρας.

Ή ύπόθεσις είναι έξαιρετικώς τολμηρά, αλλά ένδείκνυται, διότι θά μάς 
βοηθήση νά άντιληφθώμεν κατά τρόπον, σχετικώς, άπλούν τό δλον πρόβλημα.

α. ‘Η αγορά υλικών άγα/άών και υπηρεσιών

Άνεφέρθη ανωτέρω δτι, κύριος λόγος διαταράξεως τού ισοζυγίου πληρω
μών, αναγόμενος είς τό ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών είναι ή διαφορά με
ταξύ τοΰ γενικού έπιπέδου των τιμών τών οικονομικών αγαθών έν γένει τής η
μεδαπής καί τής αλλοδαπής.

’Εάν λάβωμεν ώς αφετηρίαν τό γεγονός, δτι τό ίσοζύγιον τής χώρας τού 
έσωτερικού είναι παθητικόν καί δτι επομένως, υπάρχει διαφορά μεταξύ τιμών 
έσωτερικού καί Ιξωτερικού, είναι εύλογον νά άναμένωμεν ανακατατάξεις είς 
τάς είσαγωγάς καί τάς έξαγωγάς προς τήν κατεύθονσιν τής ισορροπίας. Θά 
πρέπη δηλαδή, νά αύξηθή ή ζήτησις τής χώρας τού εξωτερικού διά τά προϊόν
τα τού εσωτερικού μέ συνέπειαν τήν αυξησιν τών εξαγωγών καί νά μειωθή η 
ζήτησις τοΰ έσωτερικού διά τά προϊόντα τού εξωτερικού.

’Αλλ’ ένώ είναι βέβαιον, δτι θά ύπάρξη, οπωσδήποτε, σχετική τάσις προς 
τήν κατεύθυνσιν τής αύξήσεως τών έξαγωγών καί τής περικοπής τών εισαγω
γών έκ τοΰ λόγου τούτου, έν τούτοις είναι πολύ άπίθανον νά άναμένωμεν, δτι 
ή τάσις αυτή θά είναι, οΐα θά άπαιτηθή διά νά έπιτευχθή τελικώς ή Ισορροπία 
τού Ισοζυγίου.

Έν άλλοις λόγοις, δέν πρέπει νά πιστεύεται, δτι ή άγορά υλικών αγαθών 
καί υπηρεσιών αποτελεί τό εύπαθές έκεΐνο τμήμα τής οικονομίας, από τό όποι
ον έκκινεΐ ό μηχανισμός άποκαταστάσεως τοΰ Ισοζυγίου τών πληρωμών είς πε- 
ρίπτωσιν διαταράξεως τής Ισορροπίας, άλλά τουναντίον, υπάρχουν βάσιμοι λό
γοι νά παραδεχθώμεν, δτι θά προηγηθή ή μεταβολή ώρισμένων άλλων ευπαθέ
στερων μεγεθών είς άλλους τομείς τής οικονομίας.

Κατ’ ακολουθίαν, δυνάμεθα νά προβώμεν είς συμπερασματικήν διαπίστω- 
σιν, δτι κατά τήν μικρός σημασίας διατάραξιν τού ισοζυγίου, τήν όφειλομένην 
είς έξ(αγενείς καί δή μικρός σημασίας, μή μονίμους αιτίας, είναι πλέον ή 6έ-
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βαιον — ml από στατιστικός παρατηρήσεις έπαληθευθέν — ότι ή άιποκατά- 
στασις θά προέλθη από την πλευράν των ασχολούμενων με την -κερδοσκοπίαν 
τοΰ συναλλάγματος.

6. ‘Η άγορά των κεφαλαίων

’Εάν έκκινήσωμεν άπό τό γεγονός, δτι ή χώρα είς την όποιαν άναφερόμε- 
θα έχει παθητικόν ίσοζύγιον πληρωμών, δυνάμεθα νά άποβλέπωμεν πρός τάς 
έξης πηγάς, ώς παράγοντας έξαλείψεα>ς της παθητικότητος τοΰ Ισοζυγίου.

Π ρ ώτον: Είς την κερδοσκοπίαν τοΰ 'συναλλάγματος. ΟΙ έχοντες ώς 
επάγγελμα την αγοράν και τήν πώλησιν τοΰ συναλλάγματος είναι πάντοτε είς 
θέσιν νά έπιδράσουν επί τής τιμής τοΰ ίσυναλλάγματος, είς τάς περιπτώσεις έ- 
κείνας παθητικότητος τοΰ Ισοζυγίου, αί όποιοι όφείλονται είς παροδικός (έπο- 
χικάς) διαταράξεις. Τ-οΰτο συμβαίνει, διότι είς τήν περίπτωσιν τής παθητικό
τητος, οΰτοι σπεύδουν νά πληρώσουν εξωτερικόν συνάλλαγμα, προκειμένου νά 
έπωφεληθοΰν τής διαφοράς, ή όποια θά πρόκυψη μεταξύ τής παρούσης τιμής 
συναλλάγματος καί τής τιμής, ήτις θά σχηματισθή βραδύτερον. Τοιουτοτρό
πως, θά αΰξηθή ή πρ'ασφοιρά συναλλάγματος είς τήν αγοράν, με άποτέλεσμα 
νά κατέλθη πράγματι ή τιμή του καί οί πωλήσαντες νά δυνηθοΰν τώρα νά έπα- 
ναγσράσουν — άν βεβαίως δέν προβλέπουν περαιτέρω πτώσιν τής τιμής αΰ- 
τοΰ — καρπσύμενοι τήν διαφοράν.

Δεύτερον : Είς τήν μετακίνησιν βραχυπροθέσμων κεφαλαίων εκ τοΰ 
εξωτερικού, ύπό διαφόρους μορφάς, τά όποια θά είσρεύσουν, ένεκα τοΰ κρα- 
τοΰντος υψηλότερου έπιπέδου τόκου τής χώρας τοΰ παθητικού ισοζυγίου. Τού
το θά συμβή κυρίως, δσάκις δέν πρόκειται περί παθητικότητος τοΰ Ισοζυγίου 
προκληθείσης από καθαρώς πρόσκαιρους (έποχικούς) λόγους, καί ή άποκατά- 
στασις τής ισορροπίας δέν φαίνεται πιθανή έκ προσφοράς συναλλάγματος ό- 
φειλομέ\Ύ|ς είς διακυμάνσεις τής τιμής του.

7. Τό κύκλωμα εξισορροπητικον μηχανισμόν επί διαταράξεων δ-
φειλομένων εις μονίμους αίτιας

Κατά τήν προηγηθεΐσαν έρευναν άνεζητήσαμεν τούς παράγοντας άποκα- 
ταστάσεως τής ίσοροπίας είς έκεΐνον τόν μηχανισμόν έξισορροπήσεως, τόν ό
ποιον θέτουν είς κίνησιν αίτίαι μή μονίμου χαρακτήρος.

Είς τήν περίπτωσιν αύτήν αί διακυμάνσεις τής τιμής τοΰ συναλλάγματος, 
λαμβάνουσαι χώραν πάντοτε έντός τών καλουμένων χρυσών σημείων 
(gold points), δέν ήσαν Ισχυροί καί ή άπσκατάστασις τής ισορροπίας έπήρχε-
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το κυρίως διά τής έκλείψεως των λόγων, σ'ι όποιοι προεκάλουν τάς διαταράξεις 
ταύτας.

'Όταν όμως οί λόγοι διαταράξεως τής Ισορροπίας είς τό ίσοζύγιον προ
έρχονται από μονίμους αίτιας, ή ιάποκατάστασις θά πρέπη να άναζητηθή είς 
τον μηχανισμόν, τον οποίον αδται θέτουν είς κίνησιν.

Τό πρόβλημα τοΰτο είναι συνυφασμένον με τον μηχανισμόν των τιμών των 
εμπορευμάτων καί των υπηρεσιών καί ως έκ τούτου θα έξετασθή μέσω τού Ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κυρίως.

α. Ή αγορά υλικών άγαϋών και υπηρεσιών

Έπανερχόμεθα είς την ύπόθεσιν, ότι εχομεν πρό ημών δύο χώρας μόνον. 
Ή μία αφορά είς τό έσωτερικόν καί ή άλλη είς τό εξωτερικόν. 'Όταν είς τάς 
μεταξύ τών χωρών αυτών συναλλαγάς έπέλθη βιατάραξις, είς τρόπον, ώστε τό 
ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών (τό άναφερόμενον δηλαδή είς τά ύλικά άγα- 
θά καί τάς ύπηρεσίας) να καταστή παθητικόν διά την μίαν χώραν, τότε τό ί
σοζύγιον τής άλλης θά είναι ενεργητικόν.

Έκκινούμεν, λοιπόν, από τό γεγονός, ότι ένεκα λόγων αναγόμενων είς την 
παραγωγικήν διαδικασίαν, ή πρώτη χώρα εύρέθη είς τήν ανάγκην νά είσαγά- 
γη περισσότερα άιγαθά τών όσων έξήγαγε. 'Τποθέτομεν, ότι τό ίσοζύγιον κε
φαλαίων παρέμεινεν οίον καί πρότερον. Ώς έκ τούτου, ή χώρα αυτή κατέλιπε 
τελικώς παθητικόν ίσοζύγιον.

Δεδομένης τής παθητικότητος τοϋ ισοζυγίου τής χώρας ταύτης (καί επο
μένως τής ένεργητικότητος τοϋ ισοζυγίου τής αντιστοίχου τοϋ έξωτερικοϋ), εί
ναι δυνατόν νά σημειωθούν αί έξής έξελίξεις, σχετικώς προς τήν τάσιν άποκα- 
ταστάσεως τής ισορροπίας τοϋ Ισοζυγίου.

αα. Ή χώρα τον παθητικού Ισοζυγίου

(1) Ή μείωσις τής προσφοράς χρήματος εντός τής παραγωγικής διαδικασίας

Τό έκδοτικόν 'Ίδρυμα τής χώρας ταύτης πρό τής δημιουργηθείσης νέας 
καταστάσεως είς τήν προσφοράν καί ζήτησιν συναλλάγματος, έξ αίτιας τής αύ- 
ξήσεως τών εισαγωγών καί περικοπής τών έξαγωγών, διά λόγους 'ρευστότητας, 
θά περιορίση τήν κυκλοφορούσαν ποσότητα τοϋ χρήματος είς τήν οικονομίαν, 
καθ’ ό μέρος έμειώθησαν τά συναλλαγματικά αποθέματα.

Ό περιορισμός αυτός τής προσφοράς χρήματος θά έκδηλωθή ©ίς τήν οι
κονομίαν τής χώρας ταύτης ύπό μορφήν περικοπής τών πιστώσεων προς τήν 
παραγωγικήν διαδικασίαν. Επομένως, πριν ακόμη σημειωθή οίαδήποτε μετα
βολή είς τό έπίπεδον τών τιμών, θά πρέπη νά προηγηθή ή έλλειψις κεφαλαίων 
καί, ώς έκ τούτου, ή ϋψωσις τοϋ τόκου κατ’ άρχάς είς τήν βραχυπρόθεσμον καί
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κατόπιν εις την μακροπρόθεσμον αγοράν. Έν τούτοις, το κατά πόοον τούτο θά 
συμβή δεν είναι βέβαιον. 'Επ’ αυτοί θά έπανέλθωμεν εις τά έπόιμενα. ’Εκείνο 
τό άποΐον, πρός το παιρόν, ιμάς άπαισχολεΐ είναι ή λειτουργία τού έξισορροπη- 
τικοΰ μηχανισμού εις τον τομέα τοϋ ισοζυγίου τρεχουσών .συναλλαγών καί κυ
ρίου τοΰ έμπορικσΰ Ισοζυγίου.

(2) Ή έπίδρασις τής μειώσεως τής προσφοράς χρήματος επί των τιμών καί 
τής παραγωγής.

Ή υπό τοΰ ’Εκδοτικού Ιδρύματος μείωσις τής προσφοράς χρήματος θά 
εχη ώς έμμεσον αποτέλεσμα την μείωσιν των εισοδημάτων, την περικοπήν τής 
ζητήσεως καί την μείωσιν τής παραγωγής καί προσφοράς αγαθών.

Ή κίνησις αΰτη, πρός πτωτικήν κατεύθυνσιν των οικονομικών τούτων με
γεθών, θά έξαρτηθή βεβαίως από πολλούς παράγοντας, τούς όποιους θά έκθέ- 
σωμεν, καθ’ ήν έκτασιν είναι τοΰτο δυνατόν, έν τοίς έπομένοις. ’Αλλ’ δ',τι ούτοι 
έπιτελοΰν, είναι μάλλον ή επιβράδυνσις τοΰ ρυθμού τής πτωτικής πορείας καί 
ό'χι ή μεταβολή τής κατευθύνσεως τών φαινομένων. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφι
βολία, δτι ή συνεπείφ τής παθητικότητος τοΰ ισοζυγίου μιάς χώρας μείωσις 
τών συναλλαγματικών αυτής αποθεμάτων καί ή ένεκα τούτου άκολουθουμένη, 
κατ’ ανάγκην, συσταλτική πολιτική, έχει πάντοτε ώς αποτέλεσμα τήν μετατόπυσιν 
τής γενικής {ισορροπίας εις τήν οικονομίαν, ε ί ς σημεΐον δυνάμενον νά 
πραγματοποιηθώ από τάς παραγωγικός δυνατότη
τας τής χώρας ταύτης.(,65) (,6ε) (,6στ) <16<>

’Άς ίδωμεν δμως τήν πορείαν, τήν όποιαν διαγράφει τό σύστημα τοΰ μη
χανισμού τών τιμών πρός τήν κατεύθυνσιν τής άποκαταστάσεως, μέσφ τής πα
ραγωγικής διαδικασίας.(,7) * 17

16δ) Haberler G., The Theory of International Trade, Ivft. άνωτ. σ.σ. 1.6, 19.
1.6ε) Thomas R., ένθ. .νωτ. σ. 481 έπ. Gh. 30.—Foreign Exchange καί Samunelson 

P., £νΦ. άνωτ. Ch. 31. — The Balance of International Payments σ. 625 έπ. 
'Ομοίως, Prentice - Hall Inc. άνωτ. a.<s. 222, 231. — Balance of payments 
adjustment καί International Liquidity. Βλ. έπίσης, Σαμαντίδου Ρ., Ειδικά 
Προβλήματα τοΰ ’Ισοζυγίου Λογαριασμών, Άθηναι, 1959, σσ. 6, 8 έπ.

16στ) Charles Ρ., ένθ·. άνωτ. υπό Ch. 59 — The Capital Output Rations, σ. 87 έπ. 
Έπίσης, Marsall Α., ένΟ. υπό Appendix I, Ricardo’s Theory of Ualue, σ.σ. 
670, 076 έπ. >

16ζ) Thomas R., £vfh άνωτ. σ. 513, Oh. 32. — Maintenance of Equilibrium in the 
Balance of Payments. — Έπίσης, Boulding K., evO. άνωτ., ύπό Ch. 7. — The 
Nature of International Trade, σ. 147 έπ. καί Samiuelson Ρ., ενβ·. άνωτ., ύπό 
Ch. 28. — Interest and Capital, σ. 517 έπ.

17) Νεγρεπόντη - Δελιβάνη Μ., Παραδόσεις 'Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών, Θεσ
σαλονίκη 1965, σ. 43 έπ. Βλ. έπίσης, Robertson D., Money, London 1948, 
σ. 85 έπ., ίδίρ Ch. iii καί Thomas Α., ένβ·. άνωτ. σ. 86 έπ, Ch. σ. Credit and 
Credit Instruments. 'Ομοίως, Sayers R., Modem Banking, Oxford, 1960 a. 
13 έπ., ίδίρ Ch. ii καί V καί Kent R., Money and Banking, N. York, 1966, 
ύπό Ch. 1, 6 καί 8. — The nature of Money, Banking and Credit καί Bank 
demand deposits.
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Ή μείωσις τών εισοδημάτων, ή όποια θά έπέλθη, έκ τής περικοπής τών 
πιστώσεων προς την παραγωγικήν διαδικασίαν, θά Ιχη ώς περαιτέρω συνέ
πειαν τήν μείωσιν τής ζητήσεως προς δύο βασικάς κατευθύνσεις:

Π ρ ώτο ν: τήν μείωσιν τής ζητήσεως αγαθών καταναλώσεως καί έ- 
πενδύσεως καί

Δεύτερον: τήν μείωσιν τής ζητήσεως χρηματιστηριακών τίτλων
προς τοποθέτησιν κεφαλαίων- ή μείωσις αυτή θά είναι τσσοΰτον έντονος καί αι
σθητή, δσον ή αγορά κεφαλαίων είναι περισσότερον «οργανωμένη καί δύναται 
νά έλέγχη τήν κίνησιν τών κεφαλαίων.

’Ενταύθα, θ’ άσχοληθώμεν μέ τήν πρώτην περίπτωσιν, μέ τήν περίπτωσιν 
δηλαδή καθ’ ήν ό περιορισμός τής προσφοράς χρήματος έκίδηλούται, μέσφ τής 
μειώσεως τών εισοδημάτων, εις τήν μείωσιν τής ζητήσεως καταναλωτικών ά- 
γαθών καί άγαθών έπενδύσεως.

(3) Ή Ιπίδρασις τής μειώσεως τής προσφοράς χρήματος έπί τών τιμών καί
τής παραγωγής εις περίοδον πλήρους άπασχολήσεως.

Τό ζήτημα· παρουσιάζεται ύπό δύο όψεις, άναλόγως πρός τήν φάσιν τού 
κύκλου εις τήν όποιαν εύρίσκεται ή οικονομία, καθ’ δν χρόνον έπιχειρεΐται ή 
μείωσις τής προσφοράς χρήματος. "Αν ή οικονομία εύρίσκεται εις πλήρη 
ά π α σ χ ό λ η σ ι ν ή, έν πάση περιπτώσει, έγγυς τής πλήρους άπασχολήσεως, 
θά έχωμεν πτώσιν τών τιμών τών άγαθών, έ',ώ ουδόλως, ή έλάχιστα, θά μειωθή 
ή παραγωγή.

Εις τό παρατιθέμενον διάγραμμα ύπ’ άριθ, - 3 - αποδίδονται παραστατι- 
κώτερον δσα διετυπώθηισαν ανωτέρω. Ούτως, έάν ύποθέσωμεν, δτι καθ’ δν χρό
νον τό ’Εκδοτικόν "Ιδρυμα, προβαΐνον εις 'συσταλτικήν πολιτικήν, μειώνει τήν 
προσφοράν χρήματος είς τρόπον, ώστε ή ζήτησις έπί τών άγαθών νά περικοπή 
άπό QoQo είς Q,iQ,i (παράλληλος μετάθεσις τής Q0Qo, πρός τά κάτω αριστε
ρά), τούτο θά έχη ώς συνέπειαν τήν πτώσιν τών τιμών άπό ΟΤ0 είς ΟΤι, ένφ 
ή ποσότης τών παραγομένων άγαθών θά παραμείνη σχεδόν αμετάβλητος (με
ταβολή άπό Ο'Αο είς ΟΑι). 'Εάν δέ έπιχειρηθή καί νέα περικοπή τής προσφο
ράς χρήματος, ολίγον κατ' ολίγον ή μείωσις τής παραγωγής θ’ άρχίση νά λαμ- 
βάνη διαστάσεις. Ή μείωσις δε τής ζητήσεως 'άπό Q,Q,i είς Q?Qa θά έχη ώς 
άποτέλεσμα τήν ,μείωσιν τής παραγωγής άπό ΟΑι είς ΟΑ2, ένφ αί τιμαί θά 
κατέλθουν άπό ΟΤι είς ΟΤ2.

Καί είς τήν δευτέραν ταύτην περίπτωσιν ή πτώσις τών τιμών είναι πάλιν 
σημαντική, πλήν αρχίζει νά γίνεται ύπολογίσιμον μέγεθος καί ή περικοπή τής 
παραγωγής.

Είς τά συμπεράσματα ταΰτα καταλήγομεν καλύτερον αν φέρωμεν τάς έφ-
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hiappcr/jpc/ vrt' aps£' -f-

απταμένας της Π Π' είς τά σημεία Σο,Σι,Σ^. Πράγματι ή έφαπτομένη είς τ6 
σημειον Σ0 σχεδόν συμπίπτει μέ την καμπύλην Π Π', ήτις τείνει νά γίνη πα
ράλληλος τοΰ αξονος των ψ (των τιμών δηλαδή). Είς τό σημεΐον Σι παρουσιά
ζει ποιαν τινα κλίσιν, ένώ είς τό σημεΐον Σ2 ή κλίσις αποβαίνει αισθητή. Δη
λαδή:

’Εφ Σο>’Εφ Σι>’Εφ Σ^ (α)

(4) Ή έπίδρασις τής μειώσεως τής προσφοράς χρήματος έπί των τιμών καί 
τής παραγωγής είς περίοδον ύφέσεως.

’Εάν όμως ή οικονομία εύρίσκεται είς κατάστασιν ύφέσεως *17“), καθ’ δν 
χρόνον θά λάβη χώραν ή συσταλτική πολιτική τοΰ ’Εκδοτικού 'Ιδρύματος καί ή 
εξ αυτής μείωσις τής ζητήσεα>ς αγαθών, ώς αποτέλεσμα τού μέτρου τούτου θά 
εχωμεν την μείωσιν τής παραγωγής κυρίως, ένφ τό επίπεδον των τιμών τών α
γαθών θά παραμείνη αμετάβλητον ή θά σημείωση απλώς έλαφράν πτώσιν.

Τό παρατιθέμενον διάγραμμα ύπ’ άριθ. - 2 -, είς την πραγματικότητα,

17α) Ώς «ΰφεσιν», ένταΰθα, νοσΰμεν τήν κατάστασιν έκείνην της οικονομίας, καθ’ ην 
υπάρχουν παραγωγικά συντελεσταί άδέσιμεντοι, δυνάμενοι νά χρησιμοποιηθούν 
παραγωγικές.

45



αποτελεί συνέχειαν τοΰ προηγουμένου τοιούτου ύπ’ άριθ. -1 - καί αί υποθέ
σεις μ.ας είναι αί ΐδιαι. "Ο,τι δμως ένταΰθα ένδιαφέρει είναι αί συνέπειαι. 
Πράγματι μετάθεσις τής Q,iQ,i προς τα κάτω αριστερά μας δίδει την Q2Qfl, 
μέ 'αποτέλεσμα την μείωσιν τής παραγωγής από ΟΑι ε’ις ΟΑ2 καί την -κατ’ I- 
λάχιστον πτώσιν των τιμών (ιάπό ΟΤι είς ΟΤ2). ’Οπωσδήποτε όμως, δσον από 
την κατάστασιν αυτήν τής ΰφέσεως άπαμακρυνόμεθα, τόσον καί ή μείωσις τής 
ζητήσεως αγαθών αρχίζει νά έπιδρά αίσθητώς έπί τοΰ επιπέδου τών τιμών. 
Οΰτω καί ή μετάθεσις τής QoQo προς τά κάτω αριστερά, ώστε να σχηματίση 
την Q,'Qti εχει ώς αποτέλεσμα την μείωσιν τής παραγωγής από ΟΑο είς 
ΟΑι, έν|ώ ταΰταχιρόνως έπιδρά αίσθητώς έπί τών τιμών, καθ’ δτι τό έπίπεδον 
αυτών τώρα κατήλθεν άπό ΟΤο είς ΟΤι.

’Αλλά καί ένταΰθα ή καλύτερα έξήγησις τοΰ διαγράμματος επιτυγχάνε
ται διά τής έξευρέσεως τών έφαπταμένων τής Π Π' είς τά σημεία Σ/, 2/ 
καί Σο άπό τάς κλίσεις τής καμπύλης είς τά σημεία ταΰτα. Ή παρατήρησις δέ 
δεικνύει δτι:

’Εφ Σο> ’Εφ Σι> ’Εφ Σί (6)
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(5) Συσχέτισις καί οικονομική έρμη νε ία των υπό (3) καί (4) έκτεθέντων.

Ή μείωσις τής προσφοράς χρήματος έκ τής παραγωγικής 'διαδικασίας ε
πιδρά πτωτικως έπί τού γενικού έπιπέδου των τιμών καί δή κατ’ αντίστροφον 
λόγον προς τον δαρμόν έλαστικότητος τής προσφοράς.(176) Διότι εις στάδια 
κατά τά όποια ύφίσταται έντασις έν τή οικονομία οί παραγωγικοί συντελεσταί 
σχεδόν καθ’ δλην την έκτασιν αυτών είναι δεσμευμένοι. (18) Επομένως, μερι
κή αχρησία αυτών ελάχιστα -θα επίδραση πτωτικως επί τής συνολικής παρα- 
γωγής.(,9) Τουναντίον, κατά τήν περίοδον τής ύφέσεως, εκείνο τό όποιον σπα
νίζει είναι ή ζήτησις. Ή ζήτησις αυτή τών αγαθών, ή όποια είναι καθ’ έαυτήν 
περιωρισμένη, περικόπτεται ετι πλέον από τό γεγονός, ότι προβαίνει είς μείω- 
σιν τής προσφοράς χρήματος τό 'Εκδοτικόν “Ιδρυμα, καθ’ δν τρόπον άνελύθη 
ανωτέρω. Ή μείωσις δε αυτή τής ζητήσεως όίδηγει είς μίαν καθαράν, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, μείωσιν τής παραγωγής άίγαθών, χωρίς νά παρατηρηθή ου
σιώδης τάσις πτώσεως τών τιμών.

(6) Ή έπίδρασις τής μεταβολής τοϋ γενικού έπιπέδου τών τιμών επί τής αΰ- 
ξήσεως τών εξαγωγών καί περικοπής τών εισαγωγών.

’Αφού διεπιστώθη ανωτέρω, ότι ή μείωσις τής προσφοράς χρήματος — 
αναγκαία συνέπεια τής υπό τοϋ 'Εκδοτικού 'Ιδρύματος ακολουθούμενης πολι
τικής περικοπής τών πιστώσεων προς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν, διά λό
γους ρευστότητος — καταλήγει είς σημαντικήν πτώσιν τιμών, χωρίς νά μειού- 
ται ή παραγωγή αγαθών ούσιωδώς, οσάκις εύρισκόμεθα εγγύς τής πλήρους ά- 
πασχολήσεως καί είς άσήμαντον πτώσιν τιμών καί ουσιώδη μείωσιν τής παρα
γωγής, οσάκις εύρισκόμεθα είς περίοδον ύφέσεως, είναι δυνατόν τώρα, ύστε
ρα από τάς διαπιστώσεις μας ταύτας, νά έρευνήσωμεν καί τό ζήτημα τού κατά 
πόσον δημιουργούνται διάφοροι συνθήκαι έξαγωγών είς τάς δύο αύτάς έπί μέ
ρους περιπτώσεις.(,9σ)

Ή πτώσις τού γενικού έπιπέδου τών τιμών (μεγάλη είς τήν περίπτωσιν 
μειώσεως τής προσφοράς χρήματος είς περίοδον πλήρους ή περίπου πλήρους 
άπασχολήσεως καί μικρά εις τήν περίοδον τής ύφέσεως τής οικονομίας), είς 
τήν όποιαν καταλήγει ή παθητικότης τού ισοζυγίου θά όδηγήση είς μίαν δια
φοράν μεταξύ τού γενικού έπιπέδου τής χώρας με τό παθητικόν ίσοζύγιον καί * 18 19 *

176) Ή έννοια τής έλαστικότητος προσφορά? αναλύεται γεω,μετρικώς ΰπό Δελιβάνη 
Δ. είς τάςπαραδ. Θεωρητικής Οικονομίας, Θεσσαλοσίκη 1964, έκδ. Δ', σ. 113 έπ.

18) Jevons W., Money and the Mechanism of Exchange, London 1875, σ. 80 έπ. 
ίδίρ Ch. iii. ’Επίσης, The Economic Point of View, N. York, 1960, σ. 92 έπ., 
ΰπό: Money Wealth and Exchange.

19) Thomas R., Bvfh άνωτ. σ. 263, έπ. Ch. 20. — The Supp/y of Money. Έτίσης, 
Kirzner I., ϊνθ·. άνωτ. σ. 98 έπ. ΰπό Ch. 5, Money as Universal measuring rod 
καί Samuelson P., Economics, evfh άνωτ. σ. σ. 310, 371, 285.

19α) Hansen A., Fiscal Policy and Business Cycle, N. Y., σ. 105 έπ. καί Χαλκιά 
Δ., Οικονομική Άνάπτυξις καί Ίσοζύγιον Πληρωμών, Άΰήναι 1960, σ. 95 έπ.
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εκείνης μέ τό ενεργητικόν ισοζύγιον. Τοΰτο βεβαίως θά συμβή, έάν δεν συμ- 
6ή τό ίδιον καί είς την χώραν τσΰ έξωτερικού είς την όποιαν άναφερόμεθα. 
Καί δεν υπάρχει λόγος νά άναιμένωμεν τοιαύτην όμόρροπον κίνησιν τιμών. Έ
νφ, έξ άλλου, υπάρχει βάσιμος λόγος νά πιστεύωμεν, δτι θά πρέπη νά σημειωθή 
ύψωτική τάσις των τιμών είς τήν χώραν τοϋ παθητικού Ισοζυγίου, άφοϋ έκεί 
έσημειώθη αΰξηισις τής προσφοράς χρήματος, λόγφ τής ένεργητικότητος τοϋ 
ισοζυγίου.

Ή οπωσδήποτε σημειωθεϊσα διαφορά μεταξύ τών επιπέδων τιμών τών 
δύο χωρών θά εχη ώς συνέπειαν τήν αϋξησιν τών εξαγωγών καί τήν περικο
πήν τών εισαγωγών είς τήν χώραν τοϋ παθητικού ισοζυγίου. Ή τάσις όμως αυ
τή αύξήσεως τών έξαγωγών καί μειώσεως τών εισαγωγών, θά ποικίλλη άναλό- 
γως τοϋ έπιπέδου παραγωγής καί άπασχολήσεως τής οικονομίας, ώς άνελύθη 
είδικώτερον ανωτέρω.

Έάν εύρισκώμεθα είς περίοδον πλήρους άπασχολήσεως, ένθα ή πτώσις 
τών τιμών είναι τό χαρακτηριστικόν τοϋ περιορισμού τής προσφοράς χρήμα
τος προς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν, ένφ ή παραγωγή τών αγαθών ελάχι
στα έλαττοϋται, θά σημειωθή μεγάλη αϋξησις τών έξαγωγών καί επίσης μεγά
λη μείωσις τών εισαγωγών.

Τουναντίον, είς τήν άλλην περίπτωσιν, τής ύφέσεως, δεν πρέπει νά ανα
μένεται ούτε σημαντική αϋξησις έξαγωγών, ούτε, έξ άλλου, σπουδαία περι
κοπή τών εισαγωγών όφειλομένη είς στροφήν τής ζητήσεως προς προϊόντα τοϋ 
έσωτερικοΰ, διότι ή διαφορά, ή όποια έσχηματίσθη είναι πολύ μικρά διά νά 
στρέψη τήν ζήτησιν από τά άλλοδαπά είς τά ήμεδαπά προϊόντα.

a.S. Ή χώρα, τοϋ ίνεργητικοϋ Ισοζυγίαν

’Αλλ’ ένφ ή χώρα μέ τό παθητικόν Ισοζύγιον εύρίσκεται είς τήν ανάγκην 
άσκήσεως συσταλτικής πολιτικής, περικόπτουσα τήν συνολικήν ζήτησιν, Ιντός 
τής παραγωγικής διαδικασίας, δια τής μειώσεο>ς τών χορηγουμένων πιστώ
σεων, μέ περαιτέρω συνέπειαν τήν πτωτικήν πορείαν είς τήν παραγωγήν καί 
τάς τιμάς, ή χώρα μέ τό ένεργητικόν ισοζύγιον Ιπαχρελεΐται τής ευκαιρίας ά
σκήσεως διασταλτικής πολιτικής, έπιτυγχάνουσα νέαν Ισορροπίαν είς τήν οι
κονομίαν της, εις σημεΐον κείμενον πέραν τών μέχρι τοϋδε πόρων αυτής.

Βασική πρόϋπόθεσις καί εις τήν περίπτωσιν τής χώρας ταύτης, διά νά 
άναμείνωμεν ουσιώδεις μεταβολάς είς τήν παραγωγήν καί τάς τιμάς, είναι ή 
διατάραξις τής ισορροπίας τοϋ ισοζυγίου, νά προήλθεν έκ λόγων μονίμου χα
ρακτήρας. Νά ήδυνήθη δηλαδή, ή χώρα αϋτη, νά προσφέρη άγαθά καί υπηρε
σίας πρός τήν άλλοδαπήν μεγαλυτέρας συνολικής άξιος τών δσων είσήγαγεν, 
ή νά είσέρρευσαν κεφάλαια είς τό Ισωτερικόν περισσότερα τών δσων έξήλθον 
πρός τό έξωτερικόν. Κυρίως δμως ένταΰθα, ή προσπάθειά μας κατατείνει είς 
τήν παρακολούθησιν τών κατ’ άικολουθίαν τής μεταβολής τής προσφοράς καί
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ζητήσεως αγαθών καί υπηρεσιών προερχόμενων μεταβολών είς τό ίσοζύγιον 
τών τρεχουσών συναλλαγών καί δχι είς την ερευνάν τοΰ Ισοζυγίου κινήσεως κε
φαλαίων.

(1) Ή αΰξησις τής προσφοράς χρήματος έντός τής παραγωγικής διαδικα
σίας.

Μετά τήν αΰξησιν τών συναλλαγματικών της διαθεσίμων ή χώρα είς τό 
ίσοζύγιον τής οποίας άναφερόμεθα θά αύξηση τήν προσφοράν χρήματος έν- 
τός τής οικονομίας, αφού δεν υπάρχει λόγος νά μη δεχθώμεν, δτι ή προτίμησις 
ρευστότητος δεν θά παραμείνη αμετάβλητος.

Ή αΰξησις αυτή τής προσφοράς χρήματος θά έκδηλωθη ύπό μορφήν αύ- 
ξήσεως τών προς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν, εν γένει, χορηγούμενων πι
στώσεων. Ώς έκ τούτου είναι εύλογον νά δεχθώμεν, δτι θά προηγηθή ή αΰξη- 
σις κεφαλαίων εντός τής κεφαλαιαγοράς καί ή έκ τής αύξήσεως ταύτης πτώ- 
σις τής τιμής αυτών (τό τόκου δηλαδή), προ πάσης άλλης αυξητικής τάσεως 
(εισοδημάτων, ζητήσεως, τιμών κλπ.). Μολονότι δμως δεν υπάρχει αμφιβολία 
διά τήν σχεδόν άμεσον μεταβολήν ταύτην είς τό ύψος τού τόκου, ή έπίδρασις 
αυτού επί τής παραγωγικής διαδικασίας απαιτεί, κατά τό μάλλον ή ήττον, χρό
νον σημαντικόν.

Τοιουτοτρόπως, δεν είναι απλώς ζήτημα ταξινομήσεως ΰλης τό γεγονός 
δτι άναζηιτοΰμεν, τό πρώτον, εις τήν έπίδρασιν τής μεταβολής τού επιπέδου τών 
τιμών επί τής μεταβολής τών εξαγωγών καί εισαγωγών, τήν άποκατάστασιν 
τοΰ ισοζυγίου τών πληρωμών.

(2) Ή έπίδρασις τής αύξήσεως τής προσφοράς χρήματος έπί τών τιμών καί 
τής παραγωγής γενικώς.

Ή ύπό τού ’Εκδοτικού Ιδρύματος αΰξησις τής προσφοράς χρήματος έν- 
τός τής οικονομίας θά όδηγήση είς σειράν μεταβολών προς ύψωτικήν κατεύθυν- 
σιν τών εισοδημάτων, τής ζητήσεως, τών κερδών κλπ., ένφ νέαι έπιχειρήσεις θά 
εΐσέλθουν είς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν.<20'> <20“)

Ή πλέον βασική έκδήλωσις τής αύξήσεως τής προσφοράς χρήματος είναι 
ή αΰξησις τοΰ συνολικού χρηματικού εισοδήματος. Ή αΰξησις αΰτη θά προέλ- 
θη τόσον από καταβολάς ηύξημένων ημερομισθίων, δσον καί από άμοιβάς νε-

20) Robertson, Money, SvO·. άνιοτ. σ. 132 έπ. Βλ. έπίσης, Boulding Κ., Economic 
Analysis, Vol. Π., — Macroeconomics, σ. 73 έπ., υπό Ch., 4. — The Velocity 
of Circulation καί Kent R., ένό. άνωτ. ύπό Ch. 17, 23 καί 25. — Secondary 
reserves and the Money Market, The Scope of Monetary Theory καί The In
come Theory, σ. σ. 324, 451 καί 482. 'Ομοίως, Samuel son P., ενθ·. άνωτ., ύπό 
Ch. 14. — Goals of Long tern price behavior, σ. 271 έπ.

20α) Hansen A., Economic Policy and Full Employment, N. York 1947, σ. 28 έπ. 
’Επίσης, Hicks J., A contribution to the Theory of the Trade Cycle, Oxford 
1950, σ. 50 έπ. καί Hamad R., International Economics, London 1939, σ. 125 έπ.
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ων εργατών, το πρώτον απασχολούμενων, ώς εκ τής δημιουργίας νέων επιχει
ρήσεων ή τής έπεκτάσεως τών πρότερον λειτουργουσών.

Ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπελθούσα αυξησις τοΰ εισοδήματος έπάγεται 
ηύξημένην ζήτησιν έντός τής οικονομίας. Ή ζήτησις αΰτη θά στραψή προς 
δυο κατευθύνσεις. "Ητοι:

Π ρ ώ τ ο ν : Εις την ζήτησιν προσθέτων αγαθών καταναλώσεως και
έπενδύσεως καί

Δεύτερον: Είς την ζήτησιν (πρόσθετον) χρηματιστηριακών τίτλων.
Ή άπαρρόφησις εισοδημάτων υπό τής αγοράς χρηματιστηριακών τίτλων θά εί
ναι — ώς παρετηρήθη καί ανωτέρω κατά την άνάλυσιν τής έπιδράσεως τής 
μειώσεως τής προσφοράς χρήματος, είς την προσπάθειαν μας έκεΐ νά άιναζη- 
τήσωμεν την έκ τής κατευθύνσεως ταύτης περικοπήν τής ζητήσεως — τοσοΰ- 
τον μάλλον σημαντική, όσον ή χρηματιστηριακή αγορά είναι καλύτερον ώργα- 
νωμένη.(2,) ’Επί τοΰ σημείου τούτου δεν θά έπιμείνωμεν, διότι έξ άλλου καί ή 
ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δέν έλέγχει παρά μόνον άσήμαντον μέρος 
κεφαλαίων.

’Ενταύθα θά άναλύσωμεν τήν πρώτην περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ή αύ
ξησες τής προσφοράς χρήματος κατευθύνεται — μέσω τής αύξήσεως τών ει
σοδημάτων — είς άμεσον αΰξησιν τής ζητήσεως αγαθών. Ή αυξησις αΰτη τής 
ζητήσεως αγαθών θά έπιδράση επί τής παραγωγής. Κατά πόσον δε θά έπιτευ- 
χθή τελικώς νά αύξηθή ή παραγωγή ετι πλέον, αποτελεί εν πρόβλημα, τό όποι
ον είναι συνυφασμένον προς τήν ψάσιν τού οικονομικού κύκλου είς τήν όποιαν 
εύρΐσκετο ή οικονομία τής χώρας, καθ’ δν χρόνον- συνεπεία τής ενεργητικότη
τας τού ισοζυγίου, ήκολουθήθη διασταλτική πολιτική αύξήσεως τής προσφοράς 
χρήματος, διά τής χορηγήσεως προσθέτων πιστώσεων είς τήν παραγωγικήν 
διαδικασίαν.

(3) Ή έπίδρασις τής αύξήσεως τής προσφοράς χρήματος επί τών τιμών καί 
τής παραγωγής είς περίοδον πλήρους άπασχολήσεως.

’Εάν ή οικονομία, καθ’ δν χρόνον έπιχειρεΐται ή αυξησις τής προσφοράς 
χρήματος- εύρίσκεται είς έντασιν, ώς αποτέλεσμα τής αύξήσεως ταύτης θά ε- 
χωμεν τήν ΰψωσιν τών τιμών τών αγαθών, χωρίς νά σημειωθή καν μεταβολή 
είς τήν παραγωγήν.21 (22)

Τούιο είναι δυνατόν νά καταΐδειχθή καί διά τοΰ διαγράμματος ύπ’ άριθ.

21) Shepherd G. S., evfh άνωτ. Part Π. — Measuring the elasticity of demamd and 
Supply, a. 32 έπ. 'Ομοίως, Robertson, Money, London, 1948, Ch. i καί iii a. 
97 έπ. καί Keynes J., — The process of Capital Formation, Economic Journal, 
1939, Sept., a. 3 έπ.

22) Hicks J., The Theory of Wages, Oxford 1935, a. 176 έπ. ’Επίσης, Reveridge, 
Unemployment, Oxford 1931, a. 357 έπ., καί Boulding K., ενί). άνιοτ. υπό 
Ch. 5. — The Theory of Banking Behavior, σ. 102 έπ.
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-1 - (ανωτέρω), αν την φοράν αυτήν έκκινήσωμεν έκ τοΰ σημείου 2s προς την 
κατεύθυνσιν τοΰ Σ0. ’Άν δηλαδή μετακινήσωμεν τάς QoQo, Q2Q2 άντιθέτως 
άφ’ δτι έπράξαμεν ε’ις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν ή προσπάθεια μας άφεώρα την 
έξήγησιν των συνεπειών τής μειώσεως τής προσφοράς χρήματος. Έάν λοιπόν 
ή ζήτησις, υστέρα από μίαν αΰξησιν τής προσφοράς χρήματος, μετατοπισθή 
από Q2Q2 είς QiQi· τότε θά διαπιστώσωμεν δτι θά έχωμεν ώς αποτέλεσμα τήν 
αΰξησιν των τιμών άπό ΟΤ2 εις ΟΤι ένφ ταύτοχρόνως ή παραγωγή θά αΰξη- 
θή ελάχιστα, ήτοι άπό ΟΤ2 είς ΟΤ,. 'Οπωσδήποτε δμως, είς τήν περίπτωσιν 
τούτην, ή σημειωθεΐσα αΰξησις τής παραγωγής (ΟΤι —ΟΤ2 = Α2Α,) είναι 
ύπολογίσιμον μέγεθος. Τούτο διότι εύρισκόμεθα ολίγον πως μακρύτερον τοΰ 
σημείου τής πλήρους άπασχολήσεως.

Έάν τώρα ύποθέσωμεν μίαν αΰξησιν τής προσφοράς χρήματος καί συνέ
πεια ταύτης μίαν μετατόπισιν τής QiQi, ώστε νά συμπέση αΰτη προς τήν 
QoQo, τότε θά έχωμεν μίαν αΰξησιν είς τάς τιμάς άπό ΟΤι είς ΟΤο, ενφ ή πα
ραγωγή θά παραμείνη σχεδόν αμετάβλητος, ήτοι θά μεταβληθή μόνον άπό ΟΑι 
είς ΟΑο, δηλαδή κατά τήν άμελητέαν ποσότητα ΟΑο — ΟΑι = ΑιΑο. Τούτο 
συμβαίνει, διότι ενταύθα πλησιάζαμεν τήν πλήρη άπασχόλησιν περισσότερον ή 
είς τήν πρώτην περίπτωσιν.

(4) Ή επίδρασις τής αΰξήσεως τής προσφοράς χρήματος Ιπί τών τιμών καί
τής παραγωγής εις περίοδον ύφέσεως,
Έάν τουναντίον, καθ’ δν χρόνον θά λάβη χώραν ή αΰξησις τής προσφοράς 

χρήματος καί ή έξ αυτής αΰξησις τής ζητήσεως τών αγαθών- ή οικονομία εύ- 
ρίσκεται είς κατάστασιν ύφέσεως, ώς άποτέλεσμα θά εχωμεν τήν αΰξησιν τής 
παραγωγής κυρίως, ένφ αί τιμαί ουδόλως ή έλάχιστα θά ύφωθούν.

Επανερχόμενοι δε είς τό διάγραμμα ύπ’ άριθ. - 2 -, δυνάμεθα νά χρησι- 
μοποιήσωμεν τούτο προς καλυτέραν άπάδειξιν τών δσων ύποστηρίζαμεν σχετι- 
κώς προς τήν έπίδρασιν τής αΰξήσεως τής προσφοράς χρήματος έπί τών τι
μών καί τής παραγωγής κατά τό στάδιον αυτό τής οικονομίας.

'Τποθέτομεν λοιπόν, δτι συνεπεία τής ηΰξημένης προσφοράς χρήματος 
έντός τής παραγωγικής διαδικασίας αυξάνεται καί ή ζήτησις άγαθών. Τοιουτο
τρόπως, είς τό διάγραμμά μας ή Q2Q2 μετατοπίζεται προς τά άνω αριστερά 
είς τρόπον ώστε νά συμπέση προς τήν νέαν καμπύλην ζητήσεως QiQi. Ώς 
συνέπειαν τής μετατοπίσεως ταύτης θά έχωμεν τήν αΰξησιν τής παραγωγής 
άπό ΟΑ2 είς ΟΑι, ένφ αί τιμαί θά υψωθούν μόνον άπό ΟΤ2 είς ΟΤι, ήτοι κατά 
τήν διαφοράν: ΟΤ0 — ΟΤι = ΑιΑο, πλήν δμως καί αί τιμαί θά άνέλθουν τώ
ρα αίσθητώς, ήτοι άπό ΟΤι εις 0Τ2 δηλαδή κατά τήν διαφοράν: ΟΤο — 
ΟΤ, = Τ,Το.

(5) Γενίκευσις καί οικονομική Ιρμηνεία τών ύπό (3) καί (4) έκτεθέντων.
Ή συμπεριφορά αΰτη τών τιμών καί τής παραγωγής κατ’ ακολουθίαν τών
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έπιδράσεων τής αύξήσεως τής προσφοράς χρήματος επί τής παραγωγικής δια
δικασίας μάς επιτρέπει νά προβώμεν εις μίαν σοβαρόν γενίκευσιν, συνισταμέ- 
νην είς τούτο:

Ή αύξησις τής προσφοράς χρήματος έντός τής παραγωγικής διαδικασίας 
επιδρά έπί τού ύψους των τιμών καί τού μεγέθους τής παραγωγής κατά λό
γον αντίστροφον προς τήν έ λ α στ ι κ ό τ η τ α τ ή ς π ρ ο σ- 
φοράς άι γ α θ ώ ν.(22ο)

Κατά ταύτα, δταν ή έλαστικότης προσφοράς αγαθών είναι μικρά (δταν 
δηλαδή ή οικονομία πλησιάζη τήν πλήρη άπασχόληοιν τών συντελεστών τής 
παραγωγής τούς οποίους διαθέτει) ή αύξησις τής προσφοράς χρήματος θά ό- 
δηγήση είς καθαράν σχεδόν αύξησιν τού γενικού επιπέδου τών τιμών, ενώ δ
ταν ή έλαστικότης προσφοράς αγαθών είναι μεγάλη (δταν δηλαδή ή οικονομία 
εύρίσκεται έν ύφέσει, έ'χουσα αδιάθετον μέγα μέρος τών συντελεστών τής πα
ραγωγής τούς όποιους εξουσιάζει), ή αύξησις τής προσφοράς χρήματος θά ό- 
δηγηση είς αύξησιν κυρίως τής παραγωγής, ενώ ουδόλως ή ελάχιστα θά μετα- 
βάλη τό γενικόν έπίπεδον τών τιμών. (23>

(6) Ή έπίδρασις τής μεταβολής τού γενικού επιπέδου τών τιμών έπί τών έξα- 
γωγών καί τών εισαγωγών.

Γενικώς: Ώς διεπιστώθη καί άπό τήν προηγηθεισαν άνάλυσιν, ή αύ- 
ξησις τής προσφοράς χρήματος έντός τής παραγωγικής διαδικασίας, ή όποια 
αποτελεί, ούτως είπείν, τον τρόπον έκδηλώσεως τής άσκουμένης διασταλτικής 
πολιτικής, έπιφέρει τοιαΰτας αλλοιώσεις είς τον μηχανισμόν τών τιμών καί τής 
παραγωγής, ώστε νά επέρχεται τελικώς μεταβολή είς τό μέγεθος τής παραγω
γής καί είς τό έπίπεδον τών τιμών.

Ιδιαιτέρως, ένταΰθα, ένδιαφερόμεθα διά τήν μεταβολήν τού επιπέδου 
τών τιμών, διά νά παρακολουθησωμεν, τοιουτοτρόπως, τήν συνεπείφ τής με
ταβολής ταύτης έπίδρασιν έπί τών εξαγωγών καί εισαγωγών. Άναφέραμεν δ- 
μως καί τήν παραγωγήν, διά τον άπλοΰστατον λόγον δτι καί αύτη δσον αφορά 
είς τό ύψος τών τιμών είναι ίσης σημασίας προς τήν αύξησιν τής προσφοράς 
χρήματος, με μόνην διαφοράν τό γεγονός, δτι, ενώ ή αύξησις τής παραγωγής 
έπάγεται τήν ππώσιν (ή τήν μή αύξησιν) τών τιμών τών αγαθών, ή αύξησις 
τής προσφοράς χρήματος έπάγεται τήν αύξησιν τών τιμών αυτών.

Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ ο ν: ’Αλλ’ ένφ είναι, κατά κανόνα, βέβαιον, δτι ή αύξη- 
σις τής πορσφοράς χρήματος θά έπιφέρη καί αντίστοιχον ΰψωσιν τών τιμών * 23

22α) International monetary fund, Balance of Payments Manual, Washington, 1950, 
σ. 20, έπ. ’Επίσης, Metzler L., Underemployment Equilibrium in International 
Trade, Philadelphia, 1948, σ. 103 έπ.

23) Prentice - Hall, Inc., The commission on Money and Credit, Englewood, N.J., 
U. S. A., 1961, σ. σ. 38, 53 καί 126. — ΰπό: Unemployment and Prices, Mone
tary Policy and Cyclical Stabilization καί Revision of Unemployment Insnranse.
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των αγαθών, είναι έξαιρετικώς αμφίβολον αν ή ύψωσις αύτη τών τιμών θά εί
ναι πάντοτε τοιαύτη, ώστε νά άπακολουθήσουν διαρθρωτικοί μεταβολαί είς τάς 
είσαγωγάς -καί τάς έξαγωγάς.

Είς την περίπτωσιν λοιπόν τής ύφέσεως- ή αύξηισις τής προσφοράς χρή
ματος θά έχη ώς περαιτέρω συνέπειαν τήν αύξησιν τής παραγωγής χωρίς ου
σιώδη αύξησιν τών τιμών. Μάλιστα δέ, είναι πολύ βάσιιμον νά σκεφθώμεν δτι, 
ενδέχεται σχι μόνον νά μη υψωθούν ούσιωδώς αι τιμαί, ιάλλά καί νά παραμεί
νουν αμετάβλητοι ή καί νά κατέλθουν ακόμη. Τούτο βεβαίως θά έξαρτηθή, τό
σον από τήν σχέσιν τών υπαρχόντων διαθεσίμων παραγωγικών συντελεστών, 
δσον καί άπό τό σύνολον τών εύρισκομέων έν κυκλοφορ ίφ χρηματικών μέ
σων^24*

Έν πάση δμως περιπτώσει, εκείνο διά τό όποιον δυνάμεθα νά εΐμεθα βέ
βαιοι είς τήν περίπτωσιν ταύτην είναι- δτι καί άν σημειωθή αύξησίς τις τού γε
νικού επιπέδου τών τιμών, αύτη θά είναι άσήμαντος καί επομένως ούχί ικανή 
διά νά προκαλέση αύξησιν τών εισαγωγών καί περικοπήν τών εξαγωγών καί 
έκεΐθεν, διά τής μειώσεως τού συναλλαγματικού αποθέματος, εξαναγκασμόν 
τής οικονομίας είς συστολήν τής παραγωγικής της διαδικασίας.

Κατά ταύτα δεν δύναται νά γίνη λόγος ενταύθα περί άπακαταστάσεως τού 
ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας εις τό αυτό σημεϊον ίσοροπίας. Ή επαναφορά 
δηλαδή τών πραγμάτων είς τήν προτέραν κατάστασιν διά τού μηχανισμού τών 
τιμών δεν θά έπιτευχθή.

"Όταν δμως ή οικονομία εύρίσκεται, κατά τό μάλλον ή ήττον, είς πλήρη 
άπασχόλησιν τών παραγωγικών της δυνάμεων, αποτέλεσμα τής καθ’ οίον'δήποτε 
τρόπον αύξήσεως τής προσφοράς χρήματος- θά είναι ή σχεδόν καθαρά ύψω- 
σις τού γενικού επιπέδου τών τιμών. Τοιουτοτρόπως, θά πρόκυψη μία διαφορά 
μεταξύ τού επιπέδου τών τιμών τής χώρας, είς τήν οικονομίαν τής όποιας ά- 
ναφερόμεθα καί τού εξωτερικού, ή όποια θ’ άποτελέση τό κίνητρον τής αύξή
σεως τών εισαγωγών καί τής περικοπής τών εξαγωγών.

Τέλος δέ, αί αντίθετοι αύταί τάσεις, τής αύξήσεως δηλαδή τών εισαγωγών 
καί τής μειώσεως τών εξαγωγών, θά οδηγήσουν είς περιορισμόν τών συναλλα
γματικών διαθεσίμων τού Εκδοτικού 'Ιδρύματος, τό όποιον, διά λόγους ρευ- 
στότητος, θά προβή είς μείωσιν τής προσφοράς χρήματος.

8. Συναλλαγαί με πλείονας χώρας τον εξωτερικόν

’Αφού πρσέβημεν είς τήν έρευναν τής πορείας άποκαταστάσεως τής ισορ
ροπίας τού ισοζυγίου πληρωμών, μέσφ τής βασικής ύποθέσεως, δτι έκαστη τών

24) Thomas R., ίίνθ·. άνωτ. σ. 341 έπ. Ch. 22. — The Theory of Value of the 
money. Βλ. ΐπίσης, Hansen A., svfr. άνωτ. σ. 544 έπ. Ch. 28. — Fiscal and 
Monetary Proposals καί Boulding, ενθ·. άνωτ. υπό Oh. 6. — Saving and Interest,
o. 118 έπ.
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χωρών εχει νά αντιμετώπιση μίαν μόνον χώραν τοΰ έξωτερικοΰ, μεθ' ής άπο- 
κλειστικώς καί μόνον συναλλάσσεται, τώρα θά προσπαθήσωμεν να γενικεΰσω- 
μεν τό πρόβλημα έπανερχάμενοι άπό την θεωρητικήν ταύτην κατασκευήν εις 
τά πράγματι συμβαίνοντα κατά τάς διεθνείς συναλλαγάς.

Εκείνο τό όποιον διαφοροποιεί τά πράγματα, ένταϋθα, είναι κυρίως τό 
ότι ή χώρα τής όποιας τό ίσοζύγιον των πληρωμών είναι έκάστοτε παθητικόν 
(ή ενεργητικόν) ουδόλως δόναται νά έπηρεάση τήν έκάστοτε πολιτικήν τοΰ ε
ξωτερικού. Δεν είναι καν λογικόν δηλαδή νά φαντασθώμεν, ότι τό έπίπεδον τών 
τιμών μιας χώρας είναι δυνατόν νά άσκηση, έστω καί έλαχΐστην έπίδρασιν επί 
τών τιμών τοΰ εξωτερικού. Καί τούτο διότι ό όγκος τών προϊόντων, τά όποια 
έκαστη χώρα προσφέρει είς τήν διεθνή αγοράν ή ζηιτεΐ άπό αυτήν, είναι, κατά 
κανόνα, ασήμαντος έν σχέσει προς τό σύνολον τών προσφερομένων καί ζητού
μενων ποσοτήτων άγαθών διεθνώς.

'Επομένως, έκαστη χώρα πρέπει νά άποβλέπη πάντοτε είς δεδομένον έ
πίπεδον τιμών έξωτερικοΰ, οσάκις προβαίνει είς συσταλτικήν ή 
διασταλτικήν πολιτικήν.(25)

Διά τούτο, αποφασιστικής 'σημασίας διά τήν άποκατάστασιν τής ισορρο
πίας τού Ισοζυγίου πληρωμών είναι ή έκάστοτε θέσις τής οικονομίας τοΰ έσω- 
τερικοΰ. “Αν δηλαδή καθ’ οίονδήποτε τρόπον, (είτε διά τής μειώσεως τής προσ
φοράς χρήματος- είτε διά τής βελτιώσεως τών συνθηκών παραγωγής) κατέλ- 
θη σημαντικώς τό έπίπεδον τών τιμών είς τό έσωτερικόν, τότε πρέπει νά εΐμεθα 
βέβαιοι, ότι θά έπακολουθήση αυξησις τών έξαγωγών καί περικοπή τών εισα
γωγέαν. Τουναντίον, είς περίπτωσιν ΰ-ψώσεως τών τιμών τοΰ έσωτερικοΰ, θά 
επακολουθήσουν άντίθετοι κινήσεις, ήτοι: αυξησις τών εισαγωγών καί μείωσις 
τών έξαγωγών.(26) 27

Αί κινήσεις δε αΰται τών έξαγωγών καί εισαγωγών θά λαμβάνουν έκά
στοτε εκτασιν τοσαύτην, όση είναι απαραίτητος δια νά προσαρμοσθή τό γενι
κόν έπίπεδον τών τιμών τοΰ έσωτερικοΰ προς τό γενικόν έπίπεδον τών διεθνών 
τιμών.(27) Ή άναγκαιότης δε τής έξισώσεως τοΰ επιπέδου τών τιμών τοΰ εσω
τερικού προς έκεΐνο τού εξωτερικού, άποτελεΐ καί τον λόγον άποκαταστάσεο>ς 
τής ισορροπίας τού ισοζυγίου τών πληρωμών.

25) Nurkse R., Domestic and International Equilibrium, N. York, 1948, <j. Γ20, έπ. 
’Επίσης, Tarshis L., Introduction to International Trade, Naw York - London, 
1955 σ. 29 έπ. καί Tsiong S., Balance of Payments and Domestic flow of 
income and expenditures — International Monetary Fund — Staff Papers, 
1950, σ. 250, έπ.

26) Matthews R., ένΟ. άνωτ. σ. 179, ΰπό Ch. XI. The Balance of Payments on 
Current Account. 'Επίσης, Marshall A., ένθ. άνωτ. υπό Oh. IV, Income and 
Capital, σ. 60 - 69.

27) Δικαιολογουμένων άποκλίσεών τινων είς τάς τιμάς τοΰ έσωτερικοΰ έναντι τών 
τιμών τοΰ έξωτερικοΰ μόνον κατά τάς δαιπώνας μεταφοράς έκ τοΰ έσωτερικοΰ 
προς τό έξωτερικόν καί άντιστρόφως.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν III

ΠΕΝΙ,ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Τά επί μέρους Ισοζύγια

Τό ελληνικόν ισοζύγιον πληρωμών, ώς τούτο συντάσσεται παρά τής Τρα- 
πέζης τής 'Ελλάδος, περιλαμβάνει τό Ισοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών καί τό 
ισοζύγιον κινήσεως κεφαλαίων. Περαιτέρω τό Ισοζύγιον τρεχουσών συναλλα
γών αναλύεται εις τό εμπορικόν ισοζύγιον καί τό ισοζύγιον τών αδήλων συναλ
λαγών.

Έν τούτοις, πρέπει νά προβώμεν εις ώρισμένας επεξηγήσεις, δσον αφο
ρά εις τον τρόπον δομής, ό όποιος ακολουθείται υπό τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος είς τά έπί μέρους κονδύλια, διότι μόνον οΰτω θά δυνηθώμεν νά έχωμεν μίαν 
πλήρη εικόνα τοϋ συνόλου τών διακινουμένων αγαθών, υπηρεσιών καί κεφα
λαίων, άπό την όποιαν θά συναχθοΰν συμπεράσματα καί θά διατυπιοθούν πα
ρατηρήσεις διά τήν ύλην λειτουργίαν τοϋ ισοζυγίου πληρωμών.

2. Το Ισοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών

’Ενταύθα κατατάσσονται έκτος τών εισαγωγών καί έξαγωγών υλικών άε 
γαθών καί υπηρεσιών, α! όποΐαι άναφέρονται είς τό καταναλισκόμενον καί πα- 
ραγόμενον εισόδημα11). (1 2> καί κονδύλιά τινά, τά όποια δεν αποτελούν μέρος

1) Σημειωτέον, οτι τό ισοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών είναι τό τμήμα έκεινο τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών, τό όποιον συνδέεται πρός τά έθνικον εισόδημα τής χώρας 
είς τήν όποιαν τό ισοζύγιον άναφέρεται.

2) Chang Τ., Cyclical movements in the Balance of Payments, Cambridge 1955, 
σ. 150. Βιλ. έυώσης Κυρκιλίτση Α., Παραδόσεις ’Εμπορικής Πολιτικής, Άθήναι 
1957, σ. 50 έπ. καί Χαλκιά Δ., Οικονομική Άνάπτυξις τής ’Ελλάδας καί Ίσο- 
ζύγιον Πληρωμών, Άύήναι 1963.
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τού έθνικού εισοδήματος, άλλ’ αποτελούν μονομερείς μεταβιβάσεις. Μάλιστα 
δέ αί μονομερείς μεταβιβάσεις, παρ’ ήμΐν- ανέρχονται είς μεγάλα ποσά έτησί- 
ως, μέ αποτέλεσμα νά παύη υφιστάμενη ή σχετική, αναλογία .μεταξύ τοΰ εθνι
κού εισοδήματος καί των τρεχουσών συναλλαγών.

Το σημαντικώτερον κονδύλιον έκ μονομερών μεταβιβάσεων, τό όποιον αλ
λοιώνει τήν αναλογίαν ταύτην είναι τό προερχόμενον έκ μεταναστευτικών εμβα
σμάτων. Είναι προφανές, ότι τό κονδύλιον τούτο είναι φυσεως διαφόρου εκεί
νης των είσπράξεων καί πληρωμών, αί δποΐαι προέρχονται από τάς είσαγωγάς 
και έξαγωγάς, επομένως θά έδει να μη συνυπολογίζεται όμού μετά τών άνομοιο- 
γενών τούτων περιουσυακών στοιχείων. Τήν σύγχυσιν δέ ή όποια υπάρχει εν
ταύθα, ένεκα τής κατατάξεως κονδυλίων τινων έκ μονομερ ιόν μεταβιβάσεων, 
έπιτείνει έτι πλέον καί τό γεγονός, δτι άλλαι κατηγορίαι είσπράξεων έκ .μονο
μερών μεταβιβάσεων δεν κατατάσσονται ένταύθα, αλλά είς ιδιαίτερον λογαρια
σμόν, υπό τον τίτλον «ιΒσήθειαι - ’Επανορθώσεις - ’Αποζημιώσεις».

'Ύπό τον δρσν ©ίσαγωγαί υπάγονται αί πληρωμαί διά τάς είσαγωγάς, είς 
τάς όποιας δμως δεν υπολογίζονται: 1) Αί είσαγωγαί έπί πιστώσει, 2) Αί εί- 
σαγωγαί μηχανημάτων καί υλικών έκ κεφαλαίων τού Ν.Δ 2687/1903, 3) Τά 
έκ Βοήθειας Φιλανθρωπικών Όιργανώσεων είσαγάμενα είδη καί 4) Τά κοι
νόχρηστα είς είδος.(3)' (4) 5 6

Έξ άλλου αί συναλλαγαί, αί άναφερόμεναι είδικώτερον είς τό ίσοζύγιον 
τών αδήλων πόρων, κατατάσσονται είς έξ κατηγορίας καί υπάγονται αντίστοι
χος είς έξ ειδικότερους λογαριασμούς, τους έξης .-Ταξιδιωτικόν συνάλ
λαγμα, συνάλλαγμα μεταφορών, ά σ φ ά λ ι σ τ ρ α, εισοδήματα 
έξ έπενδύσεων, συνάλλαγμα άναφερόμενον είς λοιπάς 
υπηρεσία ς.(3)

’Εκτός δμως τών λογαριασμών αυτών, οί όποιοι αφορούν είς εισπράξεις 
έκ παροχής υπηρεσιών, είς τούς αδήλους πόρους, διά λόγους ευκολίας ταξινο- 
μήσεως, υπάγονται καί εισπράξεις έκ μονομερών μεταβιβάσεων 
ί δ ι ω τ ώ ν<«, ώς είδικώτερον άνελόθη τούτο ανωτέρω.

3) Μηνιαϊον Στατιστικόν Δελτίον της Τραπέζης τής Ελλάδος, πίναξ ΰπ’ άριθ. 41, 
Άθήναι 1970.

4) Είς τον πίνακα ΰπ’ άριθ. 37 τοΰ αΰτοΰ Δελτίου, ακολουθείται δλως διάφορος 
κατάταξις, καθ’ ΰπόδειξιν τοΰ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πρός διευκόλυν- 
σιν τών διεθνών συγκρίσεων, καίτοι γίνεται πάλι λόγος περί τρεχουσων συναλ
λαγών.

5) Μηνιαϊον Στατιστικόν Δελτίον τής Τραπεζης Ελλάδος, πίναξ ΰπ’ άριθ. V, 
Άθήναι 19ι70.

6) Σηιμειωτέον, δτι είς τό κονδύλιον τούτο φέρονται καί αί έκ τών Ελλήνων έρ- 
γατών τής Δ. Γερμανίας εισπράξεις (έμβάσματα) άπό Ίανουαρίου 1966.
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3. Τό ίσοζύγιον κινήσεως κεφαλαίων

Ή ^αταιγραφη τών εισροών καί εκροών τών κεφαλαίων υπό τής Τραπέ- 
ζης τής 'Ελλάδος γίνεται κυρίως είς δύο πίνακας(7) 8, τούς ύπ’ άριθ. -41 - καί 
- 42 Καί είς μεν αόν πρώτον περιλαμβάνοντα τά συνολικά κονδύλια, είς δέ 
τον δεύτερον περιέχονται αναλύσεις τών εισροών καί εκροών κατά διαφόρους κα
τηγορίας, μεταξύ τών όποιων ή πλέον σπούδαία είναι εκείνη, ή οποία διακρί
νει τά εισερχόμενα καί τά έξερχόμενα κεφάλαια είς μακροπρόθεσμα καί βρα
χυπρόθεσμα.

Σπούδαΐον επίσης κονδύλιον τοϋ ισοζυγίου κινήσεως κεφαλαίων είναι τό 
περ ιλαμβ ανόμενον είς τον πίνακα ύπ’ άριθ. - 37 - καί άφορών είς τάς μεταβο- 
λάς έπισήμων διαθεσίμων είς συνάλλαγμα καί νομισματικόν χρυσόν τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος. Τό κονδύλιον τούτο άλλοτε αναγράφεται εις τό πιστωτι
κόν σκέλος καί άλλοτε είς τό χρεωστικόν, άναλόγως, άν ή μεταβολή είναι αρ
νητική ή -θετική.

Σημειωτέον δέ, ότι είς τον πίνακα ύπ’ άριθ. - 37 - εκτός τών κονδυλίων 
τά όποια περιέχονται είς τον πίνακα ύπ’ άριθ. - 42 -, κατατάσσονται καί τά ε
ξής: 1) Αί εισπράξεις καί πληρωμαί τής Κεντρικής Τραπέζης, 2) Αί μακρο
πρόθεσμοι καί βραχυπρόθεσμοι εμπορικοί πιστώσεις τής αλλοδαπής, διότι εν
ταύθα δεν περιλαμβάνονται μόνον αί είσαγωγαί βάσει πληρωμών μόνον, αλλά 
καί αί είσαγωγαί έπί πιστώσει. 3) Αί ίδιωτικαί άνταλλαγαι καί 4) Τά άμερι- 
κανικά δάνεια οικονομικής άναπτύξεως καί τά δάνεια έκ γεωργικών πλεονα
σμάτων.

4. Τό πρό§λημα τής παθητικότητος τοϋ ίσοζνγίον πληρωμών

Τό ίσοζύγιον πληρωμών τής Ελλάδος παρουσιάζει χρονιάν τάσιν παθη
τικότητος. Κύριον αίτιον τής παθητικότητος ταύτης είναι τό μονίμως έλλειμμα- 
τικόν έμπορικόν ίσοζύγιον. Τό ίσοζύγιον τών ^αδήλων πόρων, πάντοτε πλεονα- 
σματικάν, καλύπτει είς σημαντικόν βαθμόν τό άνοιγμα τού έμπαρ'ΐκιού ισοζυγί
ου. Αί μονομερείς μεταβι6άσεις(8> πάσης φύσεως, συντελούν επίσης είς την κά- 
λυψιν τής παθητικότητος τού ισοζυγίου πληρωμών. Τελικώς όμως, παρά την 
ευνοϊκήν συνεισφοράν τών λοιπών — πλήν δηλαδή τού έμπορικοΰ — Ισοζυ
γίων, καταλείπεται άνοιγμα, ή εκτασις τού όποιου προσδιορίζει καί τήν σημα
σίαν τού προβλήματος άποκαταστάσεως τής ισορροπίας, συνισταμένου είς τήν 
άναζήτησιν τρόπου καλύψεως τού ανοίγματος τούτου.(8α)

7) Τοΰ Μηνιαίου Στατιστικοί Δελτίου (’ArtHyvai 1970).
8) Άναφερόμε-β'α είς τάς μονομερείς μεταβιβάσεις τάς μη ύπαγαμένας είς τό ίσο

ζύγιον τών άδηλων, άφοΰ αί τελευταίοι κατατασσόμεναι είς τό ίσοζύγιον τούτο, 
υπολογίζονται ®ι’ άλλης όδσΰ.

8α) Westebbe Κ., Saving and Investment in Greece, Άιβηναι 19<>4, a. 23 έπ.
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5. Ό περιορισμός τών συναλλαγματικών διαθεσίμων ώς μέσον
άποκαταατάαεως της ισορροπίας εις το ίσοζύγιον πληρωμών

'Τπάρχουν δύο τρόποι, έν προκειμένψ, καλύψεως της παθητικότητος τού 
Ισοζυγίου πληρωμών. Ό εις άναφέρεται ε’ις τον περιορισμόν τών διαθεσίμων 
συναλλαγματικών αποθεμάτων τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Πρόκειται διά τον όρθόδοξον τρόπον έπαναφοράς τοΰ ισοζυγίου πληρω
μών είς την Ισορροπίαν διά σειράς μεταβολών, αρχής γενομένης διά τοΰ περιο
ρισμού τής προσφοράς χρήματος προς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν. Ή μέ
θοδος αΰτη, αναγκαία συνέπεια προηγηθεισών μεταβολών είς τά οικονομικά 
μεγέθη είς βαθμόν διάφορον τών προγραμματισθέντων σχεδίων, είναι οπωσ
δήποτε δχι δύσκολος τρόπος άποκαταοτάσεως τής ισορροπίας εις τό ίσοζύγιον 
πληρωμών. ’Αλλ’ έκεΐνο' τό όποιον ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ενταύθα δεν είναι ή 
άποκατάστασις τής ισορροπίας ταύτης, άλλά ή έπίτευξις ισορροπίας με ταυ
τόχρονον ισορροπίαν εις τήν οίκσνομίΐαν, είς σημεΐον αντιστοιχούν είς τό νέον 
ύψος εισοδήματος.

’Επειδή δε τούτο δεν είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή αυτομάτως, φαί
νεται ώς αναγκαίος τρόπος άποκαταοτάσεως τής ισορροπίας τού Ισοζυγίου ή 
οδός· ή εκκινούσα από τήν, συνεπεία τής μειώσεως τών συναλλαγματικών δια
θεσίμων τής Τραπέζης τής Έλάδος, περικοπήν τής προσφοράς τού κυκλοφο- 
ρούντος χρήματος προς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν.

'Επομένως, τό ζήτημα τής γενικής ίσοροπίας τοΰ ισοζυγίου είναι συνυ- 
φαφένον προς τό ζήτημα τής γενικής ισορροπίας έν τή οικονομία είς ώρισμέ- 
νον έκάστοτε ύψος έθνικοΰ εισοδήματος. Περαιτέρω, έμβαθύνοντες είς τό θέ
μα, δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί δτι αί διαταράξεις τής ισορροπίας τού Ισοζυγίου 
είναι συνέπεια τών έκάστοτε διαφορών μεταξύ προγραμματιζαμένης καί έπι- 
τυγχανομένης συνολικής παραγωγής έν τή οικονομία. 6 * *

6. Ή σύναψις δανείων εις την αλλοδαπήν ώς μέσον άποχατα-
στάσεως τής Ισορροπίας είς τό ίσοζΰγιον πληρωμών

Ό έτερος τών τρόπων άποκαταοτάσεως τής ισορροπίας είς τό ίσοζύγιον 
τών πληρωμών άιναζητεΐται είς εξωγενείς παράγοντας. Π ρόκειται διά τον δα
νεισμόν. Διά τού δανεισμού βεβαίως δεν είναι επίσης δυνατή ή άμεσος αύξη- 
σις τής παραγωγής άγαθών. Δεν δυνάμεθα δηλαδή νά εΐπωμεν, δτι καθ’ δ μέ
ρος έπετύχαμεν τήν κάλυψιν τού άνοίγματος τού ισοζυγίου τών πληρωμών, κα
τά τήν έκτασιν ταύτην συνετελέσθη καί μία άμεσος αύξησις τού έθνικοΰ εισο
δήματος.

Μολονότι δμως δέν δυνάμεθα νά άναζητήσωμεν είς τον δανεισμόν τον 
τρόπον αμέσου αύξήαεως τού εθνικού εισοδήματος, δυνάμεθα έν τούτοις χάρις 
είς αύτόν νά άποφύγωμεν, προς τό παρόν τουλάχιστον, όπισθοδρομούσας κινή-
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σεις εις την οικονομίαν, ώς έκείνην τής μειώσεως τής προσφοράς χρήματος 
προς την παραγωγικήν διαδικασίαν.

Τοιουτοτρόπως, δια τής έφαρμογής τής ιμεθόδου αυτής, τής δια τοϋ δα
νεισμού έκ τού έξωτερικού άποκαταστάσεως ισορροπίας, αποκλείεται ό έτερος 
τρόπος άποκαταστάσεως τής ’ισορροπίας, ό όποιος είχει ώς άμεσον αποτέλεσμα 
την μείωσιν τής παραγωγικής δράσεως τής οικονομίας έν τώ συνόλω της, προ- 
κειμένου νά έπέλθη ή αναγκαία Ισορροπία εις τό Ισσζΰγιον πληρωμών, ε’ις μέ
γεθος συναλλαγών μετά τής αλλοδαπής μικρότερον τώρα καί δή άνάλογον προς 
δ,τι την παρούσαν στιγμήν ή οικονομία δΰναπαι νά προσφέρη έκ τού συνόλου 
τών πόρων της είς τάς διεθνείς συν-αλλαγάς.

’Αλλ’ ό τρόπος τής διά τού δανεισμού έκ τού εξωτερικού ίσοσκελίσεως τού 
ισοζυγίου έχει καί μίαν άλλην έννοιαν, προσκειμένην εγγύτερον προς τον λό
γον διά τον όποιον συνάπτονται τά δάνεια, έκτος τού ότι διά τής ίσοσκελίσεως 
ταύτης επιτυγχάνεται ή διατήρησις τής οικονομίας είς τό ήδη προγραμματι- 
σθέν έπίπεδον εισοδήματος καί άπασχολήσεως. Διότι άποβλέπει είς τήν συνέ- 
χισιν τής έντάσεως είς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν, ώστε νά συντελεσθή καί 
πραγματική αύξησις τών πόρων τής οικονομίας, νά αύξηθή τούτέστιν τό συνο
λικόν έθνικόν προϊόν κατά τήν ακολουθούσαν χρονικήν περίοδον, με αποτέλε
σμα, κατά τήν λήξιν τής περιόδου ταύτης, ή οικονομία νά είναι είς θέσιν νά 
παρουσιάση ίσοζύγιον πληρωμών έν ισορροπία.

’Άν συμβή, ώστε καί κατά τήν έπομένην περίοδον νά εχωμεν τήν άνάγ- 
κην τού δανεισμού διά νά καλύψωμεν νέον άνοιγμα είς τό ίσοζύγιον τών πλη
ρωμών, τότε θά άποδειχθή, δτι ό δανεισμός δεν έχρησιμοποιήθηι κατά τρόπον 
άπστελεσματικόν. Τούτο δέ θά παρατηρηθή, είτε διότι δεν έτοπσθετήθησαν τά 
έξ αυτού είσρεύσαντα κεφάλαια κατά παραγωγικόν τρόπον καί κατά τό μάλλον 
ή ήττον είς ταχείας άποδόσεως έργα, είτε διότι παρά τήν κατά λελογισμένον 
τρόπον χρησιμοπσίησίν των δεν ήτο δυνατόν νά άποδώσουν, λόγω έλλεΐψεως 
τών λοιπών απαιτούμε νων συνθηκών έν τή οικονομία.

7. Ή ανισορροπία τον Ισοζυγίου πληρωμών αναγκαία συνέπεια 
της εις την οικονομίαν υπάρχουαης ανισορροπίας

'Ως άπεδείξαμεν είς τήν μέχρι τούδε άνάλυσιν τού προβλήματος τής παθη- 
τικότητος τού ισοζυγίου πληρωμών, εκείνο τό οποίον επιφέρει τήν άνισοροπίαν 
τού ισοζυγίου είναι ή a priori ύφισταμένη ανισορροπία είς τήν οικονομίαν. Ή 
άνοσορροπία δέ αύτη τής οικονομίας προέρχεται άπό τό γεγονός, ότι δεν πρα
γματοποιείται τό έκάστοτε προγραμματιζόμενον έπίπεδον έθνικοΰ εισοδήμα
τος.Δυνατόν νά πραγματοποιηθή μεγαλύτερον ή μικρότερον μέγεθος άπό 9

9) Lewis W. Α., (έ.α. Ch, IV. — Investment, ο. a. 51 καί 55). ’Επίσης, βλ. Matt
hews R. C., (έ.α. Ch. II. — The Interaction of the Multiplier and the accele
ration principle, o. 13 έπ.).
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το προγραμματισθέν, σΰμπτωσιν όμως προγραμματισθέντος καί έπιτευχθέντος 
μεγέθους μόνον είς μίαν τυχαίαν περίπτωσιν θά Ιχωμεν.

Είδικωτερον, όσον άφορρ είς την έλληνικήν οίκονομίαν, δυνάμεθα νά εί- 
μεθα έκ των προτέρων βέβαιοι, ότι το προγραμματισθέν έπίπεδον παραγωγής 
δεν θα πραγματοποιηθή καθ’ όλοκληρίαν τελικώς. Καί τούτο διότι, δεδομένου 
τού σχετικώς χαμηλού επιπέδου εθνικού εισοδήματος τής έκάστοτε περιόδου 
τό μέν, καί των υπαρχόντων, οπωσδήποτε μή τελείως άξισποιηθέντων παραγω
γικών μέσων τό :δέ, υπάρχει ή τάσις αύξήσεως τής παραγωγής γενικώς είς την 
οίκονομίαν. ’Εάν έξ. άλλου χαρακτηρίσωμεν τάς προϋποθέσεις αύτάς ώς κατά- 
στασιν ύφέσεως, θά άπετέλη σοβαρόν λάθος ή πρόβλεψις καί έπομένως ό προ
γραμματισμός μεγέθους παραγωγής κατωτέρου εκείνου, τού δυναμένου νά έ- 
πιτευχθή με τάς ύπαρχοΰσας δυνατότητας τής οικονομίας. Διότι, ενώ ή πλεο- 
νάζουσα ζήτησις, ή όποία θά έκδηλωθή τελικώς, δταν θά άποδειχθή ότι τό προ- 
γραμματισθέν επίπεδον εθνικού εισοδήματος είναι δυνατόν νά στηριχθή είς 
την παράστασιν τών άγαθών, τά όποια αυτή αυτή ή ζήτησις, τή συνδρομή καί 
άξιοποιήσει τού ξένου δανεισμού — ή πολύ περισσότερον τής τυχόν ξένης βοή
θειας — θά γίνη πρόξενος δημιουργίας, ή πλεονάζουσα προσφορά θά γίνη 
πρόξενος πτωτικής τάσεως εισοδημάτων, τιμών καί γενικώς ανακοπής τού πρό- 
τερον υφισταμένου ρυθμού τής παραγωγής, διά νά άναζητηθή τελικώς νέα ι
σορροπία είς την οικονομίαν είς κατώτερον έπίπεδον παραγωγής. Τό έπίπεδον 
τούτο τού εθνικού προϊόντος θά εύρίσκεται πολύ κάτω τού τοιοΰτου τής πλή
ρους άπασχολήσεως όλο>ν τών παραγωγικών μέσων τών διαθεσίμων υπό τής 
οικονομίας.

Τοιαύτη είναι ή θέσις τής ελληνικής οικονομίας καί αυτός είναι ό λόγος 
διά τον όποιον έπιζητεΐται πάντοτε ή έπίτευξις ισορροπίας έν αυτή είς έπίπεδον 
εθνικού προϊόντος, κατά τό μάλλον ή ήττον, εγγύς τής πλήρους άπασχολήσε
ως. (9π)

Είναι εμφανές, ότι είς τον λόγον τούτον ύπάρξιεως ανισορροπίας είς την 
έλληνικήν οίκονομίαν δφείλεται καί ή τάσις προς ανισορροπίαν τού ισοζυγίου 
πληρωμών αυτής. 'Επομένως, τό λεγόμενον γενικώς, ότι τό ελληνικόν ίσαζύγι- 
ον πληρωμών τείνει προς ανισορροπίαν ή παρουσιάζει τάσιν παθητικότητος, 
είναι έννοια άλως σχετική. Καί τούτο, διότι ή ανισορροπία αύτη τού ισοζυγίου 
οφείλεται είς τό γεγονός, ότι έπιδιώκομεν έκάστοτε έπίτευξιν ισορροπίας ισο
ζυγίου πληρωμοόν είς έπίπεδον εθνικού εισοδήματος π έ ρ α ν τ ο ύ 
δυναμένου νά πρ αγματοποιηθή κατά την ύπ’ όψιν 
π ε ρ ί ο 6 ο v.(,fl)> 10 11

9α) Βλ. άνωτ., κεφαλ. II, παράγρ. '5-8.
10) Bauer - Yamey. — The economics of Underdeveloped Countries —. Cambridge

1957, Ch. I. Diversity in the Underdeveloped Countries.
11) Westiefele R., !vd. άνωτ. σ. ©3 έπ. Βλ. έπίσης Charles P., irvfr. άνωτ. ΰπό

Ch. 13, — The Role of Fiscal Policy in Deveiopement, <s. 238 έπ. καί Μαρ-
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Εις τον λόγον αυτόν όφείλεται τό γεγονός, ότι υπάρχει παθητικότης εις τό 
ισοζυγίαν τών πληρωμών. =,Αν δεν υπήρχε τοιαΰτη προσπάθεια έπιτεύξεως ι
σορροπίας εις τήν οικονομίαν υπό τον περιορισμόν τούτον, βέν θά ύφίστατο 
καί λόγος ΰπάρξεως χρονιάς παθητικότητος είς τό ίσοζΰγιον πληρωμών.

8. Ωόθεν προέρχεται η παθητικότης τον Ισοζνγίον πληρωμών

Άνεφέρθη, ανωτέρω, ότι τό ίσοζΰγιον πληρωμών τής 'Ελλάδος παρουσιά
ζει χρονιάν τάσιν παθητικότητος καί ότι ή παθητικότης αυτή προέρχεται από 
τό έλλειμμα τού εμπορικού ισοζυγίου, αφού τό ίσοζΰγιον τών άδηλων πόρων 
καί τό ίσοζΰγιον κινήσεως κεφαλαίων καταλείπουν πλεονάσματα.

Ή προσεκτική, έν τοΰτοιις, παρατήρησις δεικνύει, ότι τό έκάστοτε μέγε
θος τοΰ έλλείμματος τού ισοζυγίου πληρωμών προσδιορίζεται καί από τά άλλα 
ισοζύγια καί όχι μόνον από την συμπεριφοράν τού εμπορικού ισοζυγίου.

Σημειούμεν χαρακτηριστικώς τούτο, διότι εΐθισται νά άπσδίδωμεν πάντο
τε τον λόγον τής παθητικότητος τού ισοζυγίου τών πληρωμών είς τό ότι αί είσα- 
γωγαί είναι μεγαλύτεροι τών Ιξαγωγών. Βεβαίως καί τούτο συμβαίνει παρ’ ή- 
μΐν. Δεν δυνάμεθα όμως· νά παραβλέψωμεν καί τό γεγονός, ότι άν αί εισπρά
ξεις μας έξ ΰπηρεσιών ήσαν αρκούντως μεγάλοι, θά ήτσ δυνατόν νά καλυφθή 
τό έλλειμμα τό προερχόμενον Ικ τού εμπορικού ισοζυγίου, ώστε τελικώς νά έ- 
χωμεν ίσοσκελισμένσν ίσοζΰγιον πληρωμών. Τό αυτό επίσης θά συνέβαινε καί 
ε.ίς περίπτωσιν μεγάλης εισροής κεφαλαίων έκ τής 'αλλοδαπής προς τήν ημεδα
πήν.

Διά τούτο, κατά τήν ακολουθούσαν άνάλυσιν θά ιστιραιφώμεν, διά τήν άι- 
ναζήτησιν τών λόγων τής τοιαύτης καταστάσεως τοΰ ελληνικού ισοζυγίου πλη
ρωμών, τόσον προς τήν κατεύθυνσιν τού εμπορικού ισοζυγίου, όσον καί προς 
τήν κατεύθυνσιν τοΰ ισοζυγίου υπηρεσιών καί τού ισοζυγίου κινήσεως κεφα
λαίων.

ματάκη Γ., — Μέθοδος ίασοοόπου Άναπτύξεως Προσφοοάς καί Ζητήσεως, 
Άθήναι 1964 ο. 206 έπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

ΤΟ ΕΜΠΟΡ ΙΚΟΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ

1. ΧΗ φνσις τον ίσοζνγίον

Βασικόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοΰ εμπορικού Ισοζυγίου τής 'Ελ
λάδος είναι ή χρονιά mi έντονος παδητικότης αυτού. Τούτο οφείλεται εις τό 
δτι, αί μέν έξαγωγαι αυξάνουν βραδύτατα, α'ι δε είσαγωγαι αυξάνουν με τα
χύτατο ν ρυθμόν.

Εις τον κατωτέρω πίνακα ύπ’ άριύ. -1 - διαφαίνονται, σαφώς, τόσον ή πο
ρεία των εισαγωγών και εξαγωγών, δσον mi ή φύσις τού ελληνικού εμπορικού 
Ισοζυγίου:

ΠΙΝΑΞ 1.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΤΑΙΑΝ 20ΕΊΊΑΝ

Έτη: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
Ε1σαγωγαί: 
Έξαγωγαι:

594,3 426,4 277,1 236,1 319,6 352,0 440,7 475,1 491,5
35,1 102,3 115,0 134,1 161,0 206,5 209,6 222,8 242,8

"Ελλειμμα: 309,2 324,1 162,1 102,0 158,6 145,5 231,1 252,3 248,7

"Ετη: 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Είσαγωγαί: 
Έξαγωγαι:

454,8 497,1 561,2 608,1 708,4 882,1 976,0 1.148,9 1.149,3
212,5 208,6 234,3 242,6 295,9 308,4 331,0 403,5 452,6

"Ελλειμμα: 242,3 288,5 326,9 365,5 412,5 537,7 645,0 745,4 696,7

"Ετη: 1'963 1969 1970
Είσαγωγαί: 
Έξαγωγαι:

1.236,8 1.418,5 1.696,1
464,9 530,3 612,2

"Ελλειμμα: 771,9 888,2 1.083,9

Σημ.: Οί άοσμοι άναφέρονται είς έκατομμύρια δολλάρια.
Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος, Ή 'Ελληνική Οικονομία κατά τδ έτος 1971.

Ούτω, κατά την πενταετίαν 19155 - 60, αί έξαγωγαι αυξάνουν μόνον κα
τά μέσον ποσοστόν '0,8% έτησίως. Κατά τήν Ιδίαν περίοδον αί είσαγωγαΐ αυξά
νουν κατά μέσον ποσοστόν 7,2%. ’Αποτέλεσμα δέ τής τοιαύτης κινήσεως τών 
εξαγωγών καί εισαγωγών ύπήρξεν ή σημαντική διεύρυνσις τού ελλείμματος 
τού εμπορικού Ισοζυγίου κατά την περίοδον ταύτην, έν άντιθέσει προς τά προη
γούμενα ετη 19151 - Ιί&ύδ, δπου είχε σημειωθή μεγάλη μείωσις τού έλλείμμα- 
τος.ί22σ)

11α) Γερωνυμάκη Σ., Μεταπολεμική Οικονομική Άνάπτυξις τής Ελλάδος, Πει- 
ραιεδς 1964, <Τ. 5 έπ.
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Κατά την έπομένην πενταετίαν 1960 - 1965 at έξαγωγαί ηύξήθησαν με 
μέσον ετήσιον ποσοστόν πλησιάζον τό 8%. Κατά την Ιδίαν περίοδον αί είσαγω- 
γαί ηύξήθησαν κατά 12,5% έτησίως. Κατά δε την πρόσφατον πενταετίαν 1966 
- 70, αΐ μεν είσαγωγαί ηύξήθησαν κατά εν μέσον ετήσιον ποσοστόν 10,5% πε
ρίπου, ενώ αΐ έξαγωγαί κατά 13,1%.

Έσημειώθη δηλαδή σημαντική αύξησις των εξαγωγών κατά τήν δεκαε
τίαν 1960 - 1970- δι’ αυτό καί τό ποσοστόν τής ετήσιας αύξήσεως τών εξαγω
γών κατέστη μεγαλύτερον εκείνου τής έτησίας αύξήσεως τών εισαγωγών. Ή 
βελτίωσις αύτη, ή οποία έσημειώθη εις τάς έξαγωγάς κατά τήν προαναφερθεϊ- 
σαν περίοδον, οφείλεται κυρίως είς τό γεγονός, δτι άπό τού έτους 1960 καί εν
τεύθεν έσημειώθη μεγάλη αύξησις τού έθνικού εισοδήματος. Είδικώτερον θέ, 
ή εύνοϊκή αύτη έξέλιξις προήλθεν άπό τήν κατά τά έτη 1961, 1963 καί 1964 
σημαντικήν αύξησιν τού αγροτικού εισοδήματος. Ή αύξησις όμως αύτη τού 
αγροτικού εισοδήματος, ύπήρξεν έν ταύτφ λόγος αύξήσεως τών εισαγωγών. 
Καί ναι μέν τό ποσοστόν τής αύξήσεως τών εξαγωγών κατά τήν τελευταίαν δε
καετίαν είναι καθ’ εαυτό ικανοποιητικόν- πλήν όμως, άν λάβωμεν ύπ’ όψιν μας 
τά απόλυτα μεγέθη τών εισαγωγών καί τών εξαγωγών, τότε θά διαπιστώσω- 
μεν, ότι τό ποσοστόν τούτο πρέπει, είς τό εγγύς μέλλον, νά καταστή μεγαλύτε
ρον καί εκείνου τών εισαγωγών, διά νά δυνηθώμεν νά έλπίζωμεν πράγματι είς 
σημαντικήν μείωσιν τού έλλείμματος τού εμπορικού ισοζυγίου άπό τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην.

α. ‘Η παΰψικότης πάγιον χαρακτηριστικόν

’Αλλ’ ένώ είναι δυνατόν νά άναμένωμεν είς τό μέλλον σημαντικήν μείω- 
σιν τού έλλείμματος τού έμπορικοΰ μας ισοζυγίου, διά τής περαιτέρω αύξήσε
ως τών εξαγωγών, έφ’ όσον πληρούνται ώρισμέναι προϋποθέσεις όσον άφορρ 
είς τήν διάρθρωσιν τών εισαγωγών καί έξαγωγών, ή έξάλειψις τού έλλείμμα
τος δέν φαίνεται καν δυνατή.

Τό φαινόμενον αύτό τού μονίμου έλλείμματος τού εμπορικού ισοζυγίου 
καί επομένως τής ανισορροπίας, ή όποια υπάρχει μεταξύ εισαγωγών καί έξα
γωγών δύναται νά άποδσθή είς δύο δασικούς λόγους, οί όποιοι ανάγονται είς 
τον βαθμόν άναπτύξεως τής ελληνικής οικονομίας.

Ό π ρ ώτος λόγος είναι τό γεγονός, ότι ή 'Ελλάς, καίτοι σημειώσασα 
κατά τά τελευταία ετη πράγματι άξιάλσγον πρόοδον, Ιν τούτοις, εξακολουθεί 
νά διατηρή ώρισμένα βασικά χαρακτηριστικά τών υπανάπτυκτων χωρών.(12) 
Τά χαρακτηριστικά ταΰτα είναι εκδηλα τόσον είς τον τομέα τής παραγωγής

12) Haberler G., έ. ά. Ch. 7. — How Agricultural Fluctuations Influence Industry 
and Trade, a. 154 έπ. Βλ. έπίσης, United Nations, The Capital Development 
needs of the less developed Countries, N. Y. 1962, a. 113 έπ. καί Marshall A., 
£vd ,άνιστ. a. S96 - 689.
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καταναλωτικών αγαθών, όσον και είς τον τομέα τής παραγωγής αγαθών επεν- 
δύσεως.(12ο) Καί τούτο διότι, ένφ δεν επέτυχε μέχρι τούδε να στήριξή βιομη
χανίας συναγωνιστικώς βιώσιμους είς διεθνή κλίμακα, έχει ανάγκην τής εκ τού 
εξωτερικού εισαγωγής ειδών βασικής καταναλώσεως.

Ό δεύτερος λόγος είναι γενικωτέρου μάλλον χαρακτήρος καί αφο
ρά επίσης τάς ήσσονος οικονομικής άιναπτύξεως χώρας. Π ρόκειται διά την τά- 
σιν τού εύριέος καταναλωτικού κοινού τών χωρών τούτων, δπως μιμήται τό ύ- 
ψ-ηλόν καταναλωτικόν ύπό δείγμα τών ά νεπτυγμέ- 
ν ω ν χωρώ ν.(,3)

Τοιουτοτρόπα>ς, κατά τά πρώτα στάδια τής οικονομικής άναπτύξεως, αφού 
υπάρχει σοβαρός λόγος εισαγωγής ειδών διατροφής — 'φυσικά καί κεφαλαια
κών αγαθών — δεν είναι δυνατόν καιν νά έλπίζωμεν είς ενεργητικόν ίσοζύγιον, 
αφού θά είσάγωνται καί γεωργικά ακόμη, προϊόντα προς κάλυψιν επισιτιστι
κών αναγκών τού πληθυσμού.

Ή κατάστασις αύτη ύπήρχεν είς την ελληνικήν οικονομίαν μετά τον πό
λεμον καί μέχρι τού 19&0. Αί συνθήκαι μετεβλήθησαν κατά την πενταετίαν 
1950- 1955, καίτοι καί κατά την περίοδον ταύτην τό άναφεράμενον είς είδη δια
τροφής ποσοστόν τών εισαγωγών ήτο ακόμη αρκετά υψηλόν. ’Από τού έτους 
δέ 1960 καί εντεύθεν τό ποσοστόν τούτο κατήλθεν είς την δευτέραν θέσιν μετά 
τάς είσαγωγάς βιομηχανικών ειδών.

'Αλλά καί κατά τά μετέπειτα στάδια τής οικονομικής άναπτύξεως, όταν 
τό επισιτιστικόν πρόβλημα παύση υφιστάμενον, υπάρχει σοβαρός λόγος νά πι- 
στεύωμεν δτι θά ύπάρχη ύψηλή ροπή πρός είσαγωγάς.(,4) Καί τούτο διότι, 
δεδομένης τής έπικοιναχνίας μετά τών χωρών τού εξωτερικού, κάθε αύξησις τού 
εισοδήματος, ή οποία θά επέρχεται κατά τά στάδια ταύτα τής οικονομίας, θά 
στρέφεται κατά μέγα μέρος πρός είσαγωγάς αγαθών εκ τού εξωτερικού.(15)< 
Ο δα) Έδώ εύρ ίσκεται καί ή έξήγησις τού γεγονότος, δτι ή σημειωθεΐσα αύξη- * 13 14 15

12α) Lewis A., — The Theory of Economic Growth, London 1955, σ. 40 έπ. καί 
Ward B., — Ελληνική Περιφερειακή Άνάπτυξις, Άθήναι 1963, σ. 9.

13) Καί δεν έχομεν μόνον άμεσους δυσμενείς επιδράσεις έιά τοΰ έμπορικοΰ μας Ισο
ζυγίου, έχομεν έπίσης έμμεσους επιδράσεις καί έπί της ροπής πρός άποταμίευσιν, 
τής συγκεντρώσεως κεφαλαίων καί τής παραγωγής γενικώτερον. Βλ. Θεοφανί- 
δσυ Σ., Ή άνοδος τής ύριακής ροπής πρός άποταμίευσιν, Θεσσαλονίκη 1966, 
«Ό κυριώτερος ανασταλτικός παράγων τής ροπής πρός ‘άποταμίευσιν είς μίαν 
άναπτυσσσμένην οικονομίαν είναι τό Demonstration Effect».

14) Βλ. Δερτιλή Π., έ.α. σ.σ. 276, 277 (Κεφ. XVII — ύπό Β — .Η μορφή τής 
’Ελληνικής Οικονομίας καί ή ευπάθεια αυτής).

15) Bauer - Yamey (έ.ά. Oh. X. — The International Demonstration Effect, σ. a. 
137 - 142). ’Επίσης, Preston L., Consumer Goods Marketing in a Develops 
Economy, Άθήναι 1968, σ. 158 έπ., καί Καμνηνοΰ Α., Τά άσθενή σημεία τής 
’Ελληνικής Οικονομίας, Άθήναι 1984, σ. 9 έπ.

15α) Charles Ρ., ενθ. άνωτ. ύπό Ch. 8. — Demonstration effect in Production Ver
sus Demontsration effect in Consumption, σ. 140 έπ. Βλ. έπίσης καί Δελτ ον 
Τραπέζης τής Ελλάδος, Τμήμα Στατιστικής, Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων 
Κυριωτέρων ’Αστικών Κέντρων τής Χώρας, Άθήναι, 1963, σ. 30 έπ.
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σις τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος παρ’ ήμίν, ή όποια έσημειώθη κατά την ΙΟετίαν 
1950 - 1960- είχεν ώς αποτέλεσμα την άντικατάστασιν των είσαγωγών ειδών 
διατροφής άπό αγαθά, κατά τό μάλλον ή ήττον, πολυτελούς χαρακτήρος, οΐα 
είναι, είς μεγάλην έκτασιν, τά βιομηχανικά καταναλωτικά είδη. Πράγματι δέ, 
κατά τό 1951 τό κονδύλων τοΰ συνόλου τών τροφίμων έκάλυπτε τό 30,45% τοΰ 
συνόλου τών είσαγωγών τοΰ έτους αΰτοΰ> κατά τό έτος 1965 τό 21,7%, κατά 
τό έτος 1960 τό 17,2%, κατά τό 1965 τό 16% καί κατά τό 1970 τό 14%.

6. Ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ ζήτησις τών έλληνοκών προϊόνraw

Πέραν όμως τών λόγων, τούς όποιους έξεθέσαμεν ανωτέρω, ένεκα τών ό
ποιων δέν πρέπει νά άναμένωμεν είς τό έγγύς μέλλον τουλάχιστον, τήν έξάλει- 
•ψιν τοΰ έλλείμματος τοΰ έμπορικοΰ Ισοζυγίου, υπάρχει καί εις άλλος παράγων, 
ό όποιος όμως ανάγεται είς τήν συμπεριφοράν τής ζητήσεως τοΰ έξοπερικοΰ 
έναντι τών έλληνικών προϊόντων.

Διότι- ή ζήτησις τών προϊόντων τής έλληνίκης οικονομίας ασκεί άπσφασι- 
στικήν έπίδρασιν έπί τής διαμορφώσεως τοΰ έθνικοΰ είσοδήματος. Ό παράγων 
αυτός φαίνεται, τουλάχιστον έκ πρώτης δψεως, αστάθμητος, καθ’ ότι προσδιο
ρίζεται άπό τάς έν γένει συνθήκας τής αλλοδαπής.

’Εάν όμως γνωρίζωμεν την φύσιν τών προϊόντων, τά όποια προσφέρομεν 
πρός τήν άλλοδαπήν, δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν καί τάς δυνατότητας άπορρο- 
φήσεως αυτών. Μακροχρονίως σημειοΰνται μεταβολαί είς τά είσοδήματα διε
θνώς. Είναι δέ λογικόν νά σκιεφθώμεν, ότι Ιν μέρος τής, έκ της αύξήσεως τών 
εισοδημάτων τούτων είς τό έξωτειρικόν, ζητήσεως θά στροφή καί πρός τήν έλ
λη νικήν αγοράν, ώς πρόσθετος ζήτησις. Τοιουτοτρόπως δέ, θά άποτελέση ή 
ζήτησις αυτή λόγον αύξήσεως τών έξαγωγών μας είς τό έγγύς καί πολύ περισ
σότερον είς τό άπώτερον μέλλον.

Ποια όμως είναι τά έλληνικά έξαγώγιμα προϊόντα καί ποια ή φύσις τής 
καλούμενης εισοδηματικής έλαστικότητός των; Τοΰτο είναι μεγάλης σημασίας, 
διότι, έάν ή εισοδηματική των έλαστικότης είναι μικρά, δέν πρέπει νά έλπίζω- 
μεν είς στροφήν τής ζητήσεως έκ τοΰ έξωτερικοΰ πρός τήν έλληνικήν αγοράν, 
συνεπεία μελλοντικής αύξήσεως τών ατομικών εισοδημάτων είς τάς χώρας με
τά τών όποιων συναλλάσσεται ή ’Ελλάς.

γ. ‘Η φύσις τών έξαγωγίμων έλληνικών προϊόΜκοτ

Τά έξαγώγιμα προϊόντα τής 'Ελλάδος είναι κατ’ έξοχήν γεωργικά ή δέ 
εισοδηματική έλαστικότης αυτών είναι κατά κανόνα χαμηλή. ’Επομένως, δέν 
δυνάμεθα νά έλπίζωμεν εις τήν, συνεπείμ τής μελλοντικής αύξήσεως τής έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ ζητήσεως, αΰξησιν τών έξαγωγών μας. Ό λόγος δέ αύτός τής μι-
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κρας εισοδηματικής έλαστικότητος των γεωργικών προϊόντων εΐναι εν γενικώ- 
τερον φαινόμενον, ε’ις τό όποιον οφείλεται καί τό γεγονός, ότι ή αύξησις τής έ- 
σω.τερικής ζητήσεως, κατ’ ακολουθίαν τής αύξήσεως τών εισοδημάτων εις τό 
έσωτερικόν, δέν στρέφεται προς γεωργικά προϊόντα, άλλα προς τό έξωτερικόν 
δια βιομηχανικά τοιαύτα. 'Αλλά τό ζήτημα δέν εξαντλείται ενταύθα. Διότι, α
φού μακροχρονίως, μέ την αύξησιν τών εισοδημάτων, δέν θά αύξηθή καί ή ζή
τησες τών αγροτικών προϊόντων, ή αν αύξηθή θά αύξηθή ελάχιστα, καί αΐ τι- 
μαί τών αγροτικών προϊόντων ώς έπίσης καί τά αγροτικά εισοδήματα δέν θά 
αύξηθούν, ή θά αύξηθούν ελάχιστα. Σημειωτέον δέ, ότι τό έκ τής γεωργίας 
εισόδημα αποτελεί εν ποσοστόν ευρισκόμενον εγγύς τού 20% τού συνολικού ε
θνικού μας εισοδήματος, θά Ι'χωμεν σοβαρωτάτας έπιπτώσεις καί επί τού εθνι
κού εισοδήματος έκ τού λόγου τούτου.

δ. Συσχέτοοις τής αύξήσεως νοΰ εθνικού εισοδήματος και τον νψονς τών 
τιμών τών γεωργικών προϊόντων

Ή κατωτέρω είκών ύπ’ άριθ. -1 -, αποδίδει κατ’ άπλούστατον τρόπον τό 
πώς συμβαίνει ώστε αί τιμαί τών αγροτικών προϊόντων νά είναι πάντοτε εις 
χαμηλόν έπίπεδον, παρά τό γεγονός, ότι διαχρονικώς αύξάνεται καί τό γεωργι
κόν καί τό συνολικόν έθνικόν εισόδημα.

'Τποθέσωμεν- ότι ό χώρος Δ είναι ή άγορά, όπου συσσωρεύονται όλα τά 
γεωργικά προϊόντα. ’Έστω ακόμη, ότι ή ροή Π παριστά την έτησίαν γεωργικήν 
παραγωγήν, ή όποια κατευθύνεται προς τήν αγοράν καί ή ροή Κ παριστμ τήν

£/t/Q>ZJ ZJ/J' Op/c). -1~

Πηγή: Rogeirs Ε., Social Change in Rular Society, N. York, 1960 σ. 426.
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ποσότητα των προϊόντων, ή οποία κατευθύνεται προς την κατανάλωσιν έτησίως.
Τώρα, εάν ύποθέσωμεν, ότι ή ροή Π είναι ίση προς την ροήν Κ, έάν δη

λαδή προσφέρωνται εις τήν αγοράν τόσα γεωργικά προϊόντα, όσα ζητούνται 
άπό τήν κατανάλωσιν- τότε θά ύπάρχη Ισορροπία είς τό μέσον ύψος τιμών Τ 
εις τήν κλίμακα.

”Αν όμως συμβή, κατά τήν έπομένην περίοδον, να αύξηθή ή γεωργική 
παραγωγή, τότε θά έχωμεν, κατ’ άνώγκην, μίαν πλεονάζουσαν ποσότητα είς τήν 
αγοράν Δ. Ή πλεονάζουσα αύτη ποσότης θά συντελέση, ώστε αί τιμαί των γε
ωργικών προϊόντων νά σχηματισθούν είς χαμηλότερου τώρα επίπεδον, ήτοι είς 
τό' σημεΐον Τ'.'1*)- 07), πβ)

Ή πρώτη τουλάχιστον ενδειξις ενταύθα είναι, ότι ή αύξησις τής γεωργι
κής παραγωγής θά έπιφέρη τήν πτώσιν τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων 
και επομένως θά άντισταθμισθή ή αύξησις τού γεωργικού εισοδήματος, ή ό
ποια έπήλθεν- ως αποτέλεσμα τής αύξήσεως τής γεωργικής παραγωγής.θ’) Τί 
θά συμβή όμως, έν συνεχεία, με τήν έπίδρασιν τής αύξήσεως τού συνολικού έ- 
θνικοΰ εισοδήματος, μέρος τού όποιου αποτελεί καί τό γεωργικόν εισόδημα ;16 17 18 19 (20) 21 
’Έστω δηλαδή, ότι τά ανωτέρω άιφορούν είς τήν έλληνικήν οικονομίαν. Πού θά 
καταλήξη ή αύξησις αύτη τής γεωργικής παραγωγής;

Τό κατά πόσον, μέρος τής, συνέπεια τής αύξήσεως τού έθνικού εισοδήμα
τος, αύξήσεως τής συνολικής ζητήσεως θά στ ο αφή πρός τήν αγοράν τών γε
ωργικών προϊόντων, αποτελεί πρόβλημα- έξαρτώμενον άπό τόν βαθμόν τής ει
σοδηματικής έλαστικότητος τών παραγομένων προϊόντων. ’Επειδή όμως κατ’ 
εξοχήν τά γεωργικά προϊόντα Ιχουν χαμηλήν εισοδηματικήν έλαστικότητα, δεν 
πρέπει νά άναμένωμεν σημαντικήν αύξησιν τής ζητήσεως τών γεωργικών προϊ
όντων, συνεπεία, αύξήσεως τού εθνικού είσοδήματος παρ’ ήμίν.(,)- <22>

Ό λόγος ούτος αποτελεί μίαν σοβαράν αιτιολογίαν τού γεγονότος, ότι τό 
εμπορικόν ίσοζύγιον τής χώρας μας παρουσιάζει μίαν χρονιάν κατάστασιν πα- 
θητικότητος, παρά τήν- όμολογουμένο>ς, σημαντικήν αύξησιν τού έθνικού εισο
δήματος, ήτις συνετελέσθη κατά τά τελευταία ετη. Περαιτέρω, δυνάμεθα νά δε- 
χθώμεν Ιπαγωγικώς καί ότι, έφ’ όσον χρόνον τά γεωργικά προϊόντα θά αντι
προσωπεύουν αποφασιστικόν κονδύλιον διαμορφώσεως τών έξαγωγών τής χώ

16) Rogers Ε., Social Change in Rural Society, Pairt HI, a. 426, New York, 1960.
17) Είδικώς όσον άφορςί είς τά έλληνικά γεα>ργικά προϊόντα καί τάς έν γένει συν- 

θηκας παραγωγής αυτών. Βλ. Βογιατζή Β., — Παραδόσεις ’Εφηρμοσμένης 
Κοινωνικής Οικονομικής, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 25 έπ.

18) Καί δέν είναι μόνον ό γεωργικός τομεύς έκεΐνος, ό όποιος θά ΰποστή τάς συνέ
πειας, άλλ’ όλοι οί τομείς τής παραγωγής. Βλ. Άθανααιάδου Κ., (έ. ά. σ.
4 έπ.).

19) Bauer -Yamey, (ε. d. Ch. XI. Different Criteria of Economic Advance, σ. 151).
20) Haberler G., (ε. ά. Ch. 7, Influence on the Business Cycle on Agriculture, σ. 

167 έπ.
21) Άθανασιάδου Κ., — Διαθέσιμα άγαρά καί 'Τπηρεσί'αι παρ’ ημίν. Άθήναι 1956, 

σ. 13. ’Επίσης, Σαραντίδου Ρ., όνθ. άνωτ. σ.σ. 10, 11, 46 καί 111.
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ρας μας, ή κατάστασις τής ανισορροπίας τσΰ Ισοζυγίου θά έξακολουθή παραμε- 
νουσα και τό εντεύθεν προερχόμενον έλλειμμα θά διευρύνεται.

2. Σύνθεσις τών ελληνικών εισαγωγών

Άπό τήν μέχιρι τούδε άνάλυσιν τής ψύσεως τού ελληνικού εμπορικού Ισο
ζυγίου διεπιστώθη, δτι κύριον αίτιον τής παθητικότητος αύτού, είναι ή μικρά 
εισοδηματική έλαστικάτης των προϊόντων, τά όποια ή έλληνική οικονομία δια
θέτει είς τήν διεθνή αγοράν. Έτονίσθη ίδιαιτέρο)ς τό γεγονός, ότι τό έλλειμμα 
τού ισοζυγίου θά διατηρήται αρκετά υψηλόν ή κα'ι θά διευρύνεται. Τάσεις δε 
μειώσεως, αί όποϊαι ένδέχεται νά σημειωθούν, θά ασκήσουν μικράν μάλλον ε- 
πίδρασιν καί θά είναι, κατά τό μάλλον ή ήττον, παροδικού χαρακτήρας.

Είναι εν τούτοις ανάγκη νά άναφερθώμεν είδικώτερον επί τής αυνθέσεως 
τών έλληνικών εισαγωγών καί εξαγωγών, προκειμένου νά επισημάνωμεν έπα- 
κριβώς τήν συμπεριφοράν τών μεγεθών τούτων, ή οποία καταλήγει είς τον 
προσδιορισμόν τού μεγέθους τού έκάστοτε Ιλλείμματος τού ισοζυγίου. Καί τού
το διότι, μολονότι δέν είναι δυνατή ή άπό τής μιάς ημέρας είς τήν άλλην μετα
βολή τής συνθέσεως είσαγαμένων καί εξαγομένων προϊόντων, είναι, εν τούτοις, 
δυνατή ή έπισήμανσις τών αδυναμιών καί ή χάραξις ορθής κατευθύσεως διά 
τό άπώτερον μέλλον.

Άρχίζομεν πρώτον μέ τήν άνάλυσιν τών ελληνικών εισαγωγών, έν συνε
χείς δε θά άναφερθώμεν λεπτομερώς καί είς τάς έλληνικάς έξαγωγάς.

α. Ή σύνϋ·εσις τών εισαγωγών κατά την περίοδον 1962 -1970

Παραθέτομεν ένταύθα πίνακα άναφερόμενον είς τήν κίνησιν τών εισα
γωγών κατά κατηγορίας κατά τά ετη 1962-1970.

ΠΙΝΑΒ 2.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1962—64

Κατηγορίαι έμπορευμάτων 1962 1963 1964

0 Τρόφιμα 11,2% 18,1% 14,1%
1 Ποτά καί καπνός
2 Πρώτοι ΐλαι καί έδώδιμοι, πλήν 

καυσίμων

0,1% 0,1% 0,1%

9,6% 10,5% 9,9%
3 ’Ορυκτό, καΰσυμα, λιπαντικά κλιτ. 7,3% 8,7% 7,0%
4 “Ελαια καί λίπη ζωικής ή φυτικής 

προελεύσεως 0,4% 0,4% 0,1%
5 Χημικά είδη 9,9% 10,5% 10,1%
6 Βιομηχανικά προϊόντα 20,6% 18,5% 19,9%
7 Μηχανήματα 3,1% 3,2% 35,3%
8 Διάφορα βιομηχανικά είδη 3,1% 3,2% 3,5%
9 Είδη και αυναλλαγαΐ μη ταξινομη- 

μέναι κατά κατηγορίας — — —

Σ ύνο λον 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: Ε.Σ.Τ.Ε. Μηνιαΐον Δελτών Στατιστικής ’Εξωτερικού ’Εμπορίου (1962 -67)
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Έκ τού πίνακας αυτού δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν ποια ήτο ή θέσις των 
εισαγωγών μας κατά τά προαναφερθέντα έτη ε’ις απολύτους αριθμούς καί εις 
ποσοστά τό μέν, τό δέ, νά προβώμεν εις συγκρίσεις μεταξύ των επί μέρους κον- 
δυλίων, τά όποια συνθέτουν τό σύνολον τών εισαγωγών.

Π IN AS 2«.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1965—70

Κατηγορίαι εμπορευμάτων 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Τρόφιμα 18,1% 16,4% 14,6% 15,4% 15,5% 13,8%
Πρώτοι υλαι 22,0% 21,9% 21,7% 21,3% 21,6% 21,6%
Καύσιωα - λιπαντικά 6,7% 6,9% 8,0% 8,80% 8,0% 7,0%
Κεφαλαιουχικά άγαάά 
Βιομηχανικά καταναλωτικά

25,0% 24,0% 24,1% 23,1% 26,3% 28,3%

προϊόντα 28,2% 30,8% 31,6% 31,4% 28,6% 29,3%

Σύνολον 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Π η νή: Ε.Σ.Τ.Ε., Μηνιαΐον Δελτίον Στατιστικής ’Εξωτερικού ’Εμπορίου (1965 - 70)

’Ιδιαιτέρως ένταΰθα ένδιαφερόμεθα διά την σύνθεσιν τών εισαγωγών, 
διότι αυτή προδίδει καί την δυνατότητα τής ύποκαταστάσεως ενός έκαστου κον
δυλίου υπό τών άλλων εις τό μέλλον, οσάκις τούτο Ινδείκνυται από τάς έν γένει 
παραγωγικός συνθήκας τής έλληνικής οικονομίας

Κατά τό έτος 1962, τήν πρώτην θέσιν εις τάς είσαγωγάς κατέχουν τά μη
χανήματα καί τά μεταφορικά μέσα, τήν δευτέραν θέσιν τά βιομηχανικά προϊόν
τα καί τήν τρίτην τά τρόφιμα. Κατά τά έπόμενα έτη 1963 καί 1964, ή .σειρά 
τών βασικών αυτών ειδών εισαγωγής παραμένει είσέτι ή ιδία, αν καί μεσολα
βούν μεταβολαί εις τά απόλυτα μεγέθη. Πλέον δέ, έσημεώθη αισθητή αύξησις 
τού ποσοστού τού άναφερομένου εις τά τρόφιμα, ένώ τά ποσοστά τά άναφερό- 
μενα εις τάς είσαγωγάς μηχανημάτων καί βιομηχανικών προϊόντων έσημείω- 
σαν έλαφράν πτώσιν.

Κατά τή.ν πρόσφατον περίοδον 1'965 - 70 έξ άλλου τήν πρώτην θέσιν είς 
τάς είσαγωγάς κατέχει σταθερώς τό κονδύλιον τών βιομηχανικών καταναλωτι
κών προϊόντων, τήν δευτέραν τό κονδύλων τών μηχανημάτων καί τήν τρίτην 
τό κονδύλιον τών τροφίμων έν γένει.

6. ‘Η αήνΰεσις τών είσαγωγών κατά την τελευταΐαν εικοσαετίαν

Καί ταΰτα μέν, όσον αφορά είς τήν σύνθεσιν τών έλληνικών είσαγωγών 
κατά τήν περίοδον 1962- 1970. Επειδή όμως ή περίοδος αύτη είναι πρόσφα
τος, δεν θά προβώμεν είσέτι είς παρατηρήσεις Ιπί τών μεταβολών τών κονδυ- 
λίων κατ’ αυτήν. Άρκούμεθα μόνον είς τήν έπισήμανσιν τού γεγονότος ότι τό
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ποσοστόν τού κονδυλίου των μηχανημάτων επί τού συνολικού ποσοστού των 
εισαγωγών έκυμάνθη μεταξύ 37,8 καί 23Ί%, τό αντίστοιχον ποσοστόν τών 
βιομηχανικών προϊόντων έκυμάνθη μεταξύ 31,7 καί 19,9% καί τών τροφίμων 
μεταξύ 11,2 καί 18,1%.

"Ας εΐδωμεν τώρα ποία ήτο ή σύνθεσις τών τριών αυτών βασικών προϊόν
των εισαγωγής εις τρία χρονικά σημεία κατά τό παρελθόν:

ΠΙΝΑΞ 3.

Κατηγορίαν 1951 1955 1960

0 Τρόφιμα 30,45% 21,7% 17,2%
1 Ποτά - καπνός — 0,1% 0,0%
2 Πφώται ύλ-αι, ιμή έδώδιμ/οι, πλήν 

καυσίμων 15,39% 12,9% 15,0%
3 ’Ορυκτά, καύσιμα, λιπαντικά καί 

ουναφή είδη 13,28% 14,5% 12,5%
4 Ζωικά - φυτικά ίλαια καί λίπη 1,01% 0,5% 0,1%
5 Χημικά προϊόντα 7,03% 8,8% 12,4%
6 Βιομηχανικά είδη 16,42% 22,0% 28,5%
7 Μηχανήματα καί μεταφορικά μέσα 13,76% 16,1% 11,4%
8 Διάφορα 2,66% 3,2% 3,2%

Σ ύ ν ο λ ο ν 100,00% 100,0% 100,0%

Πηγή: Ε.Σ.Τ.Ε., Μηνυαΐον Δελτών Στατιστικής ’Εξωτερικού ’Εμπορίου (1951 -60)

'Ως έκ τού ανωτέρω πίνακος έμφαίνεται, κατά τό έτος 19'51, τά τρόφιμα 
αντιπροσωπεύουν τό 30,45% τού συνόλου τών εισαγωγών κατά τό έτος τούτο. 
Την δευτέραν θέσιν κατείχε τό κονδύλων τών βιομηχανικών προϊόντων μέ πο
σοστόν 16'42%, ενώ τό κονδύλων τό άναφερόμενον είς τάς είσαγωγάς μηχα
νημάτων άντεπροσώπευε ποσοστόν μόλις 13,76%.

Μετά μίαν πενταετίαν, ήτοι κατά τό έτος 1955, τό ποσοστόν τό άναφερό
μενον είς τό κονδύλων τών τροφίμων κατήλθεν είς 21,7%, διά νά καταλάβη 
την δευτέραν θέσιν, μετά τό ποσοστόν τό άναφερόμενον είς τό κονδύλων τών 
εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, τό όποιον άνήλθεν είς 22%. Τό ποσοστόν 
τό άναφερόμενον είς τάς είσαγωγάς μηχανημάτοιν έσημείωσεν αύξησιν, ήτοι 
άνήλθεν είς 16,1%.

Κατά δε τό έτος 196Ό τό ποσοστόν, τό άναφερόμενον είς τάς είσαγωγάς 
βιομηχανικών ειδών άνήλθεν είς 28,5%, ενώ τά αντίστοιχα ποσοστά ειδών δια
τροφής καί μηχανημάτων κατήλθον είς 17,2% καί 11,4%.

’Αφού άνεφέρθημεν άνωτέρω είς τήν σύνθεσιν τών τριών βασικωτέρων 
ειδών εισαγωγής τού έμπαρικοΰ μας ισοζυγίου, θά έπιχειρήσωμεν, Ιν συνεχεία, 
τήν έξήγησιν, τόσον τής συνθέσεως τών μεγεθών τούτων, δσον καί τής σημα-
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αίας, την οποίαν παρουσιάζει διά την μελλοντικήν διαμόρφωσιν τοΰ συνόλου 
των εισαγωγών τής χώρας ή ποσοτική μεταβολή εις τά μεγέθη ταΰτα.

γ. Γραφική παράσταιοις της κινήοεως των εισαγωγών καπά την τελεν- 
αν 20·ετίαν

Πριν δμως προβώμεν εις τοιαΰτας έπεξηγήσεις, κρίνομεν σκόπιμον νά 
άποδώσωμεν καί διαγραμματικώς τά δσα ανωτέρω έξετέθησαν, διά νά έχωμεν 
εις τά επόμενα προ όφθαλμών τήν άπεικόνισιν τών σημειωθεισών μεταβολών.

Είς τό κατωτέρω διάγραμμα ΰπ’ άιριθ. 3 ό άξων X άναφέρεται είς τον χρό
νον, ό δε άξωνψ άναφέρεται είς τήν κίνηΐσιν τών ποσοστών τών κονδυλίων τών 
είσαγομένων τροφίμων, βιομηχανικών προϊόντων καί μηχανημάτων κατά τήν 
ΰπ’ όψιν περίοιδον, ήτοι κατά τήν τελευτά ία ν εικοσαετίαν, από τοΰ 1951 καί έν- 
τεΰάεν.

γα. Ή κίνησις τών εισαγωγών τροφίμων

Ή ΤΤ τοΰ έτους 1951 καί εντεύθεν μέχρι τοΰ 1962, διαγράφει καθοδικήν 
πορείαν. Μετά τό έ'τος τοΰτο σημειώνει έλαψράν άνοδον. Τοΰτο εξηγείται εκ 
τοΰ λόγου, δτι από τοΰ έτους 19·50 καί έντεΰθεν, έσημειώθη σοβαρά αΰξησις 
τής εγχωρίου γεωργικής παραγωγής, ήτις άιντικατέστησεν είς μέγα βαθμόν τά 
είσαγόμενα είδη διατροφής. Ή αΰξησις αΰτη τής γεωργικής παραγωγής όφεί- 
λεται κυρίως είς τήν υψηλήν παραγωγικότητα τών έπενδΰσεο>ν είς τήν γεωργί
αν κατά τήν δεκαετίαν 1950 έως 1960.

γ£. Ή άντικατάστασις τών εισαγωγών τροφίμων νπό εισαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων

Ή ΒΒ ανέρχεται συνεχώς μέχρι τοΰ I960. Τοΰτο έχει τήν εξής έξήγηρ 
σιν: Ή αΰξησις τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος, ή όποια συνετελέσθη κατά τήν δε
καετίαν 1950 - 1960, είχεν ώς άμεσον αποτέλεσμα τήν άνοδον καί τοΰ επιπέ
δου διαβιώσεως εν 'Ελλάδι. ’Επειδή δέ, δεν ύπήρχον έπιτοπίως τά άπαιτούμε- 
να είδη, τά βιομηχανικά δηλαδή προϊόντα, ή ζήτησις έστρέφετο συνεχώς προς 
τό εξωτερικόν. ’Αξίζει νά τονιοθή ένταΰθα, δτι ή σημειωθεΐσα θεαματική αΰ- 
ξησις τοΰ έθνικοΰ μας εισοδήματος κατά την περίοδον ταύτην, υπήρξε σα
φής συνάρτησις τής αΰξήσεως τοΰ γεωργικοΰ εισοδήματος.

Τοιουτοτρόπως, έκεινο τό όποιον συνετελεϊτο τότε, έξ Ιπάψεως εισαγω
γών, ήτο ή μεταστροφή τής ζητήσεως άπό τά είδη, διατροφής, είς τά είδη βιο
μηχανικής παραγωγής. Πάντως καί τά προϊόντα ταΰτα δεν παρήγοντο έπιτο- 
πία>ς, έπομένως δ,τι κατά τήν ΰπ’ οψιν περίοδον συνετελεϊτο, έξ έπάψεως ισο
ζυγίου πληρωμών, ήτο ή μεταβολή είς τήν σύνθεσιν τών κονδυλίων, τά όποια 
άπετέλουν τάς είσαγωγάς. 'Οπωσδήποτε δμως δεν δυνάμεθα νά παραγνωρί- 
σωμεν τό γεγονός, δτι ή μετατόπισις αΰτη τής ζητήσεως, άπό τά είδη διατροφής
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είς τά βιομηχανικά προϊόντα, προδίδει καί μίαν αλλαγήν, ή οποία συνετελέσθη 
εις την οικονομίαν τής χώρας.

Ή Ελλάς έλυσεν είς μεγάλην ε/.τασιν τό διατροφικόν πρόβλημα, διότι 
προς την κατεύθυνσιν ταύτην έστράφησαν δλαι αιί πρασπάθειαι, κυρίως από 
τοϋ 1951. Έχρησιμοποιήθη δέ προς τοΰτο ή τότε δωρεάν παρεχόμενη ’Αμερι
κανική βοήθεια. ’Αλλ’ έμφ τό πρόβλημα τοΰτο εΰρεν οπωσδήποτε την λύσιν 
του εντός τής μετά τό 1951 δεκαετίας, έν νεον τοιοΰτον ένεφανίζετο. ΤΗτο δέ τό 
πρόβλημα τοΰτο συνέπεια τής έπιλύσεως τοΰ προηγουμένου. Προσεκτική πα- 
ρατήρησις είς τό ανωτέρω διάγραμμα μάς βοηθεΐ νά άντιληφθώμεν τοΰτο. Ένφ 
ή ΤΤ διαγράφει συνεχώς καθοδικήν πορείαν, πράγμα τό όποιον σημαίνει συνε
χή μείωσιν των είσαγομένων ειδών διατροφής, ή ΒΒ διαγράφει συνεχώς ανο
δικήν πορείαν καθ’ βλην τήν δεκαετίαν.

Τό κατά πόσον όμως είς τό εγγύς μέλλον θά Ιπιτύχωμεν νά ύποκαταστή- 
σωμεν καί τά είσαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα δι’ εγχωρίου παραγωγής, εί
ναι δΰσκολον νά άποφανθώμεν από τώρα. Πάντως πρέπει νά σημειώσωμεν τό 
γεγονός, δτι αί είσαγωγαί βιομηχανικών προϊόντων έσημείωσαν κάμψιν μετά 
τό 1960, εν σχέσει προς τάς είσαγωγάς άλλων προϊόντων, δπως φαίνεται ικαί 
έκ τοΰ ανωτέρω διαγράμματος, ένθα ή Β Β μετά τό έτος τοΰτο κλίνει προς τά 
κάτω δεξιά.

γγ. Ή χΐνησις τ&ν εισαγωγών μηχανημάτων

Ή ΜΜ έξ άλλου, εξακολουθεί έλαφρώς ανοδικήν πορείαν μέχρι τοΰ έ
τους 1955, έν συνεχείμ έλαφρώς καθοδικήν πορείαν μέχρι τοΰ I960. Μετά τό 
έτος τοΰτο επακολουθεί σημαντικωτάτη άνοδος.

Τό δτι κατά τήν δεκαετίαν 1950 -1960 αί είσαγωγαί τών μηχανημάτων 
άντεπροσώπευον χαμηλόν ποσοστόν επί τοΰ συνόλου τών εισαγωγών όφείλεται 
κυρίως εις τήν φΰσιν τών επενδύσεων καί τήν έκτασιν αυτών, αί όποΐαι έλαβον 
χώραν κατά τήν άναφερομένην περίοδον. ’Από τοΰ έτους 1962 καί έντεΰθεν 
αί συνθήκαι είς τον τομέα τοΰτον τών εισαγωγών μετεβλήθησαν όλοσχερώς. Αί 
είσαγωγαί μηχανημάτων παρουσιάζουν συνεχή άνοδον, ή όποια- δεικνύει τήν 
προσπάθειαν τής έλληνικής οικονομίας πρός δημιουργίαν μεγάλων βιομηχανι
κών μονάδων βιωσίμων είς διεθνή κλίμακα.

δ. Συμπεράσματα τινα hi τής ανν&εσεως τών ίλληνικ,ών είσαγωγών

Άνεφέρθη ανωτέρω, έν άρχή τής παρούσης παραγράφου, δτι καθ’ δσον 
χρόνον ή χώρα μας θά παραμένη γεωργική, τό έλλειμμα τοΰ έμπορικοΰ Ισο
ζυγίου θά διατηρήται αρκετά υψηλόν. Τοΰτο -άπεδώσαμεν, δσον αφορά είς τό 
σκέλος τών είσαγωγών εις τό δτι τά είσαγόμενα προϊόντα, πληροΰντα κατά τό 
πλεΐστον βασικάς άνάγκας τής έλληνικής οικονομίας, δεν είναι δυνατόν νά πε- 
ρικαποΰν χωρίς δυσμενείς έπιπτώσεις έπί τής έλληνικής οικονομίας.
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δα. Ή νποκατάστασις των εΐοαγομένων ειδών διατροφής νπο Ιγχωρίον παραγωγής

'Οπωσδήποτε βεβαίως κατά την διάρκειαν τής τελευταίας εικοσαετίας έ- 
σημειώθησαν πρόοδοι σημαντικοί και ε’ις τον τομέα τών εισαγωγών προς την 
κατεύθυνσιν τής καλύτερος συνθέσεως τών βασικών μεγεθών, ατινα συνιστούν 
ταύτας. Έσημειώθη, εν πρώτοις, σοβαρά μείωσις τοΰ ποσοστού τοΰ κονδυλίου 
τών τροφίμων επί τοΰ συνόλου τών εισαγωγών. Ή μείωσις, αΰτη, δηλωτική τής 
ύποκαταστάσεως τών είσαγομένα)ν έκ τοΰ εξωτερικού ειδών διατροφής από την 
εγχώριον παραγωγήν, αποτελεί τό πρώτον σημαντικόν βήμα προς την καλυτέραν 
σύνθεσιν τών κονδυλίων τών άπαρτιζόντων τάς εισαγωγάς τής χώρας. Δεν πρέ
πει έν τοότοις νά διαφυγή τής προσοχής μας ενταύθα καί τό γεγονός δτι, παρά 
τήν παρατηρηθεΐσαν ταύτην ύποκατάστασιν μέχρι τοΰ έτους 1:9 61, δπα>ς δια- 
φαίνεται τούτο έκ τών ανωτέρω ύπ’ άριθ. - 2 - καί - 3 - πινάκων καί έκ τού 
σχετικού διαγράμματος ύπ’ άριθ. - 3 -, έσημειώθη μία αΰξησις τού ποσοστού 
τού κονδυλίου τών εισαγωγών τροφίμων έπί τών συνολικών εισαγωγών. Ή αΰ- 
ξησις δε αΰτη, αποτέλεσμα τής ποιοτικής βελτιώσεως τών είδών διατροφής, προ
ήλθε κυρίως από εισαγωγάς κτηνοτρσφικών προϊόντων. ”Αν δέ λάβωμεν ύπ’ 
σψιν μας, δτι καί τό δλον κονδύλων τών είσαγωγών ηύξήθη κατά τήν περίοδον 
ταύτην, ένεκα τής αύξήσεως τού έθνικοΰ εισοδήματος, θά διαπιστώσωμεν μίαν 
σοβαράν αδυναμίαν τοΰ έμπορικοΰ Ισοζυγίου, όφειλομένην εις τον λόγον τούτον.

Γενικώς δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι αί είσαγωγαί ειδών διατροφής καί κα
τά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον δεν έσημείωσεν έντασιν ανησυχητικήν, καί 
τούτο διότι ή εισοδηματική έλαστικάτης ζητήσεως αυτών είναι χαμηλή.

δβ. Ή νποκατάστασις των είσαγομένων βιομηχανικών προϊόντων νπο Εγχωρίου
παραγωγής

Είδικώτερον, κατά τό ήδη διανυόμενον στάδιον οικονομικής άναπτύξεως 
τής χώρας, έκείνο τό όποιον προέχει, δια νά περικοπούν αί είσαγωγαί εις με- 
γάλην έκτασιν, είναι ή ύποκατάστασις τών είσαγομένων έως τώρα βιομηχανι
κών προϊόντων δι* εγχωρίου βιομηχανικής παραγωγής. Ή δέ σημειωθεΐσα κα
τά τό έτος 1961 καί έντεΰθεν ανοδική πορεία τών εισαγωγών μηχανημάτων α
ποτελεί μίαν χαρακτηριστικήν έκδήλωσιν τών προσπαθειών τής έλληνικής οι
κονομίας προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

Σημειωτέον δμως, δτι ή ύποκατάστασις αΰτη δεν είναι δυνατόν νά έπι- 
τευχθή από τής μιας ημέρας εις τήν άλλην, ούτε έξ άλλου είναι δυνατόν νά έ- 
πιτευχθή μόνον από μεταβολάς εις τήν σύνθεσιν τών κονδυλίων τών είσαγομέ
νων προϊόντων, αφού καί τά τελευταία ταύτα δεν είναι ανεξάρτητα από τάς κι
νήσεις καί τήν σύνθεσιν τών εξαγωγών. ”Αν δμως καί κατά πόσον αί ελληνι
κοί έξαγωγαί παρουσιάζουν τοιαύτας ένδείξεις, θά διαπιστωθή κατωτέρω εις 
τό σίκεΐον κεφάλαιον. Ή διαπίστωσίς μας δέ, από τήν μέχρι τοΰδε άνάλυσιν 
τών κονδυλίων τών είσαγομένων προϊόντων, είναι, δίτι δεν δυνάμεθα νά περικό-
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ψωμεν, τουλάχιστον εις τό εγγύς μέλλον, τάς είσαγωγάς -κοΛ δη τάς τοιαύτας 
βιομηχανικών προϊόντων καί μηχανημάτων, διότι δεν υπάρχουν δυνατότητες 
άμεσου άναπτύξεως εγχωρίου βιομηχανικής παραγωγής. Πλέον δέ, και καθ’ 
ήν εκτασιν υπάρχουν αί τοιαϋται δυνατότητες, διά νά εχωμεν περικοπάς είς τάς 
είσαγωγάς βιομηχανικών προϊόντων πρέπει νά προηγήται πάντοτε ή εισαγωγή 
μηχανημάτων καί πρώτων υλών, πράγμα τό όποιον σημαίνει αΰξησιν τού συνό
λου τών εισαγωγών έκ τοϋ λόγου τούτου.

3. Διάρθρωσις τοϋ εθνικόν εΐοοδήματος

Μετά την άνάλυσιν εις τήν οποίαν προέβημεν είς την προηγουμένην πα
ράγραφον, σχετικώς προς τήν σύνθεσιν τών ελληνικών εισαγωγών, δυνάμεθα 
έν συνεχεία νά έπιχειρήσωμεν σχετικήν άνάλυσιν καί επί τής συνθέσεως τών 
ελληνικών εξαγωγών.

Είναι έν τούτοις χρήσιμον νά άναφερθώμεν προηγουμένως είς τήν διάρ- 
θρωσιν τοΰ έγχωρίου προϊόντος. Τοΰτο θά μάς βοηθήση είς τήν μετέπειτα ά- 
νάλυσίν μας επί τής κατά προϊόντα συνθέσεως τών ελληνικών εξαγωγών.

Προκειμένου νά έξετάσωμεν τό ζήτημα τής διαρθρώσεως τοΰ έγχωρίου 
προϊόντος, θά λάβωμεν ύπ’ σψιν μας μίαν, κατά τό μάλλον ή ήτταν, μακράν 
χρονικήν περίοδον, διά νά εχωμεν τοιουτοτρόπως μίαν σαφή εικόνα τής εγχω
ρίου παραγωγής διαχρονικώς. Θά χρησιμοποιήσωμεν δέ τά στοιχεία τής 'Υπη
ρεσίας ’Εθνικών Λογαριασμών καί προς διευκόλυνσιν τής έρεύνης τοϋ θέμα
τος θά διακρίνωμεν τήν έξέλιξιν κατά πενταετίας, αρχής γενομένης άΐπό τοΰ 
έτους 1950, άτε ή έλληνική οικονομία είσήλθεν είς περίοδον όμαλότητος. Δυσ
τυχώς προ τοΰ έτους τούτου δεν υπάρχουν τόσον λεπτομερή στοιχεία, άφορών- 
τα είς τό μέγεθος τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος, κατά δέ τήν προπολεμικήν περίο
δον δεν ύφίστανται καν έπίσημα στοιχεΐα.(23) 24

Παραθέτομεν, κατωτέρω, είς τον πίνακα ύπ’ άιριθ. - 4 -, στοιχεία άναψε- 
ρόμενα είς τήν κατ’ έτος έξείλιξιν τοΰ ακαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος από 
τοΰ έτους 1950 μέχρι τοΰ έτους 1969. Ή παράθεσις τών στοιχείων γίνεται εις 
ποσοστά τής πρωτογενούς, δευτερογενούς καί τριτογενοΰς παραγωγής έπί τοΰ 
κατ’ έτος συνολικού ακαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος.

’Εκ τοΰ κατωτέρω πίνακος καθίσταται εμφανής ή τάσις άναδιαρθρώσεως 
τοΰ άκαθαρίστου έγχωρίου προϊόντος κατά τήν τελευταίαν 20ετίαν. Ή τάσις 
αΰτη χαρακτηρίζεται από αΰξησιν τής συμμετοχής τής δευτερογενοΰς παρα
γωγής έπί τής συνολικής παραγωγής, κατά τήν δευαέραν καί τρίτην πενταε

23) ΚΒΠΒ, Περιφερειακή Γεωργική Άνάττυξις, Άθήναι 1067, σ. 13 έπ.
23α) Γερωνυμάκη Σ., ενΟ. άνωτ. σ. ο. 9, 14 έπ.

24) Shepherd G. S., Agricultural Analysis — Part III, σ. 109 έπ. καί Roctow W., 
The Stage of Economic Growth, Cambridge 1960, σ. 12 έπ. Βλ. επίσης, Ca- 
maimile G., Records for Profitable Farming, London 1964. a. 49 έπ.
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τίαν, δηλαδή από τού έτους 19ι5ι5 καί έντεύθεν. Ή αύξησις δέ αύτη, ή οποία 
σημειούται εις τό ποσοστόν συμμετοχής τής δευτερογενούς παραγωγής, συμβα
δίζει προς μίαν αντίστοιχον, σχεδόν, μείωσιν τής αυμμετοχής τής πρωτογε
νούς παραγωγής.

ΠΙΝΑΞ 4.

"Ετη Πρωτογενή;
Παραγωγή

Δευτερογενής
Παραγωγή

Τριτογενής
Παραγωγή

1950 34,0% 25,0% 41,0%
1951 35,0% 27,7% 42,3%
1952 33,9% 21,7% 44,4%
1953 36,8% 22,2% 41,0%
1954 34,4% 24,0% 41,6%
1955 34,5% 24,2% 41,3%
1956 33,6% 24,6% 41,8%
1957 34,6% 24,5% 40,9%
1958 30,4% 26,4% 43,2%
1959 29,3% 26,5% 44,2%
1960 27,3% 27,8% 44,9%
1961 30,3% 26,4% 43.2%
1962 28,3% 27,0% 44,7%
1963 28,6% 26,7% 44,7%
1964 27,9% 27.4% 44,7%
1965 27,5% 27,7% 44,8%
1966 26,1% 23,6% 51,3%
1967 25.0% 22,9% 52,1%
1968 22,3% 24,2% 53,5%
1969 21,7% 24,8% 53,5%

Π η νή: Τράπεζα, της 'Ελλάδος, Ή Ελληνική ΟΙκονομία κατά τδ £τος 1969, ’Α
φή ναι 1971·.

Έν τούτοις, παρά τό γεγονός, ότι ή έπί τού συνόλου συμμετοχή τής πρω
τογενούς παραγωγής (αγροτικής, δασικής, αλιευτικής) συνεχώς φθίνει, ή ση
μασία της διά τήν ελληνικήν οικονομίαν εξακολουθεί καί κατά τά τελευταία 
ταύτα ετη να παραμένη ιδιαιτέρως σπουδαία καί βασική. Καί τούτο, διότι ή 
κάμψις τού ρυθμού αύξήσεως τού προϊόντος τής πρωτογενούς παραγωγής έ- 
πάγεται έμμεσους δυσμενείς επιδράσεις έπί τού προϊόντος τών δύο άλλων το
μέων τής παραγωγής, τής δευτερογενούς καί τής τριτογενούς, ως εκ τού ύψους 
τής συμμετοχής τής γεωργικής κυρίως παραγωγής έπί τού συνόλου τού έθνι- 
κού προϊόντος.

α. Οίχονομικη έρμηνεία τής διαρύιρώσεως τον Έϋψακοΰ εΙσοδήμαΛος

Μεταξύ τών τριών κλάδων παραγωγής τής ελληνικής οικονομίας υπάρ
χει ή εξής σχέσις: "Όταν ή παραγωγή· εις τήν γεωργίαν αυξάνει ταχέως, ή 
συνολική ζήτησις εις τήν ελληνικήν οικονομίαν είναι έντονος, οπότε ό ρυθμός 
αύξήσεως τού προϊόντος τών δύο άλλα>ν κλάδων παραγωγής είναι ύψηλός. Αύ-
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τό δέ συμβαίνει, επειδή ή έλληνική βιομηχανία παράγει σχεδόν άποκλειστικώς 
διά την έγχώριον αγοράν. 'Επομένως ή βιομηχανική παραγωγή ακολουθεί κατ’ 
ανάγκην τάς διακυμάνσεις τής ζητήσεως, αί όποίαι προέρχονται άπό τάς διακυ
μάνσεις τοΰ αγροτικού εισοδήματος.

Κατ’ άνάλογον τρόπον, ή μεταβολή τοΰ αγροτικού εισοδήματος επιδρά 
καί επί τής ζητήσεως των υπηρεσιών, ασκούσα αποφασιστικήν έπίδρασιν επί 
τής διαμορφώσεως τού συνολικού .μεγέθους τής τριτογενούς παραγωγής.

Ή εκτασις, δμως, κατά τήν οποίαν ή εξέλιξες τοΰ αγροτικού εισοδήματος 
προσδιορίζει τήν έξέλιξιν τοΰ εθνικού εισοδήματος έν τώ συνόλω του, τείνει 
συνεχώς νά περιορισθή, διότι ή συμμετοχή τοΰ αγροτικού εισοδήματος βαίνει 
φθίνουσα. Έν τούτοις, ό ρυθμός μεταβολής τοΰ αγροτικού εισοδήματος καθ’ δ- 
λην τήν τελευταίαν εικοσαετίαν, διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλον είς τήν έξέλι- 
ξιν τού συνολικού έθνικοΰ εισοδήματος. Καί τούτο ενεκα τού γεγονότος, δτι τό 
μέγεθος τής έκάστοτε ζητήσεως είς τούς δύο άλλους κλάδους παραγωγής καί 
επομένως καί ό ρυθμός αύξήσεως αύτών, Ιξαρτώνται ατενώς άπό τήν έξέλιξιν 
τοΰ αγροτικού εισοδήματος. ’Ενώ άντιθέτως ή μεταβολή τών εισοδημάτων τών 
δύο άλλων κλάδων δεν επιδρρ επί τού αγροτικού εισοδήματος, διότι ή εισοδη
ματική έλαστικότης ζητήσεως τών άγροτικών προϊόντων είναι πάντοτε χαμηλή 
καί ώς έκ τούτου ή αύξησις τού εισοδήματος είς τούς λοιπούς κλάδους δέν θά 
όδηγήση είς σημαντικήν αύξησιν τής ζητήσεως τών άγροτικών προϊόντων. Καί 
δέν είναι μόνον ή μικρά εισοδηματική έλαστικότης ζητήσεως, είς τήν οποίαν ό- 
φείλεται ή μή έπίδρασις τών μεταβολών τών εισοδημάτων τών ετέρων κλάδων 
παραγωγής επί τής πρωτογενούς παραγωγής. Είναι καί ή μικρά έλαστικότης 
προσφοράς, ή οποία διακρίνει τήν πρωτογενή καί είδικώτερον τήν γεωργικήν 
παραγωγήν. Πράγματι ή αύξησις τής ζητήσεως, λόγιο αύξήσεως τοΰ εθνικού 
είσοδήματος, έλαχίστην μόνον έπίδρασιν θά άσκήση έπί τής παραγωγής καί 
προσφοράς γεωργικών προϊόντων.

6. Ό ρυθμός μεταβολής τοΰ "Εϋνικον Εισοδήματος κατά τήν αελενταί- 
αν εικοσαετίαν

Κατά τήν πενεταετίαν 1950 - 1956 τό έθνικόν εισόδημα εσημείωσεν έτή- 
σιον ρυθμόν αύξήσεως 6,73%. Ή σημαντική αύτη αύξησις τοΰ εθνικού εισο
δήματος προήλθε κυρίως άπό τήν αύξησιν τοΰ γεωργικού είσοδήματος κατά 
τήν περίοδον ταύτην. Έχρησιμοποιήθησαν τότε νέαι καλλιεργητικά! μέθοδοι, 
είσήχθησαν είς μεγάλην εκτασιν νέαι ποικιλίαι φυτών, έγενικεύθη ή χρήσις 
τών λιπασμάτων, έχρησιμοποιήθησαν περισσότεροι έκτάσεις κατόπιν αρδεύσε
ων κλπ. καί τοιουτοτρόπιος έπετεύχθη μία πρωτοφανής μέχρι τσΰδε αύξησις 
τής γεωργικής παραγωγής.

Κατά τήν έπομένην δμως πενταετίαν 1955 - 19601, τά περιθώρια αύξή-
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σεως του αγροτικού προϊόντος εΐχον μειωθή. Τοιουτοτρόπως, μετά τό ευνοϊκόν 
διά τήν γεωργίαν έτος 1957, ό ρυθμός αύξήσεως τοΰ γεωργικού προϊόντος ή- 
κολούθησε την κατιοΰσαν. Ή ιδία θέ πτωτική τάσις έσημειωθη καί είς τό συνο
λικόν εθνικόν προϊόν.

Κατά τήν περίοδον ταύτην καί τήν άκολουθήσασαν πενταετίαν 1960- 
1965 κατεβλήθησαν σαβαρώταται πρασπάθειαι, προς συγκράτησιν τοΰ υψη
λού ρυθμού αύξήσεως τού αγροτικού προϊόντος, οχι τόσον είς τον τομέα τής 
άιρδεύσεως νέο>ν εδαφών ή τής χρήσεως νέων μεθόδων καλλιέργειας — διότι 
οί τομείς ουτοι εΐχον ήδη άξιαποιηθή κατά τήν προηγηθεΐσαν πενταετίαν — 
αλλά είς τόν τομέα τής άναδιαρθρώσεως των καλλιεργειών, υπό τήν έννοιαν 
τής στροφής προς τήν καλλιέργειαν τών βιομηχανικών φυτών (βάμβαξ, σακ- 
χαρότευτλα κλπ.) καί τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας.

Έν τούτοις, παρά τάς σημειωθείσας προόδους, τουλάχιστον δσον αφορά 
είς τήν παραγωγήν βιομηχανικών φυτών, μετά τό έτος 1957 δεν κατέστη δυνα
τόν νά διατηρηθή δ υψηλός 'ρυθμός αύξήσεως τής γεωργικής παραγωγής τής 
περιόδου 1950 - 19ι55. Ή κάμψίς δέ, ή όποια παρετηρήθη είς τόν ρυθμόν αύ
ξήσεως τού γεωργικού εισοδήματος μετά τό έτος 1957, έσχε τήν έπίδρασίν της 
καί Ιπί τού ρυθμού αύξήσεως τού συνολικού έθνικού εισοδήματος είς τρόπον, 
ώστε ό ετήσιος ρυθμός αύξήσεως τού εθνικού εισοδήματος κατά τήν δεκαετίαν 
1955 - 65 κατήλθεν είς τό 6% περίπου. Κατά τήν τελευταίαν δμως πενταετίαν 
1965 - 7Ό, δ ετήσιος .ρυθμός αύξήσεο>ς τοΰ έθνικού εισοδήματος άνήλθεν είς 
τό '6,5%.

4. Σννθεσις τών ελληνικών εξαγωγών

Ώς διεπιστώθη άνωτέρω, είς τήν περί διαρθρώσεως εθνικού εισοδήμα
τος παράγραφον, τό ποσοστόν τής πρωτογενούς παραγωγής έπί τής συνολικής 
τοιαύτης έκινήθη πρός πτωτικήν κατεύθυνσιν κατά τήν εικοσαετίαν 1950 - 
1970', ένφ κατά τήν αύτήν περίοδον ή δευτερογενής παραγωγή ήκολούθησεν 
ανοδικήν πορείαν.

Π ράγματι, είς τόν πίνακα ύπ’ άρΊθ. - 4 -, βλέπομεν, δτι τό έτος 1950 τά 
ποσοστά τής πρωτογενούς καί δευτερογενούς παραγωγής, έπί τού συνολικού 
έθνυκού προϊόντος ήσαν άντιστοίχως 34 καί 25%, μετά μίαν πενταετίαν, ήτοι 
τό 1955 τά ποσοστά ταΰτα ήσαν περίπου ίδια, 34,5 καί 24,2%, ένώ κατά τά 
έτη 1961, 1965 καί 1969 ταύτα εΐχον μεταβληθή είς 30,2% καί 25,4%, είς 
27,5% καί 27-7% καί είς 21,7% καί 24,8%.

Παρά τήν τάσιν τής αύξήσεως τής συμμετοχής τής δευτερογενούς παρα
γωγής έντός τού έθνικού συνολικού προϊόντος καί τής μειώσεως τής συμμετο
χής τής πρωτογενούς παραγωγής, ή οποία παρετηρήθη κατά τά τελευταία έτη, 
τό γεγονός, δτι τό ποσοστόν τό άφορών είς τήν πρωτογενή παραγωγήν έξακο-
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λουθεί νά κινήται εγγύς του 20%, προδίδει τον γεωργικόν χαρακτήρα τής ελ
ληνικής οικονομίας.

Χάριν δέ συγκρίσεως με τάς προηγμένος βιομηχανικώς χώρας, παραθέ- 
τομεν τον κατωτέρω πίνακα ύπ’ άιριθ. - 5

ΠΙΝΑΞ 5.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝ, (ΕΙΣ % ΕΠΙ ΤΟΤ ΣΤΝΟΛΟΤ) 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΤΡΩΠ Α-ΓΚΑΣ ΧΩΡΑΣ

Βέλγων 7,6% Γαλλία 12,5%
Δ. Γερμανία 8,0% 'Ελλάς

’Ιταλία
19,0%

Λουξεμ&οΰργον
'Ολλανδία

8,6% 17,0%
10,1%

Πηγή: OECD: Greece, 1969.

Ό ανωτέρω πίναξ επιβεβαιώνει καί συγκριτικώς πρός άλλας χώρας, δτι 
ή πρωτογενής παραγωγή καί είδικώτερον ή γεωργία διατηρεί τόν αποφασι
στικόν ρόλον προσδιορισμού τού εθνικού μας προϊόντος.

’Ακριβώς διά τόν λόγον τούτον, ή ερευνά μας επί τής συνθέσεως των ελ
ληνικών εξαγωγών θά στραφή, κατ’ ανάγκην, πρός την Ιξέτασιν τής γεωργι
κής παραγωγής έκ τής οποίας προέρχονται καί τά έξαγώγιμα έλληνικά προϊόν
τα. Τοιουτοτρόπως, κατά την ερευνάν τού ζητήματος τούτου τών εξαγωγών, 
θά έχωμεν νά άντιμετωπίσωμεν τό μέν αδυναμίας, αί όποΐαι θά αφορούν εις 
τήν σύνθεσιν τών γεωργικών προϊόντων, τό δέ αδυναμίας προερχομένας από 
αυτήν ταύτην τήν φύσιν τών γεωργικών προϊόντων.

σ. Ή ούνΰεοις τών εξαγωγών καηά την περίοδον 1962 -1970

Εις τήν προηγουμένην παράγραφον, άναφερόμενοι εις τήν σύνθεσιν τών 
ελληνικών εισαγωγών, έλάβομεν τήν περίοδον 1962- 1970 ώς μίαν .συμβολικήν 
περίοδον, Ιγγύς τού τέλους τής εικοσαετίας 1950- 1970, προκειμένου νά προ- 
βώμεν εις συγκρίσεις κυρίως μεταξύ τών επί μέρους κονδυλίων, τά όποια συν
θέτουν τό σύνολον τών εισαγωγών. Κατά τόν ίδιον τρόπον καί ενταύθα θά λά- 
βωμεν τήν αυτήν χρονικήν περίοδον, διά νά διαπιστώσωμεν ποια ήτο ή σύνθε- 
σις τών σπουδαιοτέρων κονδυλίων, τά όποια αποτελούν τάς έλληνικάς έξαγω- 
γάς.

Συμφώνως πρός τά στοιχεία τού κατιοτέρω πίνακος τρεις βασικαί κατη- 
γορίαι έξαγωγίμων προϊόντων καλύπτουν τό 80 - 90% τής συνολικής αξίας τών 
έξαγωγών καθ’ δλην τήν περίοδον 1962- 1970. Σημειωτέον δέ, δτι αί βασικαΐί 
αύται κατηγορίαι έξαγωγίμων προϊόντων, σηιμειούμεναι υπό 0,1 καί 2 εις τόν 
πίνακα τούτον, αφορούν εις τρόφιμα, καπνόν, ποτά καί πρώτας ύλας, εχαμεν
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προ οφθαλμών μίαν πρώτην σαφή άπόδειξιν του γεγονότος, ότι τό σύνολον 
σχεδόν των Ιλληνικών έξαγωγών άφαρρ εις προϊόντα πρωτογενούς παραγω
γής καί δ ή είς γεωργικά τοιαΰτα.

Π I ΝΑΕ 6.

ΣΤΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1962—70

Κατηγορίαι εμπορευμάτων 1962 1963 1964 1965 1966

0 Τρόφιμα 26,1% 24,0% 25,1% 26,7% 31,5%
1 Ποτά καί καπνός
2 Πρώτοι ίλαι μή Εδώδιμοι,

30,2% 42,2% 40,2% 37,3% 31,3%

πλήν καυσίμων
3 ’Ορυκτά, καύσιμα κλπ.
4 “Ελαια καί λίπη ζωικής ή

29.9% 22,8% 23,0% 26,1% 34,9%
0,2% 0,2% 0,2%

φυτικής προελεύσεως 2,4% 1,2% 0,2% —

5 Χημικά είδη 2,5% 1,4% 1,9% — —

6 Βιομηχανικά προϊόντα 6,6% 5,8% 6,3% — —

7 Μηχανήματα 2,0% 1,4% 1,8% — —

8 Διάφορα βιομηχανικά είδη
9 Είδη καί συναλλαγαί μή τα

ξινομημένοι κατά κατηγο-

1,1% 1,0% 1,7%

ριας *

Σύνολον 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Κατηγορίαι έμπαρευμάτων 1967 1968 1969 1970

0 Τρόφιμα 30,7% 30,0% 26,0% 25,1%
1 Ποτά καί καπνός
2 Πρώται υλαι μή έδώδιμοι,

29.7% 24,7% 19,9% 20,0%

πλήν καυσίμων 31,2% 35,9% 45,4% 46,3%

Σύνολον 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή: ΕΣΤΕ, Μηνυαίσν Δελτίον Στατιστικής ’Εξωτερικόν ’Εμπορίου, ΆΟήναι 1971

6. Ή Όύτ&Βσις των εξαγωγών κατά την χ ελενταίαν είκοοαετίαν

Αφού διεπιστώθη ποια ήτο ή φύσις των Ιλληνικών έξαγωγών είς μίαν 
πρόσφατον περίοδον- -θά προσπαθήσωμεν κατωτέρω νά διαπιστώσωμεν αν ή 
φύσις αύτη ήτο ή Ιδία ή περίπου ή ιδία κατά τό παρελθόν. Δια την ερευνά ναύ
την θά έπικαλεσθώμεν πάλιν στατιστικά στοιχεία. Την φοράν όμως αυτήν, τά 
στοιχεία μας θά άναφέρωνται είς τρία χρονικά σημεία άπεχοντα άλλήλων κατά 
μίαν πενταετίαν. “Ητοι, είς τά ετη 1951, 1955 καί 1960. Πιρός τούτοις, παρα- 
θέταμεν καί τον κατωτέρω πίνακα ύπ’ άριθ. - 7 -.
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ΠΙΝΑΞ 7.

ΣΤΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1951—60

Κατηγορίαι: 1951 1955 1960

0 Τρόφιμα
1 Καπνάς
2 Π ρώται ΰλαι
3 'Ορυκτά κΧπ.
4 “Ελαια
5 Χημικά προϊόντα
6 Βιομηχανικά είδη
7 Μηχανήματα
8 Διάφορα

27,62%
43,12%
19,43%
0,00%
1,11%
5,24%
2,83%
0,40%
0,20%

22,2%
44,0%
23,2%
0,0%
3,2%
3,1%
8,5%

0,80%
0,5%

25,6%
37,1%
25,2%

0,0%
2,1%
4,1%
4.1%
0,9%
0,9%

Σ ύ ν ο λ ο ν 100,0% 100,0% | 100,0%

Πηγή: ΕΣΤΕ, Μηνιαίον Δελτίον Στατιστικής 'Εξωτερικού ’Εμπορίου, ΆΟήναι 1961

Έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος και τοΰ προηγουμένου τοιούτου συνάγεται, δτι 
και κατά την μακράν τούτην χρονικήν περίοδον ή αναλογία τοΰ καπνού, των 
τροφίμων καί των πρώτων υλών καλύπτει τό μέγιστον μέρος των έξαγωγίμων 
προϊόντων. Ουταν κατά τό έτος 1951 ή αξία των ειδών αυτών σημειουμένη υπό 
0,1 καί 2 καλύπτει τό 90,22%. Τά αντίστοιχα ποσοστά τών έτών 1955 καί 1960 
είναι άντιστοίχως 89,4 και 87,9%. Μεταξύ δηλαδή τών έτών 1951 καί 1960 έ- 
σημειώθη ουσιώδης μεταβολή πρός τήν κατεύθυνσιν τής μειώσεως τής συμμε
τοχής τών τριών βασικών κονδυλίων, τά όποια συνθέτουν τόν κύριον όγκον τών 
ελληνικών εξαγωγών. Σημειωτέον 'δε, δτι τά ποσοστά ταΰτα είναι τοΰ ίδιου 
περίπου ύψους καί κατά τήν μάλλον πρόσφατον μετά τό 1962 έρευνηθεϊσαν πε
ρίοδον, δυνάμεθα νά γενικεύσωμεν τόν χαρακτηρισμόν εις τόν όποιον προέβη- 
μεν ανωτέρω σχετικώς πρός τήν φύσιν τών έξαγωγίμων έλληνικών προϊόντων.

Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία, δτι καί μακροχρονίως τά Ιξαγώγιμα γε
ωργικά προϊόντα συνιστοΰν τό μέγιστον μέρος τών έλληνικών έξαγωγών.

γ. Τά έξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα

ΑΙ έλληνικαί έξαγωγαί συνίστανται· κατά τό μέγιστον αυτών μέρος, έκ 
γεωργικών προϊόντων. Τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών έξαγωγίμων γεωργικών 
προϊόντων κατέχει ό καπνός καί τήν δεύτερον ή σταφίς. ’Ακολουθούν δ βάμβαξ 
καί τά εσπεριδοειδή.

’Αξίζει νά σημειωθή Ινταΰθα, δτι ό βάμβαξ καί τά έσπεριδοειδή προπο
λεμικούς δεν άπετέλουν έξαγώγιμα προϊόντα. Τοιουτοτρόπως, κατά τήν μετα
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πολεμικήν περίοδον εχομεν τέσσαρα ουσιώδη έξαγώγιμα γεωργικοί προϊόντα 
άντί των δύο, τα όποια είχαμεν προ τοΰ πολέμου. Τούτο σημαίνει, ότι μακρο- 
χρονίως, υπάρχει τάσις αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ τών έξαγωγίμων προϊόντων.

Ή αΰξησις δέ τοΰ άριθμοΰ τών έξαγωγίμων προϊόντων αποτελεί μίαν κα
λήν έ'νδειξιν, όσον άφορρ ε’ις τήν μελλοντικήν σταθερότητα τών έλληνικών εξα
γωγών. Διότι, όσον ό αριθμός τών έξαγωγίμων προϊόντων αυξάνει, τόσον καί 
αί πιθανότητες τής έξασφαλίσεως τών αγορών τοΰ έξωτερικοΰ είναι περισσό
τεροι. Τουναντίον, όταν ό άριθμός τών έξαγωγίμων προϊόντων είναι περιωρι- 
σμένος καί αί πιθανότητες αΰται είναι όλίγαι. Εις τήν τελευταίαν ταύτην περί- 
πτωσιν ή αστάθεια εις τάς έξαγωγάς καθίσταται έ'τι εντονότερα καί από τό 
γεγονός, ότι τά όλίγα τον αριθμόν γεωργικά ταΰτα προϊόντα διατίθενται συνή
θως είς ώρισμένας μόνον χώρας - πελάτϊδας. Τοιουτοτρόπως, δημιουργεΐται μία 
κατάστασις πραγματικοΰ μονσψωνίου διά τάς έξαγωγάς.

Καί αί έλληνικαί έξαγωγαί γεωργικών προϊόντων παρά τήν τάσιν αύξή
σεως τοΰ άριθμοΰ των, παρουσιάζουν είσέτι τά χαρακτηριστικά ταΰτα καί αυ
τός είναι ό λόγος διά τόν όποιον υπάρχει πάντοτε αστάθεια ε’ις αύτάς.

Πέραν όμως τοΰ μικροΰ άριθμοΰ τών έξαγωγίμων έλληνικών γεωργικών 
προϊόντων, Ινεκα τοΰ όποιου δημιουργεΐται κατάστασις άσταθείας είς τάς έξα
γωγάς, υπάρχουν καί όόλλαι άδυναμίαι, αί όποίαι άνάγονται είτε είς τήν φύσιν 
τών γεωργικών προϊόντων ώς τοιούτων, είτε είς τήν αδυναμίαν έπικρατήσεως 
είς ανταγωνιστικός τιμάς, Ιδίρ είς τόν εύρΰν χώρον τής ευρωπαϊκής άγο- 
ρ^ς (27), (27ο)

Καί όσον μέν άφορρ είς τάς άδυναμίας τάς προερχομένας άπό τήν φύσιν 
τών γεωργικών προϊόντων, έγένετο λόγος άλλαχοΰ. 'Τπενθυμίζομεν απλώς έν- 
ταΰθα, ότι πρόκειται διά τό γεγονός ότι τά γεωργικά προϊόντα έν γένει, έχουν 
μικράν κατά κανόνα εισοδηματικήν έλαστικότητα ζητήσεως. 'Επομένως καί ή 
αΰξησις τών έξαγωγών μας, έκ τοΰ λόγου τούτου, θά είναι βραδεία.

"Όσον άφορά είς τάς άδυναμίας- τάς όφειλομένας είς άνταγωνιστικοΰς 
λόγους, πρέπει νά σημειωθή, ότι ή παράκαμψις αυτών αποτελεί προϋπόθεσιν ά- 
παραίτητον διά νά δυνηθώμεν νά αύξήσωμεν τάς έξαγωγάς μας έν τώ συνό- 
λω των.(28) Καί είναι, τουλάχιστον έκ πρώτης οψεως, περίεργον, πώς ό τσμεύς 
αυτός δεν εΐχεν αρκούντως έρευνηθή κατά τό παρελθόν. Διότι ή βραδεία αΰξη- 
σις, ή όποια παρατηρεΐται είς τάς έλληνικάς έξαγωγάς δεν δφείλεται μόνον είς

127) Ό W. Lewis (έ.ά. — app. Π. — On Planning in Backward Countries) γράφει, 
(σ. 133) δτι: The problems in the small size of holding in peasant countries, 
Frequently of five acres or less. — Περί τοΰ Ιδιου προβλήματος είς τήν έλ- 
ληνικήν γεωργίαν 6λ. O.E.C.D., Problems of Agricultural Co - Opuration, 
Athens 1965, ύπδ J. Chombart de Lauwe and J. Poitevin σ. σ. 16-20.

27α) Weiss E., Management and the marketing revolution, New York, 1950, σ. σ. 3 
καί 200, ίδίφ δέ Ch. 8 — The Revolution in Personal selling.

28) E.B.E.A., ’Εμπορία καί διάθεσις αγροτικών προϊόντων, ΰπό Κοντογιώργη Γ., 
’ΑΟήναι 1966, ο. 5.
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τό δτι ή έκ τού εξωτερικού ζήτησις δεν είναι ζωηρά, άλλα καί είς τό γεγονός, 
δπ ή άνταγωνιστικότης των πρσσφερομένων τιμών καί ποιοτήτων είναι ασθε
νής καί ή προσαρμογή των πρσσφερ-ομένων είς τήν διεθνή αγοράν έλληντκών 
προϊόντων, παρά τάς όλονέν μεταβαλλομένας απαιτήσεις των προηγμένων βιο- 
μηχανικώς χωρών, συντελεϊται μέ πολύ βραδύν ρυθμόν.

<5. Τα. έξαγώγιμα βιομηχανικά προϊόντα

'Ως έτονίισθη καί είς προηγηθεΐσαν παράγραφον ανωτέρω, τά έξαιγώ- 
γιμα βιομηχανικά προϊόντα αποτελούν εν έξαιρετικώς ,άσήμαντον μέγεθος, έν 
σχέσει πρός τό σύνολον τών εξαγωγών τής χώρας.

Ή σημασία, έν τούτοις, τής άναπτύξεως τών έξαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων ή βιοτεχνικών τοισύτων είναι δλως ιδιαιτέρας σημασίας. Καί τού
το, διότι ναι μέν αί έξαγωγαί τών προϊόντων τούτων αποτελούν είς δγκον μι
κρόν ποσοστόν επί τού συνόλου τών έξαγωγών, πλήν δμως συγχρόνως αποτε
λούν τόν δείκτην τού κατά πόσον ή έγχώριος ζήτησις βιομηχανικών ή βιοτεχνι
κών προϊόντων ικανοποιείται από τήν έλληνικήν βιομηχανικήν παραγωγήν. 
Συντελεϊται δηλαδή έντεΰθεν ή αναγκαία εκείνη μεταβολή συνθέσεως είς τάς 
έξαγωγάς, ή όποια θά έπιτ-ρέψη τήν δημιουργίαν μονίμων κονδυλίων είς αύτάς. 
Ή μεταβολή δμως αύτη είς τήν σύνθεσιν τών κονδυλίων, τά όποια Αποτελούν 
τάς έξαγωγάς εύρίσκετ-αι είς άμεσον σχέσιν μέ τάς συντελουμένας μεταβολάς 
είς τόν τομέα τής εγχωρίου -συνολικής παραγωγής.

Αί ούσιώδεις μεταβολαί είς τόν τομέα τής παραγωγής δεν έπιτυγχάνον- 
ται από τής μιας ημέρας είς τήν άλλην· απαιτείται πάροδος αρκετού χρόνου καί 
καταβολή πολλών προσπαθειών.(28“)

’Ακριβώς διά τόν λόγον αυτόν δέν είναι δυνατόν νά έλπίζωμεν, τουλάχι
στον είς τό έγγύς μέλλον, τουαύτας -αυξήσεις τών έξαγωγών βιομηχανικών προϊ
όντων, αί όποϊαι απαιτούνται διά μίαν ουσιώδη μεταβολήν είς τήν διάρθρωσιν 
τών κονδυλίων τής πρωτογενούς καί δευτερογενούς παραγωγής.

'Επομένως, οσάκις γίνεται λόγος περί σημαντικής αύξήσεως τών βιομη
χανικών μας προϊόντων, πρέπει νά Ιχωμεν ύπ’ όψιν μας, δτι τό «σημαντι
κόν» τής αύξήσεως ταύτης άναφέρεται είς τήν -σχετικήν, άπό έτους είς έτος, 
μεταβολήν τών έξαγωγών τών προϊόντων τούτων καί δχι είς τό σύνολον τών έξ
αγωγών. Τά απόλυτα μεγέθη τών έξαγωγών τών βιομηχανικών προϊόντων εί
ναι πάντοτε μικρά, παρά τήν ανοδικήν τάσιν- ή όποια τά διακρίνει.

Όύτω, κατά τήν τριετίαν 1962-1964 κυμαίνονται μεταξύ 23,4 καί 3-1,4 
εκατομμύρια δολλάρια, κονδύλια δηλαδή, τά όποια συνιστούν μόνον τό 8,8 έως 
ΙΌ.2% τής συνολικής αξίας τών έξαγωγών· κατά τήν περίοδον ταύτην.

28α) Charles Ρ., £vD. άνωτ., υπό Ch. 12. — Function of Agriculture in Development,
a. 21-8 έπ.
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Ταΰτα διαφαίνονται άναλυτικώτεραν είς τον κατωτέρω πίνακα:

Π IN Α Η 8.

Κατηγορίαι έμπορευμάτων 1962 1963 1964 1967 1968 1969 1970 1971

1 Τρόφιμα 29,6% 25,8% 26,6% 32,7% 32,1% 28,5% 28,5% 29,7%
2 Καπνός 28,8% 40,7% 38,8% 27,7% 22,2% 17,8% 16,6% 15,2%
3 Πρώται ΰλαι καί ήμι-

κατηργ. προϊόντα 25,1% 18,0% 17,3% 12.8% 12,8% 12,3% 9,3% 12,5%
4 ’Ορυκτά - μεταλλεύματα 
6 Βιομηχανικά καί βιοτε

χνικά προϊόντα

7,0% 6,4% 6,8% 5,5% 7,2% 7,4% 7,6% 7,3%

9,4% 8,8% 10,2% 0,5% 2.4% 0,8% 0,5% 1,5%
6 Λοιπά είδη 0,1% 0,3% 0,4% 17,9% 23,1% 32,5% 36,6% 33,3%

2,9% 0,2% 0,7% 0,9% 0,5%

Σ ύ ν ο λ ρ ν 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
| ι

100,0%| 100,0% 100,0%

Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Μηνιαϊον Στατιστικήν Δελτίσν

Είς τον πίνακα τούτον έμφαίνονται έπίσης και κονδύλια τών τροφίμων, 
τοΰ καπνού, τών πρώτων ίλών κλπ., εις ποσοστά επί τοΰ συνόλου τών εξαγω
γών τής περιόδου τούτης. Μία δέ συγίκιρισις τοΰ κονδυλίου τών βιομηιχανικών 
καί βιοτεχνικών προϊόντων προς εκείνα τοΰ κιαπνοΰ, τών τροφίμων κλπ., μάς 
δίδει μίαν σαφή εικόνα τής θέσε ως τής δευτερογενούς παραγωγής είς τάς έξα- 
γωγάς κατά την περίοδον ταύτην.

5. %Η έξέλιξις τών ορών έμπορίον

Κατά την άνάλυσίν μας, επί τής συνθέσεως τών έλληνικών εισαγωγών, 
εγένετο λόγος περί υψηλής εισοδηματικής έλαστικότητος ζητήσεως τών προϊ
όντων τοΰ έξωτερικοΰ, τά όποια είσάγομεν είς την ήμεδαπήν. Διά τον λόγον 
αυτόν άνεφέρθη εν συνεχεία, ότι δεν φαίνεται πιθανόν, πώς, είς τδ έγγύς μέλ
λον τουλάχιστον, θά καταστή δυνατή ουσιώδης περικοπή τών είσαγωγών τής 
χώρας.

Ή δ ιαπίστωσίς μας αΰτη, συνδυαζομένη καί με τά συμπεράσματα είς τά 
όποια κατελήξαμεν κατά τήν άνάλυσίν τοΰ έτέρου σκέλους τοΰ εμπορικού ισοζυ
γίου, τών εξαγωγών, μας παρέχει σαφή εικόνα τής ψύσεως τοΰ ισοζυγίου.

α. Ή έξέλιξις άπό τοϋ 1953 και έντεν&εν

Ή εξέλιξις είς τούς όρους έμπορίου(29) 30 είχεν ώς κάτωθι, κατά τήν περίο
δον 1953- 1969: <30>

29) Περί τής έννοιας τών δρων έμπαρίου 6λ. Βογιατζή Β., evil. άνωτ. σ. 190.
30) Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος. 'Ελληνικοί Στατιστικοί ’Εξωτερικού ’Εμπορίου 

καί ’Ισοζυγίου Πληρωμών, ΰπό Δρακάτου Γ., Άάήναι 1064, σ. 52.
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Π I N A Η 9.

Η ΕΞΒΛΙΞΓΣ TON ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1953—69

"Ετος
(1)
ϊμ:

(2)
Τχ:

(3)
Β=(Τμ:Τχ)ΧΐΟΟ

1953 71,2 74,5 95,6
1954 100,0 100,0 100,0
1955 114,3 120,4 94,9
1956 135,6 125,1 108,4
1957 154,9 144,6 107,1
1958 182,4 152,6 100,4
1959 146,2 134,5 108,7
i960 159,0 133,8 118,8
1961 178,5 147,1 121,3

193,2 164,7 117,3
1963 227,4 191.0 119,1
1964 259,0 203,2 127,5
1965 103,5 113,0 109,2
1966 105,0 116,0 110,5
1967 104,1 113,8 109,3
1968 104,7 111,3 106,3
1969 104,9 112,2 107,1

Σημ. Τμ = δείκτης τρεχσύσης αξίας εισαγωγών 
Τχ = δείκτης τρεχούσης -αξίας εξαγωγών 
Β = δείκτης τού έμπορικσΰ ισοζυγίου

Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Ελληνικοί Στατιστικοί έξωτερικού εμπορίου, Ά- 
θήν-αι 1970.

Προσεκτική παρατήρησες των 'στηλών (1) καί (2) δεικνύει, δτι ή από έ
τους εις έτος ανοδική πορεία των εισαγωγών εις τρεχούσας τιμάς, βαίνει ιμέ έν- 
τονώτερον ρυθμόν, από έκεϊνον τών έξαγωγών. Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ε- 
χομεν τήν ανοδικήν πορείαν είς τήν στήλην (3). Ό δείκτης ουτας (Β) δεικνύει 
τήν δυσμενή έξέλιξιν τών δρων εμπορίου από τοΰ ϊτους 1950 και έντεΰθεν.

Kail τοΰτο οημαίνει, δτι αί τιμαί τών εισαγαμενων είδών, κα·θ’ δλην τήν 
δεκαπενταετίαν ταύτην, άνήρχοντο συνεχώς με ρυθμόν ΰψηλότερον όκείνου τών 
τιμών τών Ιξ αγόμενων έκ τής χώρας είδών.(31)

51) Ή δυσμενής εξέιλιξις τών ήριων εμπορίου, παρ’ ήμΐν, προέρχεται έξ άμψστέρων 
τών σκελών τοΰ εμπορικού Ισοζυγίου. Οδτω, τά ετη 1964, 1'965 τό έλλειμμα τοΰ 
εμπορικού Ισοζυγίου διεηυρύνύη άντιστοίχως κατά 20 καί 30 έκ. δολλάρι-α. Ή 
κατά το 1964 διεύρυνσις προήλθε κατά 13 έκ. δολλ. έκ της ανόδου τών τιμών 
τών είσαχύεντων ειδών καί 7 έκ. δολλάρια έκ τής πτώσεως τών τιμών τών έξα- 
χΟέντων είδών. Κατά δέ τό 1965, τά αντίστοιχα κονδύλια είναι 27 καί 3 έκατ. 
δολλάρια. (Βλ. Ή Ελληνική Οικονομία κατά τό -έτος 1965, Τράπ. Ελλάδος, 
ΆΟήναι 1960, σ. σ. 64, 65).
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Ή ofrcrriστυκή συτη έρευνα έρχεται νά έπικυρώση την δποψιν, στι τά είσα- 
γόμενα εις την χώραν είδη είναι υψηλής εισοδηματικής έλαστικότητος ζητή- 
σεα>ς.

6. Ή δυσμενής έξέλιξις ιτων δρων Εμπορίου, καϋ-ολικον φαινάμενον

Τό φαινάμενον δμως αύτό> τής υψηλής εισοδηματικής έλαστικότητος τών 
είσαγομένων προϊόντων καί τής χαμηλής τοιαΰτης τών εξαγομένων, δεν απαν
τάται μόνον εις τάς έλληνικας συναλλαγάς, άλλα καί εις τάς συναλλαγάς δλων 
τών χωρών, αί δποΐαι εισάγουν κυρίως βιομηχανικά προϊόντα καί εξάγουν γε
ωργικά καί πρώτος ΰλας. Π ρόκειται δηλαδή περί καδολι.κοϋ φαινομένου άφο- 
ρώντος εις τάς γεωργικάς χώρας καί άναγαμένου είς τήν φύσιν τών προϊόντων, 
τά όποια προσφέρονται είς τάς συναλλαγάς άπό τάς επί μέρους χώρας. 'Επο
μένως καί τό πρόβλημα τής βελτιώσεως τών δυσμενών δρων εμπορίου είναι είς 
τήν πραγματικότητα πρόβλημα μεταστροφής τής έγχωρίου παραγωγής από 
τά προϊόντα χαμηλής εισοδηματικής έλαστυκάτηΐτος ζητήσεως είς τά προϊόντα 
υψηλής τοιαΰτης. Ή τοιαύτη όμως άναδιάρθρωσις είς τήν παραγωγήν μιας 
χώρας, κατά τό μάλλον ή ήττον γεωργικής, δεν είναι δυνατόν νά έπιίτευχθή, 
παρά μόνον βαθμιαίως καί άφοΰ πρότερον συντελεσθούν ώρι'σιμέναι μεταβολαί 
έντός τής οικονομίας, αί σποΐαι απαιτούν, όπωσίδήποτε, πάροδον αρκετού χρό
νου/310^

'Επομένως, τό εμπορικόν μας ίσοζύγιον θά παραμείνη παθητικόν, τουλά
χιστον καί είς τό έγγυς μέλλον, άφοΰ δεν είναι δυνατή ή άμεσος μεταβολή είς 
τόν τομέα τοΰ έθνικοΰ προϊόντος. Καί δχι μόνον τούτο, αλλά καί ή κατάστασίς 
του συνεχώς θά έπιδεινούται κατά τά προσεχή έτη. Τούτο θά συμβή βεβαίως, 
έφ’ όσον ή κατάστασίς τής οικονομίας θά έξελίσσεται εις τό έξής ώς καί κατά 
τά ετη 1955 καί εντεύθεν.

Οί δυσμενείς δροι έμπορίου, καθ’ δν τρόπον διαγράφονται κατά τά τε
λευταία έτη, παρ’ ήμίν, αποτελούν Ινα πρόσθετον λόγον παθητικότητος τού έμ- 
πορικού ισοζυγίου.

Διότι, ένώ ό δγκος τών εισαγωγών είναι πάντοτε μεγαλύτερος τών έξαγω- 
γών> έπί πλέον καί αί τιμαί είς τάς όποιας τά γεωργικά προϊόντα διατίθενται 
είς τό έξωτερικόν, δεν παρακολουθούν με τόν ίδιον ρυθμόν τήν ανοδικήν πο
ρείαν τών τιμών, τήν οποίαν διαγράψουν τά έκ τής αλλοδαπής είσαγόμενα 
προϊόντα. Τοιουτοτρόπως, τό έλλειμμα τοΰ ισοζυγίου αυξάνεται ένεκα δύο λό
γων. Πρώτον, διότι αί μεταβολαί τού δγκου τών έξαγομένων πρός τό εξωτε
ρικόν προϊόντων δέν δύνανται νά παρακολουθήσουν, με τήν αυτήν έντασιν, τάς 
μεταβολάς τού δγκου τών είσαγομένων καί δεύτερον, διότι αί μεταβολαί τών

®1·α) Λσυκοπούλου Γ., Νομισματική Πολιτική καί Οικονομική ’Ανάπτυξίί, ΆΦήναι 
1962, <τ. 50 έπ.
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τιμών τών εξαγομένων είδών δέν δύνανται νά παρακολουθήσουν μέ την αυτήν 
έντασιν, τάς μεταβολάς τών τιμών τών είσαγομένων ειδών. <32) 33

6. Ειδικώτερον περί τών εξαγωγίμων γεωργικών προϊόντων

Συμφώνως προς την προηγηθεΐσαν άνάλυσιν, περί τών δρων εμπο
ρίου, Μ ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι επειδή τά προϊόντα, τα όποια προσφέρον- 
ται υπό τής 'Ελλάδος είς το εξωτερικόν είναι κατ’ εξοχήν γεωργικά καί οί δροι 
ουτοι θά διαμορφοΰνται δυσμενώς διά την ελληνικήν οικονομίαν.(32α> Τό τοι- 
οΰτον είναι ορθόν, πλήν δμως προκειμένου νά προσδιορίσωμεν καί τον βαθμόν 
τής δοσμένους Ιξελίξεοος τών δρων έμπορίου, πρέπει νά έχωμεν ύπ’ οψιν 
μας, ειδικώτερον, την φύαιν τών προϊόντων τούτων καί τό ποσοστόν συμμετο
χής έκαστου είς τάς έξωτερικάς συναλλαγάς. Πλέον δε, χρειάζεται νά γνωρί- 
ζωμεν καί τάς χώρας προς τάς όποιας κυρίως προορίζονται ταΰτα. Καί όσον 
μέν αφορά είς τον προορισμόν τών εξαγομένων γεωργικών προϊόντων θά γίνη 
λόγος βραδύτερον, δσον αφορά δμως, ειδικώτερον εις τήν ψύσιν αυτών, ώς καί 
τό ποσοστόν συμμετοχής έκαστου τούτων επί τσϋ συνόλου τών εξαγωγών, θά 
άναφερθώμεν είς τήν παρούσαν παράγραφον.

Ώς άνεφέρθη καί είς τήν παράγραφον 4, υπό γ) ανωτέρω, τά βασικό
τερα έξαγώγιμα προϊόντα είναι ό κιαπνός, ό βάμβαξ, ή σταιφίς καί τά φροΰτα.

α. Ό καπνός

Ή έκώστοτε έκτασις τής παραγωγής του καπνού, έν συνδυασμό) προς τάς 
διακυμάνσεις τής τιμής αυτού διεθνώς, αποτελεί τον σπουδαιότερον παράγοντα 
προσδιορισμού τού ,μεγέθους τού είς τήν χώραν είσρέοντος 'συναλλάγματος έκ 
τών εξαγωγών.

Ή σημασία αυτή τού καπνού διά τό εμπορικόν μας Ισοζυγίαν, ήτο περισ
σότερον έντονος πρό τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Καί τούτο παρά τήν 
αύξησιν τής παραγωγής του, ήτις συνετελέσθη μεταπολεμικώς, λόγφ» βελτιώ- 
σεως τών συνθηκών παραγωγής καί κατ’ ακολουθίαν τής συνεχώς αύξανομέ- 
νης καταναλώσεως τού προϊόντος τούτου είς όλόκληρον τον κόσμον, συνεπείςι, 
κυρίως, τής συμετοχής καί τών γυναικών είς τήν κατανάλωσιν τούτην.

’Αλλά καί σήμερον, παρά τήν σημειωθεΐσαν αύξησιν τού αριθμού τών έξ- 
αγωγίμων προϊόντων μας, ό καπνός έξακολουθεΐ νά κατέχη τήν πρώτην θέσιν 
μεταξύ αυτών καί δή μέ ποσοστόν συμμετοχής είσέτι πολύ υψηλόν. Ούτω, κα
τά τήν περίοδον 1961 - 1964 ή αξία τού καπνού άντεπροσωπεύετο ύπό ένός 
μέσου έτησίου ποσοστού έγγύς τού 36,6%(33* έπί τής συνολικής άιξίας τών έξα-

32) Shepherd G. S., (I. ά. Part I., Longtime Movement in Agricultural Prices, σ. 21). 
32α) ΚΕΠΕ., Περιφερειακή Γεα>ργική Άν πτυξις, Άθήναι 1,967, σ. 56 έπ.
33) Τά αντίστοιχα ποσοστά κατά τά ίτρ 1961, 62, 63 καί 64 ήσαν: 3(7, 28, 42,2 

καί 18,2%.
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γωγών< είς τό εμπορικόν ισοζύγιο ν.(33ο) 'Αλα και κατά την πρόσφατον περίο
δον 1967 - 69, τό ποσοστόν τοΰτο άνήρχετο είς 22,6%.

Κατά τήν περίοδον 1955 - 70 ή κίνησις τών ελληνικών καπνών, έξ Ιπό- 
ψεως μεγέθους παραγωγής καί έξαγωγών εΐχεν ώς είς τον κατωτέρω πίνακα 
ύπ’ άριθ. -10

ΠΙΝΑΞ 10.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΓ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1955—70

Έτη Παραγωγή 
είς τόν,

’Εξαγωγή 
είς τόν.

1955 101.002 55.099
1956 82.136 50.099
1957 109.853 67.559
1958 84.275 61.907
1959 79.710 55.986
1960 65.016 60.308
1961 74.402 65.709
1962 93.102 47.088
1963 126.871 61.531
1964 133.392 71.464
1965 119.884 88.000
1966 120.101 73.217
1967 121.955 87.740
1968 104.553 70.206
1969 94.084 70.993
1970 90.000 —

Πηγή: Ε.Ο.Κ. — Δ/νσις Καιπνοπαραγωγή;, Καπνική Έπιθεώβησις, Άθήναι 1971

Ή παραγωγή. 'Ως έκ τού ανωτέρω πίνακος έμφαίνεται, κατά τά έ
τη 1955 -1962 ή κατ’ έτος παραγωγή, κατά την περίοδον ταύτην, δεν άπεμα^ 
κρύνθη ούσιωδώς τοϋ όγκου τής μέσης έτησίας παραγωγής. Κατά τά ετη όμως 
1963 καί έντεϋθεν, ή παραγωγή ηύξήθη μάλλον άποτόμως, άνελθοϋσα είς 120. 
000 τόννους, με αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν προβλημάτων συντηρήσεως καί 
διαθέσεως τοϋ προϊόντος.

Ή αϋξησις αϋτη τής παραγωγής καπνοϋ όφείλεται κυρίως είς τήν βελτί- 
ωσιν τών συνθηκών παραγωγής, παρά τήν αδυναμίαν εισαγωγής είς μεγάλην 
εκτασιν μηχανών εις τήν καλλιέργειαν, σημειωτέον, ότι άπό άιπόψεως καλλιερ- 
γηθείσης έκτάσεως, δεν έσημειώθησαν σημαντικαί μεταβολαί άπό τοϋ έτους

33α·) Άογυρούδη Δ., — 'Ο καπνός έν Έλλάδι, Δελτίον Καπνού. Μάιος 1935, <7. 2 έπ. 
Βλ. έπίσης U.S.D.A.: Tobacco in the U.S.A., ένΟ. άνωτ., ο. 5 έπ., καί 
Kiger Η., Why do People smoke, περιοδ. Tobacco, Ίουλ. I960, a. 20 έπ.
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1955 και έντεΰδεν. Ούτω, ή καλλιεργηδείσα έκτασις κατά τά έτη 1956, 1956 
καί 1957 ανέρχεται ε’ις 1,284, 1,7*5 καί 1,219 έκατ. στρέμματα. Αντιστοίχως 
δέκατα τά ετη 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968> 1969 και 1970 εις 1,467, 
1,430 1,272, 1-26, 1,28, 1,12, 1,07 και 0,99 έκατ. ’στρέμματα.

Ζ ή τ η σ ι ς - Τ ι μ α !: Π ρο τοϋ πολέμου ή ζήτησις των μακεδονικών 
καπνών ήτο λίαν Ικανοποιητική καί αί 'απολαμβανόμενοι υπό τών καπνοπαρα
γωγών τιμαί αρκούντως ύψηλαί.(34) 35 Μεταπολεμικώς, όμως, έσημειώθησαν ανα
κατατάξεις είς την διεθνή ζήτησιν καπνών εις βάρος τών έκλεκτών ποιοτήτων 
καί έπ’ ώφελεία τών ’αμερικανικών κυρίως καπνών.(351 Αί μεταβολαί αύταί 
προήλθον από τό γεγονός, δτι επετεύχθη άντικατάστασις τών εκλεκτών έλλη- 
νικών καπνών δι’ άλλων κοινών ποιοτήτων καί δή είς τάς αύτάς περίπου τι- 
μάς.(36)

Ή χαλάρωσις τής ζητήσεως τών έκλεκτών μακεδονικών καπνών, ή οποία 
παρετηρήδη καθ’ δλην τήν μεταπολεμικήν περίοδον, συνεβάδισε καί ,με μίαν 
συνεχώς αύξανομένην παραγωγήν καί προσφοράν. Ή αύξησις δμως τής προσ
φοράς τών ελληνικών καπνών έν γένει, δεν δύναται νά δεωρηδή καί ώς παρά1- 
γων προσδιορισμού τών τιμών τών ελληνικών καπνών, δεδομένης τής μιικράς 
αναλογίας τής έλληνικής παραγωγής, έν σχέσει προς τήν παγκόσμιον τοιαύτην. 
Αί τιμαί δηλαδή τών έλληνικών καπνών δεν δα ήσαν ούσιώδώς διάφοροι, άπό 
έκείνας, αί σποΐαι διεγράφησαν μεταπολεμικώς, έστω .καί αν ή παραγωγή καί 
ή προσφορά ήσαν μικρότεροι.(37) 38

β. Ό βάμβαξ

Ό βάμβαξ έπίσης κατέχει σπουδαίαν δέσιν μεταξύ τών έξαγωγίμων γε
ωργικών προϊόντων.(38'> ί38α' Ούτω, τά ποσοστά τής αξίας τών έξαγωγών 
βάμβακος έπί τής συνολικής αξίας τών έξαγωγών κατά τά έτη 1962, 1963 ,1964, 
1967, 1968 καί 1969 ήσαν άντιστοίχως 16,1, 11,4· 11,1, 7,9, 6,7 καί 6,8%.

34) Βλ. Χριστσδουλοποΰλου Π., Ή έλαστικότης της ζητήσεως τών έλληνικών κα
πνών, Άθήναι 1932, σ. 15 καί Καλιτσουνάκη Δ., Ό καπνάς, Άθήναι 1931, 
σ. 32 έπ.

35) Πάτρα Ν., Καπνική Οικονομία καί Καπνική Πολιτική, Θεσσαλονίκη 1954, 
σ. 44 έπ.

36) U.N.I.T.A.B., Ιον Διεθνές Συνέδρων καπνοπαρ αγωγών, Καβάλα 1956 (Ό 
Μ. Theo Eggendorfer, ΰπεστήριξεν τήν έπάνοδον είς τάς άρχάς τή,ς Βιργινίας 
τοΰ 1936). (Έγγύησις τιμής καί διευθυνομένη παραγωγή...).

37) Το ΚΕΠΕ (Βλ. Σχέδων ίΐρογρ μματος Οικονομικής Άναπτύξεως τής Ελ
λάδος, 1966 - 70, Άθήναι 1965, σ. 201) είχε προβλέψει διά τήν πενταετίαν 
1966 - 70, μίαν μέσην έτησίαν έξαγωγήν καπνού τής τάξεως τών 90.000 τάν- 
νων καί ΰπεγράμμισε τήν ανάγκην έρεΰνης νέων ιάγορών καί τήν καλλιέργειαν 
νέων ποικιλιών καπνού.

38) Βλ. Βογιατζή Β., Ή πολιτική τού κράτους έπί τοΰ βάμβακος, Άθήναι 19417, 
σ. 2 έπ.

38α) A. Pepelasis and Ρ. Yotopoulos, Surplus Labour in Greek Agriculture, σ. 95 έπ.
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Κατά την προπολεμικήν περίοδον ή μέση έτησία παραγωγή άνήρχετο είς 14. 
000 τόννους έτησίως καί ούδείς λόγος περί Εξαγωγής ήδύνατο νά γίνη, ένφ 
μεταπολεμικως ή παραγωγή τοΰ προϊόντος τούτου ηύξήθη άλματωδώς, ώστε 
κατά τό 1)961 νά φθάση τούς 98.000 τόννους, μέγεθος δηλαδή Επταπλάσιον Ε
κείνου τής μέσης προπολεμικής παραγωγής. Ή αύξησις αυτή τής παραγωγής 
προήλθεν από τήν εισαγωγήν βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας κυρίως κα'ι 
δχι τόσον από τήν αύξησιν τής καλλιεργουμένης Εκτάσεως.

Ή ανοδική Εξέλιξις ε’ις τήν παραγωγήν βάμβακος άνεκόπη μετά τήν θεα
ματικήν αύξησιν, ήτις έσημειώθη κατά τό έτος 1961, κα'ι έκτοτε ,μέχρι σήμε
ρον τουλάχιστον, ουδέποτε έπετεύχθη τό ύψος εκείνο.

Κατά δέ τό τρέχον έτος ή παραγωγή υπολογίζεται νά άλέλθη είς τό ύψος 
των 77.500 τόννων. “Αν ή πρόβλεψις αύτη είναι όρθή' τότε ή παραγωγή τοΰ 
έτους αύτοΰ θά ύπολείπεται κατά 20.5 00 τόννους έκείνης τοΰ έτους 1961.

Ή κ L ν η σ ι ς τοΰ προϊόντος μετά τ ό 1961

Κατά τήν περίοδον 1961 - 1965 ή παραγωγή, αί είσαγωγαί, αι Εξαγω- 
γαί,(39) τά αποθέματα και ή εγχώριος κατανάλωσις εΐχον ώς είς τον ακόλουθον 
πίνακα:

Π I ΝΆ Ξ 10α.

Η ΚΙΝΗΣΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ
1,9,6,1—65

“Ετη: 1961—62 1962—63 1963—04 1964—£5

Παραγωγή: 97.500 89.300 93.200 85.000
Είσαγωγαί: 
’Αποθέματα:

809 2,037 2.135 10.000
7.008 8.021 13.500 9.993

Σΰνολον: 105.317 99.358 108.835 84.993

’ Εξάγω γαί: 65.661 51.910 57.096 32.000
Έγχ. Καταν.: 31.535 33.648 35.446 38.700
Φθορά! κλπ.: 100 300 6.300 300

Συνσλον: 97Λ96 85.858 98.842 71.000

Σημ.: Οί αριθμοί, άναφέρονται είς τόννους.

Πηγή: Ε.Ο.Κ., Δ/νσις Καπνοπαραγωγής, Κτηνιατρική ΈπιΟεώρησις, ΆΟήναι 1970

39) Τό ΚΕΠΕ (I. ά. 201) προβλέπει διά τό 1980 έξαγωγάς 100.000 τόννων,
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'Ως έμφαίνεται καί έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος, ή παραγωγή: έσημείωσε βαθ- 
μιαίαν κάμψιν καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα 11961 -196·5. Κατά τήν Ιδίαν 
χρονικήν περίοδον αί είσαγωγαί βαίνουν αΰξουσαι από έτους είς έτος, αί δέ έξ- 
αγωγαί μειοΰνται βαθμιαίως, μέ έξαίρεσιν πάλιν τήν βραχεΐαν περίοδον 1963 
- 1964.

Ή εγχώριος ,κατανάλωσις δμως, έκινήθη άνοδικώς καθ’ δλην τήν εξετα
ζόμενη ν περίοδον, αν καί ό ρυθμός αυξήσεως ταύτης δέν ήτο αρκετά υψηλός. 
Ή αΰξησις αυτή τής έγχωρίου καταναλώσεως οφείλεται είς τήν άνοδον τής 
παραγωγής είς τον τομέα τής υφαντουργίας, ή οποία, πράγματι, παρετηρήθη 
κατά τήν περίοδον ταΰτην.

Ή κάμψις είς τήν παραγωγήν βάμβακος, ή οποία έσημειώθη από τοΰ έ
τους 1961 καί εντεύθεν δέν όφείλεται, τόσον είς τον τομέα τής παραγωγής, 
δσον είς τον τομέα τής διαθέσεως τοΰ προϊόντος. Είς τήν διεθνή αγοράν αντι
μετωπίζονται σοβαρά εμπόδια διαθέσεως τοΰ προϊόντος, διότι τό κόστος παρα
γωγής, παρ’ ήμϊν, είναι υψηλόν καί αί διεθνείς τιμαί των άντιστοιχουσών προς 
τήν ποιότητα τοΰ έλληνικοΰ βάμβακος κατηγοριών ούχί Ικανοποιητικοί.

Προοπτικοί διά τό εγγύς μέλλον

'Όσον άφορφ είς τήν προοπτικήν τής έπιτεύξεως χαμηλότερου κόστους 
παραγωγής τοΰ προϊόντος αύτοΰ, ώστε νά καταστή δυνατή ή διάθεσίς του είς 
τάς αγοράς τοΰ έξωτερικοΰ, άνευ ούδεμιάς έπιχορηγήσεως, θά ήδυνάμεθα νά 
εΐπωμεν, δτι τοΰτο δέν φαίνεται πιθανόν, τουλάχιστον διά τό εγγύς μέλλον. 
Διότι ή χρήσις τής μηχανής, καθ’ ήν έκτασιν τοΰτο έγένετο, απέδειξε πώς 
δ,τι εξοικονομεί αΰτη από άπόψεως εργατικών ημερομισθίων, τό σπαταλά είς 
προϊόν κατά τήν συλλογήν/40'

Καί ένΙψ έπισημαίνωμεν τήν βασικήν ταΰτην αδυναμίαν αυξήσεως τών εξ- 
αγο>γών τοΰ προϊόντος τούτου, υπό άνταγωνιΙοτικάς τιμάς, δέν θά πρέπη νά 
άποκλείσωμεν καί τό ένδεχόμενον τής περαιτέρω αυξήσεως τών εισαγωγών, 
σημειωτέον, δτι ή ιέλληνική υφαντουργία εύρίσκεται είς καλήν κατάστασιν. 
Πρόσθετος δέ λόγος τής ένδεχομένης έκτοπίσεως, είς ώρισμένην έκτασιν τοΰ 
έλληνικοΰ βάμβακος καί έκ τής έγχωρίου αγοράς θά είναι σχι μόνον αί συνα- 
γωνιστικαί τιμαί τών κατ’ έξοχήν βαμβακοπαραγωγών χωρών (Αίγυπτου, Η. 
Π.Α.), αλλά καί ή φύσις τών αναγκών τής έλληνικής υφαντουργίας, ή όποια, 
έξ άλλου, πάντοτε, μέχρις ένός βαθμού, στρέφεται είς αγοράς περισσότερον 
μακρυΐνου βάμβακος.

40) (Rogers Ε. Μ., (εν. άν. Part IV, 16, Underdeveloped Countries, — United 
States Technical Assistance Programs, — Needed Technical Assistance) ’Επίσης, 
Charles P., £r8·. άνωτ., νπο Ch. 8. — Techioal Change in Developed Countries, 
a. 143 έπ.
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·/. ‘Η σταφις

Έξ ίσου σχεδόν σπουδαΐον προς τον βάμβακα, από άπόψεως όγκου εις τάς 
εξάγωγας γεωργικόν, προϊόν, είναι ή σταφίς. Προπολεμικώς μάλιστα κατείχε 
τήν πρώτην θέσιν μεταξύ των έξαγωγίμων γεωργικών προϊόντοιν. ’Αλλά καί με
τά τον πόλεμον εξακολουθεί νά άποτελή σημαντικόν κονδύλων εις τό σΰνολον 
των εξαγωγών τής χώρας. Ουτω κατά τά Ιτη 1962, 19'63, 1964, 1967, 1968 
καί 1969 ή αξία τών εξαγομένων ποσοτήτων σταφίδος έκάλυπτεν αντίστοιχος 
τό 11,8, 11,1, 11,7, 8,2, 7,6 καί 8,0%(41)· (42) τής αξίας τοϋ συνόλου τών εξα
γωγών αγροτικών προϊόντων.

Τό προϊόν τούτο συνίσταται έκ δύο ποικιλιών. Ή σπουδαιότερα είναι ε
κείνη, ή οποία φέρεται διεθνώς υπό τον τίτλον κορινθιακή σ τ α φ ί ς. Ή 
άλλη ποικιλία, καλούμενη σουλτανίς, είναι όλιγώτερον γνωστή εις τό ε
ξωτερικόν, ώς έλληνικόν προϊόν καί περισσότερον ως διεθνές τοιοΰτον, διότι, 
έν άντιθέσει προς τήν κορινθιακήν, ή οποία παράγεται σχεδόν κατ’ αποκλει
στικότητα παρ’ ήμίν, ή σουλτανίς παράγεται καί είς άλλος χώρας (Η.Π.Α., 
Αυστραλία, Τουρκία, Περσία). Ή δεύτερα αύτη ποικιλία καταναλίσκέτοι καί 
έπιτοπίως, ένφ ή κορινθιακή εξάγεται σχεδόν είς τό αύνολόν της.

Ή έ ξι έ λ ι ξ ι ς τής ζητήσεως καί τών τιμών

Κατά τον σχηματισμόν τών τιμών τής κορινθιακής σταφίδος, ή ελληνική 
ετήσια παραγωγή άφ’ ένός καί τά υπάρχοντα τυχόν αποθέματα ταΰτης άφ’ ε
τέρου, είναι οί παράγοντες εκείνοι, οι όποιοι προσδιορίζουν τάς έκάστοτε εξα
γόμενός ποσότητας καί τάς τιμάς. Ή τιμή δηλαδή είς τήν περίπτωσιν ταύτην 
δεν σχηματίζεται είς διεθνές επίπεδον προσφοράς καί ζητήσεως, ώς συμβαίνει 
με τήν άλλην ποικιλίαν, ήτις απαντάται προσφερομένη καί από όίλλας χώρας. 
"Εχει δηλαδή ή 'Ελλάς τό μονοπώλιον τού προϊόντος τούτου οημειωτέαν, δτι 
ή ελληνική παραγωγή τής κορινθιακής οταφίδος καλύπτει ποσοστόν 8®·-86% 
τής παγκοσμίου παραγωγής. ’Αλλά καί από τό άλλο μέρος, ή Μ. Βρεττανία α
πορροφά τό 70 - 75% τού προϊόντος τούτου. Είς τό έλληνικόν δηλαδή μονοπώ
λιον αντιτάσσεται τό βρεττανικόν μονοψώνιον.

Έν τούτο ις δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι ό Ιθισμός τού έλληνικού τούτου 
προϊόντος είναι τόσον έντονος, ώστε νά μή δύναται ή Μ. Βρεττανία νά άσκή- 
ση τον ρόλον της, ώς μονοψωνητού. Εντεύθεν έξηγεΐται καί ή ανοδική πορεία 
είς τάς τιμάς τού προϊόντος τούτου μεταπολεμικώς, παρά τήν σημαντικήν μείω- 
σιν τής συνολικής ζητήσεως.(42α)
1 “ 1 ■ — r
41) Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Μηνιαϊον Στατιστικόν Δελτίον, Ίοννισς 1965.
42) Τό ΚΕΠΕ (ε. άν. σ. 201), προβλέπει δια τό 1972 έξαγωγάς 75.000 τόννων διά 

τήν κορινθιακήν καί 60 χιλ. τόννων διά τήν σουλτανίναν.
42α) Δερτιλή Λ,, Ή ευρωπαϊκή οικονομική συνεργασία καί αί έλληνοβρεταννικαί 

σχέσεις, ΆΟήναι 1949, σ. 4 έπ.
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Τό γεγονός δμως, δτι ή έξέλιξις των τιμών τής σταφίδος ύπήρξεν ευνοϊ
κή κατά την μεταπολεμικήν περίοδον, δέν συνηγορεί έν τσύτοις υπέρ πολιτικής 
υψηλών τιμών, διότι μία τοιαύτη μακροχρόνιος τάσις είναι δυνατόν νά έξαναγ- 
κάση την εξωτερικήν κατανάλωσιν νά στραφή είς υποκατάστατα. Πέραν δμως 
τούτου, δέν πρέπει άπό ελληνικής πλευράς να άκολουθήται πολιτική υψηλών τι
μών καί διότι ή παραγωγή τοΰ προϊόντος είναι μεγαλύτερα κατά κανόνα άπό 
τό άθροισμα τών έξαγωγών καί τής εγχωρίου (μικράς) καταναλώσεως. Τοι
ουτοτρόπως, υπάρχει πάντοτε ή πίεσις τής διαθέσεως τών αποθεμάτων προη
γουμένων εσοδειών.

Έν πόση περιπτώσει, ή έξέλιξις τών τιμών τής σταφίδος ύπήρξεν ευνοϊ
κή, καθ’ δλην τήν μεταπολεμικήν περίοδον καί προβλέπεται τοιαύτη καί διά τό 
μέλλον. ’Εκείνο δμως, τό οποίον χρήζει Ιδιαιτέρας προσοχής, είναι τό δτι αιι 
έξαγωγαί τοΰ προϊόντος τούτου καθηλώθησαν είς χαμηλά επίπεδα παρά τήν 
κατά τήν περίοδον ταύτην σημειωθεΐσαν αΰξησιν τών εισοδημάτων δλων τών 
χωρών τής Ευρώπης.

Ή εισοδηματική έλαστικότης τής ζητήσεως τής σταφίδος είναι επομένως 
χαμηλή καί θά ήτο έξαιρετυκώς τολμηρόν νά έλπίζωμεν είς μίαν συνεχή αΰξη- 
σιν τών εξαγωγών ταύτης, ώς αποτέλεσμα τών όσημέραι αύξαναμένων εισο
δημάτων τών κατοίκων τής Μ. Β ριεττανίας καί τών άλλων χωρών είς τάς όποι
ας εξάγεται.

δ. Φροντα έν γένει

Ό τομεΰς τής παραγωγής φρούτων έν γένει κατέστη σημαντικός, τόσον 
έν σχέσει προς τό συνολικόν εγχώριον προϊόν, δσον καί έν σχέσει προς τό σύνο- 
λον τών έξαγωγών τής χώρας κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον. Άπό τοΰ έ
τους 1961 μέχρι τοΰ έτους 1969 ή αξία τών έξαγομένων νωπών φρούτων άν- 
τεπροσωπεύετο υπό ένός μέσου πασοστοΰ 6% περίπου επί τής συνολικής αξίας 
τών έξαγωγών τής χώρας.1435 Σήμερον δέ υπάρχει τάσις συνεχοΰς αύξήσεως 
τών προϊόντων τούτων, διότι καί αί συνθήκαι παραγωγής είναι εΰνοϊκαί, λόγω 
τής ψύσεως τοΰ κλίματος τής 'Ελλάδος καί ή ζήτησις τοΰ έξωτερικοΰ αυξάνει 
συνεχώς, τά τελευταία έτη, καθώς μεταβάλλεται τό κατά κεφαλήν είσόδημα1 τών 
κατοίκων τών χωρών, μετά τών οποίων συναλλάσσεται ή 'Ελλάς.

Τοιουτοτρόπως, έπισημαίνεται ένταΰθα μία βασική διαφορά, δσον αφορά 
είς τήν δυνατότητα αύξήσεως τών εξαγωγών μεταξύ τών προϊόντων τοΰ τομέ- 
ως τούτου άφ’ ένός καί τοΰ καπνοΰ, τοΰ βάμβακος καί τής σταφίδος άφ’ ετέ
ρου. “Οτι ή εισοδηματική έλαστικότης ζητήσεως είς μεν τον καπνόν, τον βάμ- 43

43) Τά αντίστοιχα ποσοστά κατά τά Ιτη Ιθ&Ι, 62, 63 καί 64, ήσαν: 4,3 7,8 5,6 καί 5,6%
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βακα καί την σταφίδα είναι χαμηλή, είς δέ τά φρούτα γενικώς είναι έξαιρετι- 
κώς υψηλή.(44)

Δια τον λόγον αυτόν πρέπει νά καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια αύ- 
ξήσεως τών προϊόντων τού τομέως των φρούτων, έστω καί είς βάρος των λοι
πών τομέων έξαγωγίμων προϊόντων, έφ’ δσον ή διάθεσις τών προϊόντων τών 
τομέων τούτων καθίσταται δλονέν καί περισσότερον προβληματική.

"Ο,τι όμως εμποδίζει την παρούσαν στιγμήν την έπέκτασιν τών εξαγω
γών φρούτων, είναι ή έλλειψις όργανωμένης, είς υψηλόν βαθμόν, έμπορίας πε
ρί τήν διακίνησιν τών προϊόντων πρός τάς αγοράς τού έξωτερικοϋ, συμφώνως 
πρός τάς απαιτήσεις τής ισυνεχώς άναπτυσσομένης καταναλώσεως.

7. Προέλενσις εισαγωγών και προορισμός εξαγωγών

Τήν πρώτη θέσιν είς τό έξωτερικόν έμπόριον τής 'Ελλάδος κατέχουν ό- 
μοΰ αί χώραι τής Κοινής ’Αγοράς. Αΐί εκ τών χωρών τούτων είσαγωγαί ανέρ
χονται, κατά τήν τελιευταίαν πενταετίαν, είς ποσαστόν ύπερβαΐνον τό 40,>50% τής 
συνολικής αξίας τών εισαγωγών μας. Αί δέ έξαγωγαί εκ μέρους τής 'Κλάδος 
πρός αύτάς ανέρχονται, κατά τήν περίοδον ταύτην, είς εν μέσον ετήσιον πο- 
σοστόν περίπου 3ι2,5% τής συνολικής αξίας τών έξαγωγών.

Έκ τών χωρών τής ’Ανατολικής Ευρώπης, κατά τήν περίοδον ταύτην, 
προήρχετο κατ’ έτος τό 10%, περίπου, τών εισαγωγών μας καί κατηυθύνετο πρός 
αύτάς τό 21,5% τών έξαγωγών.

’Άλλαι περισχαί, μετά τών οποίων διεξάγεται σημαντικόν μέρος τού έξο> 
τερικοΰ μας έμπορίου, είναι αί Ήνωμέναι Πολιτείαι τής Αμερικής καί ή πε
ριοχή τής στερλίνας.

Αί Ήνωμέναι Πολιτείαι καλύπτουν κατ’ έτος περίπου τό 16% τών εισα
γωγών, ενώ έξάγονται έκεϋθεν προϊόντα, τών όποιων ή άξια καλύπτει τό 
17% τής συνολικής αξίας τών έξαγωγών.(4S)

α. Πό&εν προέρχεται δ κύριος όγκος τοΰ έλλείμματος

’Εκ τών ανωτέρω περιοχών τής Κοινής ’Αγοράς, τών Η.Π.Α. καί τού 
Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται τό 80% περίπου τών είσαγομένων είς τήν 
χώραν έμπορευμάτων, ένφ κατευθύνεται πρός αύτάς τό 80%, περίπου, τών έξ
αγωγών μας. Έπειίδή, έν τούτοις, τά άπόλυτα μεγέθη τών εισαγωγών καί έξα
γωγών είναι διάφορα, δεν υπάρχει καί ίσότης αξίας μεταξύ είσαγομένων καί 
έξαγομένων ειδών. Ούτω, προσφάτως ή συνολική άξια τών έξαγωγών μας ά- 
νήλθεν είς 308,4 έκατομμύρια δολλάρια, ή δέ άξια τών εισαγωγών μας είς

44) Καί τό ΚΕΠΕ (I. άν. σ. 201) όμιλεΐ περί της ύψηλήις εισοδηματικός έλαστικό-
τητος ζητήσεως τών φρούτων.

45) Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Ή 'Ελληνική Οικονομία, 1365.
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831,4 εκατομμύρια δολλάρια. Δεδομένων των ανωτέρω ποσοστών Ιπί των εισα
γωγών, αί όποΐαι προέρχονται έκ τών ανωτέρω περιοχών ή τών εξαγωγών, α! 
όποίαι κατευθύνονται προς αυτός, έχομεν πατά τό έτος τούτο είσαγωγάς εκ τών 
ύπ’ οψιν περιοχών 0,80 X 8'31,4 = 605,1 εκατομμύρια δαλλάρια και έξαγω- 
γάς προς αύτάς 0,80X308,4 - - 246,7 εκατομμύρια δολλάρια. Τούτο σημαί
νει, δτι at συναλλαγαί μας με τάς χώρας ταύτας κατέλιπον κατά έν μόνον έτος 
έλλειμμα, άνερχόμενον είς 665,1 — 246,7 = 418,4 έκατομμύρια δολλάρια. Τό 
έμπόριον τής 'Ελλάδος μετά τής ’Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει τό σχετι- 
κώς μικρότερου έλλειμμα- καθ’ δλην την τελευταίαν πενταετίαν, άλλά τούτο ο
φείλεται κυρίως είς τήν καταβαλλομέ νη ν προσπάθειαν, όπως αί είσαγωγαί έκ 
τών χωρών τούτων έξισοΰνται πρός τάς έξαγωγάς, λόγω τού χαρακτήρος τών 
■συναλλαγών, διεξαγομένων, σχεδόν άποκλειστικώς, Ιπί διμερούς βάσεως.

6. Ή συμμέτοχη εις τό εμπόριον τής Ελλάδος τών χωριών πολυμερών και 
διμερών συναλλαγών

Τό σύνολον τών χωρών μετά τών όποιων διεξάγονται α'ι συναλλαγαί τής 
'Ελλάδος, δυνάμεύα νά διαχωρίσωμεν είς δύο μεγάλας κατηγορίας. Πρώτον 
είς έκείνας τάς χώρας, μετά τών οποίων Ισχύουν συνθήκαι πολυμερούς εμπορί
ου καί είς έκείνας, μετά τών όποιων α'ι συναλλαγαί διεξάγονται επί διμερούς 
βάσεως.

Ή σχέσις τών είσαγαμένων ειδών έκ τών δύο ανωτέρω λόγων διαφαίνε- 
ται είς τόν κατωτέρω πίνακα.

ΠΙΝΑΞ 11.

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΚ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΤΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΤΝΑΛΛΑΓΩΝ(«)

’Ετος: I960 1961 196ι2 1963 1964 1965 1966—70

Πολυμ.
Διμερ.

81,6%
18,4%

82,7%
17,3%

84,7%
15,3%

86,4%
13,6%

85,5%
14,5%

84,8%
15,2%

84,8%
15,2%

Πηγή: Τράπεζα, τής Ελλάδος, Ή ’Ελληνική Οικονομία κατά τό έτος 1970, ’Α
θήνα* 1971

’Εκ τού ανωτέρω πίναικος έίμεραίνεται, δτι μακροχρονίως ή σύνδεσις τών 
είσαγωγών μας, από άπόψεως πολυμερών καί διμερών συναλλαγών, βαίνει υ
πέρ τών πρώτων. Πράγματι, ένώ αί πολυμερείς συναλλαγαί ηύξήθησαν μετα
ξύ 1960 καί 1970 από 81,6 είς 84,8%, ήτοι κατά 3,2%, at διμερείς συναλλαγαί 
έμειώδησαν από 18’4 εις 15,2%, ήτοι κατά 3,2%. Ή τοιαύτη τάσις τής ύποκα- 46

46) Πηγή: Τράπεζα τής ’Ελλάδος, Ή 'Ελληνική Οικονομία κατά τό έτος 1965, σ. 68.
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ταστάσεως των εισαγωγών έκ διμερών συναλλαγών, δυά εισαγωγών έκ πολυ
μερών τοιοΰτων, αποτελεί ένδειξιν τής έμμονης τής έγχωρίου ζητήσεως προς 
τα προϊόντα τών ανεπτυγμένων χωρών τής Δύσεως. ’Από άλλης δε άπόψεως ή 
μεταβολή αυτή είς την σύνθεσιν τής προελεύσεως τών είσαγομένατν εμπορευ
μάτων, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, αποτελεί εύνοϊκήν έξέλιξιν τής ελληνικής οικο
νομίας προς τήν κατεύθυνσιν τής άποδεσμεύσεως αυτής έκ συγκεκριμένων, μη 
ελευθέρων, αγορών τοϋ εξωτερικού, έξαιρετικώς αβέβαιων, έξαρτωμένων έκ 
τής εκάστοτε πολιτικής κα'ι τών λοιπών κρατουσών έκείθεν συνθηκών.

/. Ή έκ τών χωρών πολυμερών συναλλαγών περικοπή τών εισαγωγών, ά- 
•σύμφορος

Ό κύριος βεβαίως όγκος τών εισαγωγών μας προέρχεται από τάς χώρας 
είς τάς οποίας Ισχύουν συνθήκαι πολυμερούς έμπορίου. Ή άναζήτησις επομέ
νως τής δυνατότητος περικοπής τών εισαγωγών προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην 
πρέπει νά στραφή καί όχι τόσον προς τάς χώρας διμερών συναλλαγών.

Π οΐαι όμως αί χώραι αΰται; 'Ως άνεφέρθη καί ανωτέρω τό 80% τής αξίας 
τών ετησίων εισαγωγών μας ποριζόμεθα έκ τών χωρών τής Ευρωπαϊκής 
Κοινής ’Αγοράς, τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τού Ηνωμένου Βασιλείου. 
Έκ τών χωριών αυτών, κατ’ έξοχήν βιομηχανικών, προέρχεται τό μέγιστον μέ
ρος τών εισαγωγών μας. Ή ανάλυσες δέ τών είσαγομένων έξ αυτών είς τήν Ελ
λάδα, ειδών δεικνύει, ότι δεν είναι δυνατή, τουλάχιστον κατά τάς μέχρι τούδε 
ενδείξεις, ή περικοπή τούτων. ’Ακριβώς δια τον λόγον τούτον πρέπει νά αμιίλώ- 
μεν περί περιορισμού τού ελλείμματος τού έμιπορικού μας ισοζυγίου, διά τής 
αύξήΐσεως τών έξαγωγών μάλλον, παρά διά τής περικοπής τών εισαγωγών, 
καθ’ ότι αί τελευτάϊαι άκραρούν, ως άνεφέρθη ανωτέρω είς σχετικόν κεφάλαιον, 
είδη πληρούντα ζωτικάς άνάιγκας τής ελληνικής οικονομίας.

Καί πρέπει νά παρατηρηθή ένταύθα, ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια είς 
τόν τομέα τής έξαγωγής τών έλληνικών γεωργικών προϊόντων. ’Ιδιαιτέρως ό
σον αφορά είς τάς χώρας τής Ευρωπαϊκής Κοινής ’Αγοράς, αί συνθήκαι είναι 
όλως εύνοϊκαι καί λόγφ τών ίσχυουσών ειδικών συνθηκών, όσον αφορά είς τήν 
δασμολογικήν μεταχείρισιν τών έλληνικών γεωργικών προϊόντων.

Δεν πρέπει έν τούτοις νά παραβλέπεται καί τό γεγονός, ότι παρά τό κρα
τούν ευνοϊκόν διά έξαγωγάς μας καθεστώς είς τάς χώρας τής ΕΟΚ, δεν συνε- 
τελέσθησαν σημαντικοί είσέτι πρόοδοι. Τούτο οφείλεται, τουλάχιστον ως έκ 
τής άξιολογήσεως τών στοιχείων τής διαρθρώσεως τών εισαγωγών - έξαγω
γών άποδεκνύεταυ είς τό γεγονός, ότι δέν ήδυτνήθημεν είσέτι νά άνταποκριθώ- 
μεν είς τάς κρατούσας είς τόν εύρύν τούτον χώρον συνθήκας. Καί τούτο, τό μεν 
ένεκα ελλείψεως (οργανωμένης εμπορίας, προσηρμοσμένης πρός τάς νέας άπαι-
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τήσεις τής καταναλώσεως των προηγμένων βιομηχανικώς χωρών,*47) τό δέ ένε
κα πραγματικής αδυναμίας στροφής τής παραγωγής προς τά προϊόντα έκεΐνα, 
διά τά όποια δεν έξεδηλώθη εισέτι κορεσμός είς τάς αγοράς των χωρών τού
των.*48 49) Είναι δέ ευχάριστος ή διαπίστωσις, δτι είς την κατηγορίαν τών προϊ
όντων αυτών ανήκουν και τά φρούτα έν γένει,*49) διά την παραγωγήν τών ο
ποίων τό ελληνικόν έδαφος προσφερεται δσον τό έδαφος όλίγων χωρών τής 
ύψηλίου.

δ. Ίδιάζονοαι αΐ σνν&ήκαι είς τάς διμερείς ονναλλαγάς

“Οσον άφορμ δμως είς την παρούσαν κατάστασιν τής προελεύσεως τών 
εισαγωγών καί τού προορισμού τών έξαγωγών, δυνάμεθα νά είπωμεν, δτι χα
ρακτηριστικόν ταύτης είναι ή συμμετοχή είς σχετικώς υψηλόν ποσοστόν, τόσον 
είς τάς είσαγωγάς, δσον και είς τάς έξαγωγάς, τών ανατολικών χωρών ως καί 
τών λοιπών χωρών μετά τών όποιων αί συναλλαγαί διεξάγονται έπί διμερούς 
δάσεως.

'Αφού δέ, ώς άνεφέρθη καί ανωτέρω, δέν φαίνεται δυνατόν νά περικο- 
πούν αί είσαγωγαί έκ τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. καί τών άλλων δυτικών χωρών 
μετά τών όποιων διεξάγεται τό μέγιστον μέρος τού έμπορίου, ή νά αυξηθούν 
είς μεγάλην έκτασιν καί δή βραχυχρόνιός αΐ έξαγωγαί πρός αύτάς, δς ίδωμεν 
ενταύθα, μήπως θά ήτο δυνατόν νά περικοπούν αί είσαγωγαί έκ τών χωρών 
μετά τών όποιων ή Ελλάς συναλλάσσεται βάσει διμερών συμφωνιών. Ή τοιαύ- 
τη περικοπή βεβαίως θά συνοδεύεται καί από αντίστοιχον μείωσιν τών έξαγω
γών μας πρός τάς χώρας ταύτας, λόγφ τού χαρακτήρας τών συναλλαγών τού
των, δ ιενερ γουμένων έπί τή συμφωνία τής έξισώσεως τών εισαγωγών έκ τών 
χωρών τούτων πρός τάς έξαγωγάς είς αύτάς.

Ποια τά προϊόντα, τά όποια έξάγσνται είς τάς χώρας ταύτας καί ύπό ποι
ας συνθήκας; Ή άνάλυσις τών λόγων διά τούς όποιους έξάγσνται ώρισμένα 
προϊόντα είς αγοράς χωρών, μέ τάς όποιας συνδεόμεθα βάσει διμερών συμφω
νιών καί δή είς αγοράς τών χωρών τής ’Ανατολικής Ευρώπης, δικαιολογεί τήν 
άποψιν, δτι πρέπει νά αναπτύσσεται τό έμπάριόν μας καί μέ τάς χώρας ταύ
τας. Πράγματι, δν έξετάσωμεν τάς έξαγωγάς μας, αί όποΐαι έπραγματοποιή- 
θηισαν πρός τάς ανατολικός χώρας κατά τήν τελευτάίαν πενταετίαν, έπί παρα- 
δείγματι, θά διαπιστώσωμεν, δτι περιελάμβανον προϊόντα, κατά τό μάλλον ή 
ήττον, κατωτέρας ποιότητος, ή έν πάση περιπτώσει προϊόντα μή δυνάμενα νά 
διατεθούν εις τήν έλευθέραν αγοράν τής Ε.Ο.Κ. καί τών άλλων χωρών τών 
συναλλασσομένων μέ έλεύθερον συνάλλαγμα.

47) Rogers Ε. Μ., (?. ά. ϋ. 335 έπ. — Hie Business of Farming).
48) Shepherd G. S., (e. dv a. <r. 3, 21).
49) Κοντογιώργη Γ. (?. dv. a. 5). — ’Εμπορία καί διάθεσις άγρστικων προϊόντων.
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ε. Ai έχ τών διμερών συμφωνιών σνναλλαγαί, άναγχαϊαι ονναλλαγαι

At έξαγωγαί μας προς τάς ’ Ανατολικός χώρας αφορούν και είς τά τέσ- 
σαρα βασικά έξαγώγιμα προϊόντα. Λάγφ -δε τών κρατουσών ομαλών πολιτικών 
εξελίξεων κατά τά τελευταία ετη, αί διαδόσεις μέρους τών προϊόντων τής χώ
ρας μας προς την 'Ανατολικήν Ευρώπην τείνουν νά λάβουν σταθερόν χαρα
κτήρα.

’Εκείνο, δμως, τό όποιον εχει ιδιαιτέραν σημασίαν καί πρέπει νά άναφερ- 
θή ενταύθα- είναι, δτι δεν πρέπει νά βασιζώμεθα διαχρονικούς είς τάς αγοράς 
ταύτας, διότι είς τάς κεντρικώς διευθυνομένας οικονομίας, τό κράτος είναι εκεί
νο τό όποιον διεξάγει τάς συναλλαγάς καί δχι τά έπί μέρους ατομα. Δι’ αύτό, 
αν καί κατά τά τελευταία ετη αί ανατολικοί χώραι απορροφούν πλέον ή 20% τής 
αξίας τών εξαγωγών μας, τούτο δεν σημαίνει καί δτι εχομεν έικεΐθεν μίαν 6ε- 
βαίαν αγοράν καί δια τό προσεχές μέλλον. Δεν αποκλείεται δηλαδή, καθώς τό 
κράτος είς τάς χώρας αΰτάς είναι ό ρυθμιστής τής παραγωγής καί επομένως 
καί τής καταναλώσεως, νά κρίνη μελλοντικούς, δτι πρέπει νά μειώση είς τό ήμυσυ 
τάς έκ τής ΉλλάΙδος είσαγωγάς ή καί νά άπσφαισίίση άικόμη νά παύση νά συναλ- 
λάσσηται μετ’ αυτής. Είς τάς χώρας αΰτάς μία παρομοία ενέργεια είναι δυνατή, 
ένφ δεν είναι δυνατή, ούτε φαίνεται πιθανή διά τάς χώρας τής Ε.Ο.Κ. καί τάς 
λοιπάς χώρας έλευθέρου συναλλάγματος.

'Τπάρχει εν τούτοις μία σοβαρά δικαιολόγησις τών συναλλαγών μας μετά 
τών χωρών αυτών ήτις ανάγεται είς τό γεγονός, δτι ή 'Ελλάς, εΰρισκομένη πρό 
τής ανάγκης εξαγωγής, διά παντός τρόπου, τών γεωργικών προϊόντων τά ό
ποια πλεονάζουν, καθ’ δτι είναι εϊσέτι χώρα στηριζομένη είς την γεωργίαν κα
τά κύριον λόγον, ευρίσκει είς τάς διμερείς συμφωνίας τον τρόπον, διά τού ό
ποιου δίδεται μία προσωρινή,, τουλάχιστον, λύσις είς τό πρόβλημα τής έξαγω- 
γής τών πλεοναζόντων τούτων προϊόντων.

στ. ΑΙ διμερείς ονναλλαγαι χαΐ ή προσπάθεια αναδιαρθρώσεων τής παρα
γωγής

Άφ’ έτέρου, σημειωτέον, δτι Ιπιτελεϊται εντεύθεν τό βραδύ εργον τής με
ταστροφής τής εγχωρίου παραγωγής άπό τήν πρωτογενή προς τήν δευτερογε
νή παραγωγήν, ή προσπάθεια μειώσεως τού έλλείμματος τού εμπορικού ισο
ζυγίου πρέπει νά στρέφεται μάλλον είς τον τομέα τής αύξήσεως τών εξα
γωγών, παρά είς τόν τομέα τής μειώσεως τών εισαγωγών, αί όποΐαι, παρά τήν 
διόγκωσιν τού έλλείμματος, τήν όποιαν προκαλούν, αποτελούν έν τούτοις καί 
προϋπόθεσιν τής μεταστροφής ταύτης. Τό τοιούτον φαίνεται λογικόν καί σύμ
φωνον προς τήν κτηθεϊσαν πείραν, δτι δηλαδή αί όπωσδήποτε κλεισταί οΐκο- 
νομίαι δεν αναπτύσσονται, έπειδή Ιλλείπει καί ό ευρύς χώρος τής αγοράς έξ 
άπάψεως διαθέσεως τών προϊόντων τών μεγάλων οικονομικών μονάδων καί ό
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παράγων «ανταγωνισμός», προϋπόθεσις έξ Ισου απαραίτητος τής οίκονομικής 
άναπτύξεως τών καθυστερημένων βιαμηχανικώς χωρών.

• ........
Μία διαρθρωτική μεταβολή είς τάς εΐσαγωγάς μας εκ τών χωρών τούτων 

είναι δυνατόν να έπιτευχθή είς τό εγγύς μέλλον. Π ρόκειται διά τά προϊόντα, τά 
όποια είναι δυνατόν νά παραχθοΰν έπιτοπίως είς τό έγγύς μέλλον· ώς τά κτη- 
νοτροφικά έν γένει, σημειωτέον, δτι υπάρχουν καί παρ’ ήμΐν δλαι αί προϋπο
θέσεις τής άναπτύξεως τών τομέων αυτών καί δή είς βραχύ σχετικώς χρονικόν 
διάστημα.

Αί άπόψεις αύταί, καθ’ ας ένδείκνυται οπωσδήποτε ή αύξησις τών έξαγω- 
γών ανευ τής περικοπής τών εισαγωγών, φέρονται ώς δικαιοοθεΐσαι καί έκ τοΰ 
γεγονότος, δτι από τοΰ έτους 1966 καί εντεύθεν έσηιμειώθη έν σοβαρόν βήμα 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής αύξήσεως τών έξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. 
Πράγματι, κατά τά έτη 1966, 1967, 1968, 1969 και 1970, αί έξαγωγαί βιο
μηχανικών καί βιοτεχνικών προϊόντων άνήλθον αντίστοιχος είς 84,4, 120, 
1'61,6, 237,5 καί 311,6 έκατομμύρια δολλάρια. Τά κονδύλια ταΰτα συμμετοχής 
τής βιομηχανίας είς τάς έξαγωγάς μας είναι βεβαίως καθ' Ιαυτά χαμηλά, πλήν 
άποτελοΰν εν είδος δείκτου, δτι συντελείται ποιά τις .μεταστροφή πρός τήν δευ
τερογενή παραγωγήν, ή όποια θά είναι είς θέσιν νά εξασφάλιση σταθερότητα 
έξαγωγών μακροχρονίως καί περικοπήν τοΰ Ιλλείμματος μόνιμον είς τό έμπορι- 
κόν ίσσζύγιον τής χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ V

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Ή φύσις τον Ισοζνγίον

Τό Ισοζύγιον τών άδηλων συναλλαγών, έν άντιθέσει πρός τό έμπορικόν 
ίσοζύγιον, είναι μονίμως πλεονασματικόν καί καλύπτει κατά σημαντικόν μέρος 
τό έμπορευματικόν έλλειμμα. ’Απόρροια τής τοιαύτης φύσεως τοΰ ισοζυγίου 
είναι καί τό γεγονός, δτι έπεκράτησε νά δμιλώμεν περί καθαρών πόρων, περί 
διαφορών δηλαδή μεταξύ εισπράξεων καί πληρωμών. Ούτω, κατά τήν πρόσ
φατον οκταετίαν 1962 - 1969 αί εισπράξεις καί αί πληιρωμαί εΐχον, ώς είς τον 
κατωτέρω πίνακα, είς έκατομμύρια δολλάρια:
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ΠΙΝΑΞ 11α.

Η ΚΙΝΉΣΙΣ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΝ ΣΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1962—70

Έτη: 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Σύνολ-ον άδηλων πόρων 
Σύνολον άδηλων πληρωμ. 
Καθαροί άδηλοι πόροι

379,6
87,6

292

454.3 
98,9

355.4

479,5
129,3
3-50,2

549,4
136,8
412,6

836,0 659,0 717,0 786,0

Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Δελτίογ Εξωτερικών Συναλλαγών, Μάρτιος 1970

Κατά την περίοδον ταύτην, τό έλλειμμα τοϋ έμπορικοΰ Ισοζυγίου τής χώ
ρας έκαλύπτετο κατά 79,8, 86,1< 67, 67, 77,8, 95,4, 77,8 καί 75,6%, άντιστοί- 
χως, κατά τά Ιτη 1962 - 1969. ”Αν δε άνατρέξωμεν και είς παλαιστέρας περιό
δους, προ τοϋ 1962, θά διαπιστώσωμεν, δτι κα'ι τότε ό ρόλος των άδηλων συναλ
λαγών ήτο έξ ίσου σπουδαίος εις την κάλυψιν τοϋ ελλείμματος τοϋ εμπορικοί 
Ισοζυγίου. Οΰτω, κατά τά Ιτη 1959, ’60- καί ’61 τό έλλειμμα έκαλύπτετο κατά 
75,2' 72 και 74,5% εκ των αδήλων πόρων.

Ή τόσον υψηλή αυτή συμμετοχή των αδήλων πόρων είς τήν κάλυψιν τοϋ 
ελλείμματος τοϋ έμπορικοΰ Ισοζυγίου, αποτελεί εν από τά βασικώτερα χαρα
κτηριστικά τοϋ -έλληνικοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί ύφίσταται από τής προπο
λεμικής περιόδου. Τό γεγονός δέ, δτι μεταπολεμικώς παρατηρείται περαιτέρω 
τάσις αύξήσεως τής συμμετοχής τών αδήλων πόρων ερμηνεύεται — ούχί όρθώς 
κατά τήν γνώμην μας — ώς διαρθρωτική ευπάθεια τοϋ ισοζυγίου πληρωμών. 
Ή άποψις αΰτη βασίζεται είς τό έπιχείρημα, δτι τό ποσοστόν τούτο είναι πολύ 
ύψηλότερον παρ’ ήμΐν, παρ’ δτι είς αλλας χώρας καί δτι δεν είναι δυνατόν νά 
βασιζώμεθα είς μίαν μακροχρόνιον χρηματοδστησιν τών δι’ είσαγωγάς δαπα
νών έπί τών αδήλων πόρων είς τόσον μεγάλην εκτασιν.

Μεταπολεμικώς, εν τούτοις, παραλλήλως προς τήν αϋξησιν τών αδήλων 
πόρων συνετελέσθη καί μία ποιοτική μεταβολή είς τήν σύνθεσιν τών αδήλων 
πόρων. Όϋτω, σήμερον, νέαι πηγαί αδήλων πόρων προσετέθησαν, ένψ αί προ 
τού πολέμου ύπάρχουσαι κατέστησαν έτι πλέον προσοδοφόροι.

Πέραν όμως τοϋ σχετικώς σημαντικού άριθμοΰ τών πηγών, έξ ών ποριζό- 
μεθα τούς αδήλους πόρους καί τής ικανοποιητικής συνθέσεως τούτων, ή συμ- 
μετοχή τών αδήλων πόρων είς τήν χρηματοδότησιν τών εισαγωγών τής χώρας, 
είς τοσοΰτον υψηλόν ποσοστόν, έν σχέσει προς τάς Ιξαγωγάς, άνταποκρίνεται 
είς τήν ψύσιν τής δλης διαρθρώσεως τής έλληνικής οικονομίας καί τήν προσ
πάθειαν έπιτεύξεως μεταβολών είς τήν διάρθρωσιν τής παραγωγής κατά τό έγ- 
γύς μέλλον.

Αί σπουδαιότεροι πηγαί αδήλων πόρων είναι αί Ιξής: Τά μεταναστευτικά
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έμβάάμαιτα, at μεταφοράι έν γένει καί ό τουρισμός. Ή σύνθεσις των τριών αυ
τών βασυκών πηγών τών άδηλων πόρων κατά την πρόσφατον περίοδον 1962- 
1969 είχεν ώς ε’ις τον κάτωθι πίνακα ύπ' άριθ. 12:

ΠΙΝΑΞ 12,

’Έτη: 1962 1963 1964 1965

Μεταναστευτικά έμβάσματα 30,9% 28,2% 24,0% 37,6%
Μεταφορέα 28,6% 27,6% 30,7% 29,8%
Ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα 20,0% 21,0% 19.0% 19,5%

Έτη: 1966 1967 1968 1969

Μεταναστευτικά εμβάσματα 36,9% 35,2% 33,3% 35,2%
Μεταφοραί 28,7% 32,5% 33,7% 30,7%
Ταξιδιωτικόν αντάλλαγμα 22,5% 19,2% 16,7% 19,0%

Ένώ, κατά μίαν παλαιοτέραν περίοδον ή σύνθεσις αυτή είχεν ούτω:

ΠΙΝΑΞ 13.

Έτη: 1956 1958 1958 1959

Μεταναστευτικά εμβάσματα 34,4% 31,8% 35,3% 37,4%
Μεταφοραί 26,4% 28,3% 27,7% 25,4%
Ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα 17,1% 17,6% 16.6% 17,6%

Πηγή: Τράπεζα τής Ελλάδος, Ή Ελληνική (Χκονομία κατά τό Ιτος 1970

Χαρακτηριστικόν τής συνθέσεως τών άδηλων πόρων κατά τάς δύο αύτάς 
περιόδους είναι, οτι συνετελέσθησαν αυξήσεις εις τά ποσοστά συμμετοχής τών 
μεταψορών καί τού ταξιδιωτικού συναλλάγματος, ένώ τό ποσοστόν συμμετοχής 
τών μεταναστευτικών εμβασμάτων, παρά τήν ανοδικήν τάσιν την όποιαν πα
ρουσίασε κατά τήν περίοδον 1956 -1959, κατήλθε κάτω τού 30% από τό έτος 
1963 κάι εντεύθεν.

2. Τά μεταναστευτικά εμβάσματα

Τά μεταναστευτικά εμβάσματα άπετέλουν καί προ τού πολέμου ακόμη, σο-
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βαράν κανδύλιον εις τό ίσοζύγιον των άίδήλων συναλλαγών. Μεταπολεμικός ό
μως καί δή 'μετά τά Ιτος 1966, ή σημασία τούτων διά τά ίσοζύγιον πληρωμών 
τής χώρας γενικώτερον κατέστη μεγαλύτερα. Πρέπει δε νά σημειωθή ενταύθα, 
δτι ή μετά τά Ιτος 1955 καί έντεΰθεν αύξανομένη συνεχώς αναλογία τών με
ταναστευτικών εμβασμάτων, έναντι τών λοιπών κονδυλίων αδήλων συναλλαγών, 
συνεβάδισε μέ μίαν γενικήν αυξητικήν τάσιν δλων τών κονδυλίων τά όποια συν
θέτουν τάς αδήλους συναλλαγάς. νΑν δέ καί τούτο ληφθή ύπ’ σψιν, δυνάμεθα 
ν’ άντιληψθώμεν την σπουδαιότητα τού απολύτου μεγέθους τών έμβ ασμάτων 
τών μεταναστών μας διά τά ίσοζύγιον πληρωμών τής χώρας καί τό σύνολον τής 
έλληνικής οικονομίας.

'Ως Ιμιφαίνεται καί άπά τούς ανωτέρω πίνακας, ύπ’ άριθ. 12 καί 13, κατά 
την τετραετίαν 1956 -1959 ή αναλογία τών μεταναστευτικών εμβασμάτων I- 
φθασε νά κινήται κατ’ Ιτος κατά μέσον ποσοστάν πλησιάζον τό 35%. ’Ιδιαιτέ
ρως κατά τά έτος 1969 τό τοιούτον ποσοστάν είχεν άνέλθει είς τό 38%, περί
που, τής συνολικής αξίας τών αδήλων πόρων.

Τά γεγονός, βτι πλέον τών 30% τούτων προέρχεται άπά μονομερείς δωρε
άς τής άλλοδαπής, ώς είναι τά μεταναστευτικά έμβάσματα, αποτελεί εν έξαιρε- 
τικώς ασθενές χαρακτηριστικόν. Τό δτι, έν τούτοις, υπάρχει τάσις ύποχωρήσε- 
ως τής αναλογίας ταύτης αποτελεί Ινα καλάν οιωνόν τής κινήσεως τών αδήλων 
πόρων προς τούς τομείς, οί όποιοι είναι περισσότερον μονίμου χαρακτήρας καί 
θεωρούνται μεγαλύτερος σπουδαιότητος διά τήν ελληνικήν οικονομίαν.

Πράγματι, μετά τά 1962, τά ποσοστάν συμμετοχής τών μεταναστευτικών 
έμβ ασ μάτων κατήλθε κάτω τού 30%, διά νά φθάση τά έτος 1964 μόλις τό 24% 
τού συνόλου τών αδήλων πόρων. Κατά δέ τά επόμενα ετη 1965 καί 1966 ή μεί- 
ωσις τού ποσοστού τούτου αυνεχίσθη, πλήν όμως, κατά τά πρόσφατα ταύτα έ
τη, ή μείωσις δεν αποτελεί έκδήλωσιν μεταβολών είς τήν διάρθρωσιν τών κονδυ
λίων, τά όποια συνθέτουν τά σύνολον τών αδήλων πόρων, αλλά έκδήλωσιν τών 
τάσεων μειωσεως τού απολύτου μεγέθους τού κονδυλίου τών εμβασμάτων, λό
γω τής περικοπής αυτών είς σημαντικήν εκτασιν κατά τά ετη ταύτα.

α. Τά μετ ανασιευτ ικά έμβ άσμα τα, αβέβαια ηηγη ουναιλλάγματος διά τό 
μέλλον

Άπά τήν πορείαν, τήν όποιαν διέγραψαν τά μεγέθη τών μεταναστευτικών 
έμβασμάτων έκ τού έξωτερικοΰ, διαφαίνεται καί ό βαθμός έξαρτήσεως τής Ιλ- 
ληνικής οικονομίας έκ τής πηγής ταύτης εισροής συναλλάγματος.

''Οπωσδήποτε όμως καί ή πηγή αύτη εισροής είς τήν χώραν συναλλω 
γματος αποτελεί βασικόν παράγοντα, άπά τάν όποιον προσδιορίζεται ό τρόπος 
ίσοσκελίσεως τελικώς τού ισοζυγίου τών πληρωμών καί έπομένως καί τά μέγε
θος τού έθνικού εισοδήματος, είς τά όποιον προγραμματίζεται έκάστοτε ή ίσορ-
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ροπία των συνολικών μεγεθών τής ελληνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει δμως 
αμφιβολία, δτι αί πιθανότητες, βάσει τών οποίων δυνάμεθα. νά έλπίζωμεν εις 
μίαν σταθερόν μελλοντικήν εισροήν συναλλάγματος έκ τής πηγής τούτης, εί
ναι πάντοτε όλιγώτεραι, άφ’ δ'τι ε’ις την περίπτωσιν τών άλλων πηγών, τού του
ρισμού και τής ναυτιλίας. At μειωμέναι δε αθται πιθανότητες περί τής μελλον
τικής συνεχίσεως εισροής συναλλάγματος έκ τοΰ λόγου τούτου έχουν σοβαρόν 
άμεσον αντίκτυπον έπι τής παραγωγικής διαδικασίας, άφοΰ τό εκάστοτε προ- 
γραμματιζόμενον έθνικόν προϊόν δεν είναι άσχετον προς τάς προβλεπομένας 
δυνατότητας καλύψεως τοΰ εμπορικού έλλείμματος υπό τών αδήλων πόρων εις 
τό έγγύς και τό άπώτερον μέλλον.

6. Τά μειαναοτεχίτικά Εμβάσματα και ή ψύοις της μεταναστεύσεως

Μολονότι δμως τά μεταναστευτικά εμβάσματα ένέχουν έν έαυτοΐς σοβαρά 
μειονεκτήματα, ώς έκ τής άβεβαιότητος αυτών εις τό εγγύς καί πολύ περισσό
τερον είς τό άπώτερον μέλλον, δεν παύουν έν τούτοις νά αποτελούν μίαν τών 
σοβαρωτέρων πηγών πλούτου διά την χώραν, τουλάχιστον μέχρι τοΰδε. Τό κα
τά πόσον δμως ή πηγή αυτή πλούτου διά τήν χώραν θά διατηρηθή καί είς τό 
μέλλον, είς τοιοΰτον υψηλόν βαθμόν, ή ακόμη καί κατά πόσον τοϋτο συμφέρει 
είς αυτήν μακροχρονίως, αποτελεί εν σοβαρόν πρόβλημα, ή λύσις τοΰ οποίου ευ- 
ρίσκεται μάλλον είς τήν φύσιν τής μεταναστεύσεως καί τήν έκτασίν της/50* 
παρά είς τήν επιφανειακήν καί προσωρινήν διαπΐστωσιν τοΰ ρόλου τών εμβα
σμάτων τούτων, είς τήν άποκατάστασιν τής ισορροπίας είς τό ίσοζύγιον τών 
πληρωμών καί τήν ελληνικήν συνολικήν παραγωγήν τοΰ ένός ή τοΰ άλλου έ
τους/51*

’Από άπόψεως συναλλάγματος αποτελούν, κατά τήν παρούσαν τουλάχι
στον περίοδον, τά μεταναστευτικά Ιμβάσματα, μίαν σοβαράν πηγήν, ούχί μι- 
κροτέρας σημασίας εκείνης τοΰ τομέως τών μεταφορών. Τό ασθενές δέ τής φύ- 
σεως τούτων, από τής άπόψεως ταύτης ευρίσκεται είς τό γεγονός, δτι, επειδή 
ταΰτα έξαρτώνται άπό παράγοντας κειμένους έκτός τών ορίων τής χώρας κυ
ρίως, είναι δυνατόν νά διακοπούν άπστόμως.

Τοιουτοτρόπα>ς, δσον άφαρςί είς τό παρόν ή τό έγγύς μέλλον, τά μεταναστευ-

50) Ό καθηγητής Β. Βογιατζής, υποστηρίξει καί άποδεικνύει δι’ άριθμών, δτι ή 
οικονομική άνάπτυξις τής 'Ελλάδος είναι Αδύνατος μέ τόν συνεχιξόμενον υψηλόν 
ρυθμόν μεταναστεύσεως (Βλ. Βογιατζή Β., Ή περιφερειακή Άνάπτυξις τό ΰπ’ 
άριθ. 1 Έθνικόν θέμα, Θεσσαλονίκη, 1964, σ. 20).

51) ’Εντούτοις, δέν θα ήτο τολμηρόν νά άναμείνωμεν άγαθά Αποτελέσματα έκ τής 
μεταναστεύσεως καί άπό μακροχρονίου σκοπιάς. Τοϋτο δέ, διότι, καθώς οί με- 
ταναστεύοντες προέρχονται κατά κύριον λόγον έκ τοΰ αγροτικού πληθυσμού, τό 
αρνητικόν, καθ’ εαυτό, φαινόμενον τής μεταναστεύσεως, ΰποδοηθεϊ τήν λύσιν 
τοΰ προβλήματος τοΰ μικροΰ γεωργικού κλήρου (Μετά τό Ν.Δ. 2185/52 «Περί 
άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως κτημάτων», δέν ΰφίσταται έν Έλλάδι αγρόκτημα 
έκτάσεως μεγαλυτέρας τών 500 στρεμμάτων).



τικά έμβάσματα δύνανται νά χαρακτη ρισθοΰν ώς τής αυτής περίπου σταθερό- 
τητος καί ώφελείας προς τό συνάλλαγμα, τί> όποιον εισρέει εις την χώραν εξ 
άλλων πηγών. Τό άν βεβαίως μακροχρονίως δυνάμεθα νά στηριζώμεθα επί των 
έμβασμάτων είς τοιαύτην έκτασιν, αποτελεί έπίσης ζήτημα, τό όποιον δεν ανά
γεται μόνον είς έξωγενεΐς παράγοντας, άλλα καί είς αυτήν ταύτην τήν οικο
νομίαν τής χώρας, σημειωτέον, δτι ή μετανάστευσις ασκεί άρνητικάς επιδρά
σεις έπί τής έγχωρίου παραγωγής.

3. ΑΙ μεταφορα'ι

’Αποκλειστική σχεδόν πηγή συναλλάγματος έκ μεταφορών είναι ή ναυτι
λία, των άλλων κονδυλίων έκ χερσαίων ή έναερίων μεταφορών άποτελούντων 
ασήμαντα μεγέθη, έν σχέσει πρός τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα.

Αί πληρωμαί έξ άλλου, δια μεταφοράς έν γένει- σπανίως ανέρχονται καθ’ 
δλην τήν τελευταίαν δεκαπε νταετίαν είς ποσοστόν άνω του 8-10% τών εισπρά
ξεων έκ τής πηγής ταύτης. Τό τοιοΰτον δε προσδίδει δλως ιδιαιτέραν σημασί
αν είς τόν τομέα τούτον τής έλληνικής οίκονομίας.

Ή συμετοχή του έκ τής ναυτιλίας συναλλάγματος είς τούς αδήλους πό
ρους δεν είναι έπίτευγμα τών τελευταίων έτών, ώς συμβαίνει τοΰτο εις σημαν
τικόν βαθμόν είς άλλους τομείς τών αδήλων συναλλαγών. 'Αποτελεί έκδήλωσιν 
τόσον παλαιόν, δσσν παλαιά είναι καί ή οικονομία του έλληνικοϋ κράτους.(52) 
Αιότι, ή φύσις τής χώρας είς τήν όποιαν κατσικοΰμεν, προσφέρεται δια τήν ά- 
νάπτυξιν τής ναυτιλίας. ’Αξίζει δε νά σημειωθή, δτι σήμερον ό έλληνικός εμπο
ρικός στόλος κατέχει τήν τρίτην θέσιν είς τό παγκόσμιον έμπάριον, μετά τήν 
Μ. Βρεττανίαν καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

"Οσον δέ άφορμ είς τήν αναλογίαν, ή όποια υπάρχει μεταξύ του έκ τής 
πηγής ταύτης είσρέοντος συναλλάγματος καί τοΰ συνόλου τών αδήλων πόρων, 
ώς καί έκ τών ανωτέρω πινάκων συνάγεται, αυτή κινείται γύρω από Ιν πο
σοστόν 26 καί 31% από τοΰ έτους 1955 καί έντεΰθεν. Ή δέ μέση έτησία αΰξη- 
σις κατά τήν περίοδον ταύτην έπλησΐαζε τό 28%.

Έκ τών στοιχείων τούτων καθίσταται έμφανές, δτι ή σημασία τής ναυτι
λίας ώς πηγής εισροής συναλλάγματος είς τήν χώραν, αποτελεί τόν βαισιικώτε- 
ρον παράγοντα, τουλάχιστον κατά τήν παρούσαν περίοδον, από άπάψεως μεγέ
θους. "Ηδη από τοΰ 1964, τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα κατέλαβε τήν πρώτην 
θέσιν μεταξύ τών κονδυλίων, τά όποια συνθέτουν τάς αδήλους συναλλαγάς.

62) Βλ. Καλιτσουνάκη Δ., ’Εφηομοσμένη Πολιτική Οικονομία, Άθήναι 1ΪΙ57, σ. 
636 έπ.
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cc. ‘Η έκ τον τσμέως των μεταφορών εισροή συναλλάγματος, σταθερού χα
ράκτη,ρος

'Ότι έπομένιος απομένει να έρευνηθή ένταϋθα είναι τό κατά πόσον ό ρόλος 
οΰτος και ή σημασία των έκ τής ναυτιλίας είσπράξειον -θα συνεχισθή καί κατά 
τά προσεχή έτη,. Θά πρέπη δηλαδή νά έρευνηθή τό ζήτημα, άν δύναται ή ελ
ληνική οικονομία νά στηρίζεται μακροχρονίως εις τον ταμιέα αυτόν καί κατά πό
σον.

Έτονίσθη ανωτέρω, όταν άναφερώμεθα είς τά εμβάσματα των .μετανα
στών, δτι δσον αφορά είς μίαν μακροχρόνιον περίοδον, δεν δύναται ή έλληνική 
οικονομία νά βασίζεται έπί των ,μεταναστευτικών εμβασμάτων.

Ένταϋθα άντιμετωπίζομεν τό ίδιον πρόβλημα καί σημειωτέον, δτι τό μέγε
θος τοΰ συναλλάγματος έκ τοϋ ταμέως των μεταφορών κατέχει σήμερον τήν 
πρώτην θέσιν μεταξύ τών κονδυλίων τών άδηλων πόρων, ή σταθερότης ή, ή 
ευπάθεια, ή όποια διαφαίνεται είς τήν 'μελλοντικήν έξέλιξιν τοϋ μεγέθους αυ
τού, αποτελεί σπουδαίαν ένδειξιν περί τών δυνατοτήτων τής έλληνικής οικονο
μίας, εις τό μέλλον, προς έπίτευξιν Ισορροπίας, είς μεγαλύτερου ή μικρότερου 
ύψος έθνικοΰ εισοδήματος.

'Τπάρχουν ώρισμέναι προϋποθέσεις, αί όποΐαι θά πρέπη νά πληροΰνται 
καί είς τό μέλλον διά νά συνεχίζεται ή είσροή συναλλάγματος έκ τοϋ τομέως 
τών μεταφορών. Πριν δμως άναφερθώμεν είς τό κατά πόσον φαίνεται πιθανή 
ή εις τό μέλλον πλήρωσις τών προϋποθέσεων αυτών καί ή έξακολούθησις του
λάχιστον τής παρούσης καταστάσεως εισροής συναλλάγματος έκ τής πηγής 
ταύτης, πρέπει νά σημειωσωμεν, δτι, είς τον τομέα τοΰτον, απότομος διακοπή 
έμβασμάτων καί λοιπών εισπράξεων δεν είναι δυνατόν νά συμβή, διότι ή ελλη
νική ναυτιλία υπηρετεί τό παγκόσμιον έμπόριον καί ό'χι τήν α ή 6 χώραν μό
νον, διά νά έξαρτάται από τήν τύχην τών οικονομικών ώρισμένων μόνον χωρών.

6. Προϋποθέσεις εισροής συναλλάγματος εκ τής πηγής ααντης εις το μέλλον

At προϋποθέσεις δε, τάς όποιας πρέπει νά πληροί καί είς τό μέλλον ή έλ
ληνική ναυτιλία, διά νά συνέχιση τήν ανοδικήν της πορείαν ή τουλάχιστον νά 
διατηρηθή είς οΐαν κατάστασιν εύρίσκεται .σήμερον, ανάγονται είς δύο κατη
γορίας, έκ τών όποιων ή μία έξαρτάται, κατά τό μάλλον ή ήττον, από τήν ικα
νότητα τών έλλήνων έφοπλιστών - έπιχειρηματιών καί ή άλλη. από τάς έξελίξεις 
τοΰ διεθνούς έμπορίου έν γένει καί τήν συμπεριφοράν τών άλλων κρατών προς 
τήν κατεύθυνσιν τής κατασκευής ιδίων εμπορικών στόλων.

Sa. Ή επιχειρηματική ίρ&βις και ή τεχνική ίξέλιξις

Καί δσον μεν αφορά είς τάς έξελίξεις έκείνας, αί όποΐαι έξαρτώνται από
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την επιχειρηματικήν δράσιν καί την προσαρμοστικότητα των έλλήνων έπιχει- 
ρηματιών, δυνάμεθα νά έχωμεν έμπιστοσύνην, ότι θά είναι εύνοϊκαι. Διότι, έξ 
άλλου, αυτό συνάγεται άπό την όλην έξέλιξιν τής ελληνικής ναυτιλίας κατά τό 
παρελθόν. Σήμερον αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα, αναγόμενα εις τον 
ρυθμόν προόδου τής τεχνικής καί είς την συνεπείςι ταύτης δημιουργούμενην α
νάγκην έγκαταλείψεως των παλαιών πλοίων προ τής άποσβέσεως τοΰ κεφαλαί
ου αυτών, προκειμένου νά διατηρηθή ό εμπορικός μας στόλος είς προσοδοφό
ρου ανταγωνιστικήν θέσιν είς τάς θαλασσίας μεταφοράς.

Τό κατά πόσον ή Ελληνική ναυτιλία θά συνέχιση καί είς τό μέλλον ν’ αυτο
τελή πηγήν πλούτου διά τό έθνος θά έξαρτηθή σοβαρώτατα άπό τήν επιτυχίαν 
ή αποτυχίαν είς τον τομέα τής άνανεώσεως των πλοίων συμφώνως προς τάς 
νέας εξελίξεις τής τεχνικής.

SS. Ή ελληνική και διεθνής ναυτιλία εις τό μέλλον

'Όσον δέ άφορρ είς τάς προϋποθέσεις, αί δποΐαι έξαρτώνται άπό τήν έξέ- 
λιξιν τοΰ διεθνούς εμπορίου καί τήν συμπεριφοράν των άλλων χωρών προς τήν 
κατεύθυνσιν τής κατασκευής ιδίων εμπορικών πλοίων, έπισημαίναμεν τήν βα
σικήν άδυναμίαν τής ελληνικής ναυτιλίας νά έξαρτάται πάντοτε άπό τάς εν γέ- 
νει έξελίξεις τού διεθνούς εμπορίου, αφού ή μεγίστη αναλογία τών ναυτιλια
κών συναλλαγών άφορά είς μεταφοράς προϊόντων ξένων χωρών. Ail προβλέ
ψεις όμως σχετικώς με τήν έξέλιξιν μελλοντικώς τοΰ διεθνούς εμπορίου καί τών 
συναλλαγών είναι λίαν ενθαρρυντικοί. 'Επομένως άπό πλευράς διεθνών συν
αλλαγών, αί πρσβλεπόμεναι επιδράσεις είς τό μέλλον έπί τής έξελίξεως τής 
ελληνικής ναυτιλίας είναι εύνοϊκαι.

Τί ήδυνάμεθα νά προβλέψωμεν σχετικώς προς τάς προσπάθειας τών άλ
λων χωρών νά αναπτύξουν είς τό μέλλον ίδια μέσα μεταφοράς καί νά ύποκα- 
ταστήσουν τάς κατ’ εξοχήν ναυτικάς χώρας, μεταξύ τών όποιων έξέχουσαν θέ
σιν κατέχει ή 'Ελλάς; Βεβαίως θά υπάρξουν μελλοντικώς τοιαύται κινήσεις 
καί άνακατατάξεις είς τήν παγκόσμιον ναυτιλίαν. Τό έάν δμως θά έπιτευχθή ύ- 
ποκατάστασις τών ελληνικών πλοίων ύπό τοιούτων άλλων χωρών είς τάς διε
θνείς συναλλαγάς, θά έξαρτηθή κατά μέγα μέρος άπό τήν άνταγωνιστικότητα, 
τήν όποιαν θά εχη ή ελληνική ναυτιλία εις τό μέλον.

Έκ τής προηγηθείσης άναλύσεως τού θέματος τής έλληνικής ναυτιλίας 
κατέστη εμφανές, ότι τό έκ τής πηγής ταύτης εισερχόμενου συνάλλαγμα δύνα- 
ται νά χαραικτηρ’ίσθή ώς μάλλον σταθερού χαρακτήρας.

Τό γεγονός δέ, δτι, κατά τά τελευταία έτη τό έκ τής πηγής ταύτης εισερχό
μενου συνάλλαγμα, ύπερέβη τό 3·0% τού .συνόλου τών αδήλων πόρων τής χώρας, 
αποτελεί μίαν σαφή ένδειξιν υγιούς συνθέσεως αύτών. Καί τούτο, διότι ή ελ
ληνική οικονομία δύναται νά άποβλέπη είς μίαν σταθερόν διαχρονικήν εισροήν
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συναλλάγματος, άνευ δυσμενών επιδράσεων έπί τής παραγωγής έξ άλλων λό
γων- ώς ενδεχομένως θά συμβή είς τό μέλλον είς τον τομέα των μεταναστευτι- 
κών εμβασμάτων, λόγω τοϋ χαρακτήρος τών τελευταίων ώς μονομερών μετα
βιβάσεων.

4. Τό ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα

Τό τρίτον κατά σειράν κονδύλιον του ισοζυγίου τών άδηλων πόρων (συν
αλλαγών) είναι έκεϊνο τό τοϋ ταξιδιωτικού συναλλάγματος. Ή πηγή αυτή πλού
του τής ελληνικής οικονομίας είναι κατ’ εξοχήν μεταπολεμικόν φαινόμενον καί 
δή τής τελευταίας δεκαπενταετίας. Ό αριθμός τών έπισκεφθέντων τήν 'Ελλά
δα τουριστών κατά τό έτος 19-57 άνήρχετο είς 260.0‘ΟΌ καί τό είσρεΰσαν, κατά 
τό έτος τοΰτο, συνάλλαγμα είς τήν χώραν έκ τοϋ τουρισμού 41,5 εκατομμύρια 
δολλάρια. Κατά τά πρόσφατα έτη 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969 καί 1970 σί άφισθέντες τουρίσται είς τήν 'Ελλάδα άνήρχοντο, όντιστοί- 
χως- είς 509.000·, 664.000, 649.000, 977.000, 1.1312.000, 997.000, 1.018.
000, 1.30:5.000 καί 1.609.000 καί τό είσρεΰσαν συνάλλαγμα, κατά τά ετη ταϋ- 
τα, άνήλθεν είς 76, 95, 91, 107, 143, 127, 120, 149 καί 193 έκατομμύρια δολ
λάρια, άντιστοίχως.

Έκ τής συγκρίσεως τών αριθμών τούτων διαπιστώνομεν τήν ανοδικήν 
πορείαν, ή οποία ύπάρχει είς τάς εισπράξεις συναλλάγματος έκ τής σχετικώς 
νέας ταύτης πηγής. Έξ άλλου, κατά τά τελευταία πέντε έτη, περετηρήθη ση
μαντική αϋξησις καί είς τάς πληρωμάς ταξιδιωτικού συναλλάγματος, ώς συνέ
πεια τοϋ αύξηθέντος μέσου εισοδήματος τών Ελλήνων. Οϋτω, κατά τά έτη 
1962, 63 καί 64 εϊχσμεν εκροήν συναλλάγματος, έκ τού λόγου τούτου, 21,8 
27,‘5 καί 29,9 έκατ. δολλ., -άντιστοίχως. Ή τάσις αΰτη αύξήσεως καί τών δα
πανών ταξιδιωτικού συναλλάγματος καθίσταται περισσότερον έκδηλος άν ση- 
μειώσωμεν, δτι αύται πρό πέντε έτών άνήρχοντο μόλις είς 15 εκατομμύρια 
δολλάρια.

α. Κνριαι τιερισχαι προελεύσεως ίου ταξιδιωτικόν ονναλλάγμαπος

’Από άπόψεως μεγέθους εισπράξεων ταξιδιωτικού συναλλάγματος κατά 
περιοχάς, τήν πρώτην θέσιν κατέχουν μονίμως αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, με 
ποσοστόν συμμετοχής, έπί τών συνολικών εισπράξεων έκ τής πηγής ταύτης, κι- 
νούμενον μεταξύ 44 καί 48% κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν. Έξ άλλου, αί 
εισπράξεις συναλλάγματος, έκ τού λόγου τούτου, αί προερχόμεναι έκ τού Η
νωμένου Βασιλείου άντεπροσώπευον ποσοστόν κινούμενου μεταξύ 13 καί 17% 
έπί τών συνολικών εισπράξεων ταξιδιωτικού συναλλάγματος. Ένώ έξ δλων ό- 
μού τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος προήρχετο κατά μέ
σον δρον τό 22,7%, παρά τό γεγονός, δτι αί έκ τών χωρών τούτων αφίξεις του
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ριστών ήσαν διπλάσιοι, περίπου, έκείνων των έξ Ηνωμένων Πολιτειών καί 
πλέον η τριπλάσιοι εκείνων των έκ τσΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου.

Έν τούτοις, σημειωτέον, δτι ό υπολογισμός εισπράξεων τού τουριστικού 
συναλλάγματος κατά χώρας γίνεται επί τη βάσει τής ποσότητος των εθνι
κών νομισμάτων των χωρών, τά όποια εισρέουν εις την 'Ελλάδα, είναι αδύνατον 
νά ύπολογίσωμεν καί τό έάν κάτοικοι τών χωρών τής Ε.Ό.Κ., έπί παραδείγμα- 
τι, δεν χρησιμοποιούν δολλάρια ή αγγλικός λίρας. ’Αλλ’ ένω ό υπολογισμός 
δεν δύναται νά γίνη, δεδομένης τής προτιμήσεως γενικώς, ή οποία ύπάρχει Ι
δία προς τό δολλάριον, δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι, δτι ύπό πλείστων τουρι
στών, μή ’Αμερικανών ή Βρεττανών, γίνεται χρήσις δολλαρίων ή λιρών.

Άλλ’ α'ι περιπτώσεις αύται αποτελούν έξαιρέσεις, μή δυνάμεναι νά ανα
τρέψουν την σειράν, ή όποια άνεφέρθη ανωτέρω, σχετικώς μέ την συμμετοχήν 
εις τό μέγεθος τού είς τήν 'Ελλάδα είσρέοντος συναλλάγματος τών τριών 6α- 
σικωτέρων περιοχών προελεύσεως τού ταξιδιωτικού συναλλάγματος. Τούτο έξ 
άλλου, είναι καί σύμφωνον πρός τό γεγονός, δτι οί κάτοικοι τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών καί τής Μεγ. Βρεττανίας έχουν ύψηλότερον κατά κεφαλήν εισόδη
μα καί έπισκεπτόμενοι τήν 'Ελλάδα δαπανούν πάντοτε περισσότερον συνάλλα
γμα, παρ’ δ,τι δαπανούν οί κάτοικοι τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. καί τού λοιπού 
κόσμου. Αί σχέσεις αύταί, αί όποΐαι υπάρχουν είς τάς δαπάνας τών, έκ τών 
τεσσάρων αυτών περιοχών, προερχόμενων τουριστών πλησιάζει τήν σχέσιν, ή 
όποια υπάρχει μεταξύ τών μέσων κατά κεφαλήν εισοδημάτων είς τάς έπί μέ
ρους περιοχάς ταύτας.

δ. Τό ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα, βέβαια πηγη συναλλάγματος διά τό μέλλον

Τό ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα, ώς κονδύλων τού Ισοζυγίου τών άδήλιον 
συναλλαγών, αποτελεί σημαντικόν μέγεθος καί είναι επομένως αποφασιστικής 
σημασίας διά τήν διαμάρφωσιν τών αδήλων πόρων τής χώρας. 'Η σπουδαιό- 
της δμως τού κονδυλίου τού ταξιδιωτικού συναλλάγματος δεν εύρίσκεται τόσον 
είς τό γεγονός, δτι τούτο αποτελεί υψηλόν ποσαΟτόν είς τό σύνολον τών άδηλων 
εισπράξεων, δσον είς τό δτι είναι στοιχεΐον σχετικώς νέον διά τήν έλληνιΐκήν 
οικονομίαν. Ή έξέλιξις δέ, ή όποια έσημειώθη κατά τά τελευταία έτη προδίδει 
τάς δυνατότητας τού έλληνικού χώρου πρός περαιτέρω άνάπτυξιν τού τομέως 
αυτού καί αύξήσεως τών έξ αυτού εισπράξεων. Δυνάμεθα δηλαδή, δσον αφο
ρά: είς τήν μελλοντικήν έξέλιξιν τών έκ τής πηγής ταύτης προερχομένων είσ- 
πράξεων, νά εΐμεθα βέβαιοι δχι μόνον διά τήν διατήρησιν τού σημερινού ύ- 
ψους, αλλά καί διά τήν σημαντικήν βελτίωσιν αύτών κατά τά αμέσως προσεχή 
ετη.

Πέραν δμως τής γενικής ταύτης διαπιστώσεως περί τήν μελλοντικήν πο
ρείαν τού έκ τού τουρισμού συναλλάγματος, υπάρχουν καί είδικώτεροι λόγοι,
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ένεκα των οποίων ή ελληνική οικονομία πρέπει νά άποβλέπη εις την πηγήν ταυ
τήν μελλοντικώς.

Ό πρώτος και σημαντικώτερος λόγος είναι, δτι ή 'Ελλάς, λόγω τής φύ- 
σεώς της, προσφέρεται δσον όλίγαι χώραι εις τον κόσμον διά την προσέλκυσιν 
των ξένων περιηγητών. Άπό τής άπόψεως ταύτης σημειοϋμεν, δτι υπάρχουν 
τεράστιοι δυνατότητες, έστω καί αν ή 'Ελλάς δεν πρόκειται, παρά νά έπιτύχη 
την άξιοποίησιν τοΰ χώρου μόνον, είς οΐαν έκτασιν έπέτυχον άλλαι χώραι πα
ρεμφερούς κλίματος καί έν γένει των αυτών περίπου μετά τής 'Ελλάδος φυσι
κών συνθηκών. Ό παράγων άπόστασις έκ τοΰ χώρου τής Δυτ. Ευρώπης ένθα 
'συντελεΐται ή μεγίστη τουριστική διακίνησις, ιδία κατά τά τελευταία έτη, δεν 
φαίνεται δτι θά άποτελή πάντοτε ανασταλτικόν παράγοντα τής άναπτύξεως 
τοΰ έλληνικοΰ τουρισμοΰ, δεδομένου δτι καί αΐ έν γένει έπυκοινωνίαι προοδεύ
ουν δσημέραι τόσον, ώστε νά περιορίζουν είς τό έλάχιστον τάς μεταφορικός 
δαπάνας.

Ό δεύτερος λόγος είναι, δτι ή συντελουμένη, συνεχής αΰξησις τών κατά 
κεφαλήν εισοδημάτων — καθολικόν φαινόμενον όλων τών χωρών, ίδίμ κατά τά 
τελευταία έτη —, θά άσκηση τάς έπιδράσεις της καί επί τοΰ κατ’ έξοχήν ευαί
σθητου τούτου τομέως τών οικονομιών όλων τών χωρών. Ή ελλάς δέ, δικαιού
ται σημαντικής μερίδος τής έκ τοΰ λόγου τούτου αυξήσεως τοΰ παγκοσμίου 
τουρισμοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν VI 

TO IΣ0ΖΥΓ1ΟΝ Κ ΙιΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Γενικά

Τό ίσοζύγιον κινησεως κεφαλαίων τυγχάνει δλως ιδιαιτέρας σημασίας διά 
τό ίσοζύγιον τών πληρωμών καί τήν έλληνικήν οικονομίαν γενικώτερον. Τοΰτο 
δέ διά δύο λόγους.(53> Ό πρώτος αφορά αμέσως εις τό ίσοζύγιον τών πληρω
μών, καθ’ δτι ή εισροή κεφαλαίων δέν είναι μικροτέρας σπουδαιότητος άπό έ- 
κείνης τών έξαγωγών ή τών αδήλων πόρων. Καί ό δεύτερος αφορά άμέσως είς 
τήν έλληνικήν οικονομίαν, λόγφ τής φύσεώς της, ήτις χαρακτηρίζεται άπό τήν 
στενότητα καί τήν έλλειψιν είς τον τομέα τών κεφαλαίων. Οι λόγοι αυτοί είναι 
τόσον συνδεδεμένσι μεταξύ των, ώστε δ είς νά άποτελή προϋπόθεσιν τοΰ ετέ
ρου. Διότι, διά νά ύπάρξη άξιόλσγος εισροή ξένων κεφαλαίων, τά οποία θά 
συμδάλουν είς τήν ϊισοακέλισιν τοΰ Ισοζυγίου πληρωμών, πρέπει νά ύφίΐστανται

53) Bauer - Yamey, ενθ·. άνωτ. Ch. X. — Foreign Caipital in Under — Developed 
Countries, a. 142 έπ. καί Psilos D., Capital Market in Greece, Άθήναι 1964 
<s. 44 έπ.
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εντεύθεν εύκαιρίαι έπωφελούς τοποθετήσεως, Ικαναί να προσελκύσοιτν τούς 
ξένους επιχειρηματίας. At έπωφελεΐς όμως αύται εύκαιρίαι. δεν ύφίστανται, 
αν ot 'διάφοροι παραγωγικοί κλάδοι δεν είναι ιμέχρις ενός βαθμού ανεπτυγμέ
νοι, ώστε νά διαφαίνεται βέβαια, έκεΐθεν, ή κερδοφόρος τοποθέτησις των ξέ
νων κεφαλαίων. Ό τοιοϋτος δμως βαθμός άναπτύξεως τής οίκονομίας τελεί εις 
σχέσιν προς τά ήδη υπάρχοντα κεφάλαια εις τούς έπί μέρους παραγωγικούς 
κλάδους.

2. Ή εισροή νέων κεφαλαίων καί τά ηδη νπάρχοντα τοιαντα

’Εκ τής άπόψεως τούτης, τής ύπάρξεως τούτέστιν (ορισμένων προϋποθέ
σεων διά τήν εισροήν τών ξένιον κεφαλαίων, ή 'Ελλάς εύρίσκεται εις ούχί 'ικα
νοποιητικήν θέσιν. Καί τό περίεργον είναι, δτι τό τοιοΰτον όφείλεται όχι τόσον 
είς τήν έλλειψιν παρ’ ήμίν ενός minimum κεφαλαίων, χρησιμοποιουμένων ήδη 
εις τήν έν γένει παραγωγικήν διαδικασίαν, δσον είς τήν μή άνάπτυξιν, μέχρι 
τοΰδε, θεσμών καί κανόνων ικανών διά ,τήν παραγωγικήν χρησιμοποίησιν τών 
ιδίων, κ'ατά κύριον λόγον, αλλά καί τών ξένων, ήδη είσρευσάντων είς τήν χώ
ραν, κεφαλαίων.

Τό πρόβλημα δηλαδή τής αύξήσεως τής εισροής τών κεφαλαίων, ως πα
ρουσιάζεται διά τήν ελληνικήν οικονομίαν, είναι συγχρόνως καί πρόβλημα διο- 
χετεύσεως τών κεφαλαίων είς επενδύσεις. Διότι, έν τελική αναλύσει, ή προσδο- 
κωμένη άπόδοσις τών επενδύσεων είναι δ παράγων έκεΐνος, δ δποϊος προσδιο
ρίζει μακροχρονίως τήν ζήτηοιν τών κεφαλαίων.

Μολαταύτα ή εισροή κεφαλαίων αποτελεί ήδη μίαν σοβαρωτάτην πηγήν 
συναλλάγματος καί επομένως πηγήν καλύψεως τού έλλείμματος τού ισοζυγίου 
πληρωμών. Τούτο δε δχι τόσον, διότι τό απόλυτον ύψος είναι υψηλόν συγκριτι- 
κώς καί πρός τά άλλα ειδικά ισοζύγια, αλλά διότι κατά κανόνα ή εκροή; κεφα
λαίων αντιστοιχεί είς μικρόν μόνον ποσοστόν τής εισροής αυτών.

Πράγματι κατά τά ετη 1962, 63- 64, 65, 66, 67, 68 καί 69 ή εισροή κε
φαλαίων άνήρχετο άντιστοίχα>ς είς 99,7, 113,5, 117,5, 224,6, 250,0, 226,6- 
285,4, 373,6 εκατομμύρια δολλάρια, άντιστοίχως. Κατά τήν Ιδίαν περίοδον ή 
αντίστοιχος εκροή ήτο 17,7, '27,8, 29,7, 32,8, 42,0, 46,6- 75,1 καί 102,5 έ- 
κατομμύρια δολλάρια.(54)- (54α)

Πλέον δέ, έκ τής παραθέσεως τών αριθμών τούτων -συνάγεται, δτι υπάρ
χει μία αυξητική τάσις εισροής κεφαλαίων. Τούτο προδίδει τήν έξέλιξιν τής 
έλληνικής οίκονομίας, ήτις ακολουθούσα ανοδικήν πορείαν- καθίσταται όσημέ- 
ραι πλέον έλκυστική είς τό ξένον κεφάλαιον. Όύτω, κατά τήν περίοδον τών έ-

54) Πηγή: Τράπεζα τής ’Ελλάδος, Δελτίον έξωτε ρικών Πληρωμών Ελλάδος. 
54α) Γερωνυμάκη Σ., ενθ. άνωτ. α. 20 έπ. ’Επίσης, Archibald G., International

and Technical Change in Greek Manufacturing, Άδηναι, 1964 σ. 11 in.
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των 1957 - 59 , είσήλθον εις την χώραν κεφάλαια συνολικής αξίας μόνον 173,6 
έκατ. δολλαρίων, έξήλθον δέ συνολικώς 64,2 εκατομμύρια δολλάρια. Δηλαδή, 
κατά την τριετίαν 1957 - 1969 εισέρευσαν εις την χώραν κεφάλαια όλιγώτε- 
ρα εκείνων, τά όποια βίσέρευσαν εις εν μόνον πρόσφατον έτος.

3. Ή κίνηαις τών κεφαλαίων και αί άνάγκαι της ελληνικής οι
κονομίας

Έν τούτοις, παρά την τάσιν αύξήσεως, ή οποία διακρίνει την εισροήν 
των ξένων κεφαλαίων, ό ρυθμός με τον όποιον αυξάνουν τά εισερχόμενα κεφά
λαια, καίτοι σημαντικός, δεν δΰναται νά δεωρηδή Ικανοποιητικός διά την στή- 
ριξιν τής οίκονομίας εις έν συνεχώς αύξανόμενον ύψος έδνικοΰ εισοδήματος.

Ή διαπίστωσις αυτή, δΰναται νά έξηγηδή και έρμηνευδή διττώς. Π ρ ώ- 
τον: Τό γεγονός, ότι διαπιστώνομεν πώς ό ρυδιμός εισροής ξένων κεφαλαί
ων, καίτοι σημαντικός, δύναται νά αυξηδή περαιτέρω, σημαίνει, ότι έξ έπόψε- 
ως Ισοζυγίου κινήσεως κεφαλαίων ή ελληνική οικονομία όχι μόνον δΰναται νά 
βασίζεται εις μίαν αταθεράν εισροήν τοΰ σημερινού ύψους, αλλά επί πλέον δΰ- 
ναται νά προσδοκά είς σημαντικήν αυξησιν αύτοΰ εις τό εγγύς μέλλον. Καί 
δεύτε ρον: Τόότιή εισροή κεφαλαίων δεν είναι τοΰ ύψους τοΰ άπαιτου- 
μένου διά τήν συνέχισιν τής μεταβολής τοΰ έδνικοΰ εισοδήματος με τον ίδιον 
τουλάχιστον ρυθμόν εις τό μέλλον, δΰναται νά άποδοδή καί είς τό γεγονός, ότι 
από πλευράς ακολουθητέας πολιτικής διά τήν προσέλκυσιν τών ξένων κεφα
λαίων δεν ήνοίχδη είσέτι ό ορθός δρόμος. Επομένως, δ,τι έπετεΰχδη σχετικώς 
με τήν κίνησιν τών κεφαλαίων, είναι μάλλον τό αποτέλεσμα τής κινήσεως αυ
τών φυσιολογικώς πρός τον χώρον στενότητας κεφαλαίων δι’ άπόλαυσιν υψη
λότερου τόκου ή πρός τήν κατεύθυνσιν τήν ΰπαγορευαμένην έκάστατε έκ πολι
τικών λόγων ή, έν πάση περιπτώσει, ούχί έξ οικονομικών λόγιαν.

Οιαδήποτε όμως καί αν είναι ή ερμηνεία τής κρατοΰσης σήμερον κατα- 
στάσειος είς τό ίσοζύγιον κινήσεως κεφαλαίων, έκεΐνο τό όποιον είναι βέβαιον, 
είναι ότι αυτή χρήζει άναδεωρήσεως, συμφώνως πρός τάς άνάγκας τής συγ
χρόνου έποχής καί τάς έπικαίρους απαιτήσεις τής ελληνικής οίκονομίας, έν ο- 
ψει μιας γενικής προσπάθειας πρός διατήρησιν τής αυξητικής τάσεως, ή όποια 
υπάρχει εις τό έδνικόν εισόδημα.

Ή άναδεώρησις αύτη δά πρέπει νά στρέφεται πρός δύο κατευθύνσεις.
Ή μία άφορρ εις τήν δημιουργίαν καταλλήλου κλίματος πρός συγκρότη- 

σιν μεγάλων οικονομικών μονάδων καί ή άλλη είς τήν θέσπισιν σειράς κινή
τρων, καταλλήλων νά αντισταθμίσουν άλλα μειονεκτήματα, τά όποια υπάρχουν 
είς τήν ελληνικήν οικονομίαν, έν σχέσει πρός τάς βιομηχανικώς προηγμένος 
χώρας τής Δύσεως. νΑν αυτό έπιτευχδή, τότε δυνάμεδα νά εΐμεθα βέβαιοι ότι 
αί αποταμιεύσεις δά χρησιμοποιηθούν είς τάς πλέον παραγωγικός έπενδύσεις,
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ένώ νέα ζήτησις τοιούτων θά έκδηλωθή. Ή εκτασις δέ τοϋ μέτρου αυτού τής 
διοχετεύσεως τής άποταμιεύσεως είς επενδύσεις καί δή -κατά τον παραγωγικώ- 
τερον τρόπον, θά κρίνη καί την τύχην τής περαιτέρω εισροής είς τήν χώραν 
ξένων κεφαλαίων.*54®' Καί τούτο, διότι τό καλύτερον κίνητρον διά τά ξένα κε
φάλαια είναι ή έξασφάλισις των προϋποθέσεων προσοδοφόρων τοποθετήσεων 
είς επενδύσεις. Φαίνεται δέ, πώς όσον αφορά είς τήν προσπάθειαν ταύτην, δέν 
πρέπει νά άναμένωμεν σοβαρά αποτελέσματα, αν δέν δημιουργηθή κεφαλαια
γορά κατά τά πρότυπα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, ικανή νά παρέχη τάς 
ευκαιρίας έκείνας καί τάς δυνατότητας, τάς οποίας χρειάζονται αί μεγάλαιι οι
κονομικοί μονάδες, τόσον διά τήν δημιουργίαν, δσον καί διά τήν άνάπτυξίν 
των. Τούτο τουλάχιστον μάς έδίδαξεν ή εμπειρία καί δ τρόπος με τον όποιον 
μέχρι τούδε διεξάγεται ή διοχέτευσις τών αποταμιεύσεων είς επενδύσεις εντός 
τής παραγωγικής διαδικασίας διά τού συστήματος τών Εμπορικών Τραπεζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν VII 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Γενιχά

Είς τά κεφάλαια III, IV, V καί VI ανωτέρω, άνελύθη έν έκτάσει ή κα- 
τάστασις τού Ισοζυγίου πληρωμών τής 'Ελλάδος, ένφ έκ παραλλήλου έπεση- 
μάνθησαν αί βασικαί έκεΐναι άδυναμίαι, αί όποΐαι προσδίδουν είς τήν φύσιν 
αυτού τον χαρακτήρα τής χρονιάς Ιλλειμματικότητος. Ώς δέ κατεδείχθη καί 
άναλυτικώς είς τά οικεία μέρη,*55' αί προσπάθειαι διά μίαν σχετικήν 6-ελτίω- 
σιν τής τοιαύτης φύσεως ή, έν πάση περιπτώσει, τής μή έπιδεινώσεως, έτι πλέ
ον, τής παρούσης καταστάσεως τού Ισοζυγίου, πρέπει νά στραφούν πρός τούς 
παράγοντας εκείνους, οί όποιοι προσδιορίζουν τά κονδύλια τών επί μέορυς ισο
ζυγίων.

Κατωτέρω θά άναφερθώμεν είδικώτερον είς σημεία τινά τού Ισοζυγίου 
πληρωμών, τά όποια χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής, διότι αντιστοιχούν είς έκεί
νας τάς πηγάς πλούτου τής χώρας, αί όποΐαι κρίνουν κυρίως τήν τύχην τής έ- 
ξελίξεως τής όλης εθνικής μας οικονομίας. Έν συνεχείς, θά έπιχειρήσωμεν νά 
προσδιορίσωμεν, ποιοι τομείς τής έλληνικής οικονομίας πρέπει νά φέρουν τό 
βάρος, ώς έχοντες καί τάς δυνατότητας, μιάς γενικής προσπάθειας πρός τήν

546) Ellis Η., Psilas D. κ.λ.π. — Industrial Capital in Greek Developement, Ά- 
Φηναι 1964 σ. 3A1.

55) Βλ. Κεφ. ΙΠ, IV καί V.
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κατεύθυνσιν τοΰ περιορισμού τοΰ ελλείμματος, άνευ αναστολής είς τον ρυθμόν 
μεταβολής τοΰ εθνικού μας εισοδήματος.(56)

2. Ή μαχροχρόνιος προοπτική μειώσεως τον ελλείμματος τον 
εμπορικόν ίσοξνγίον

Άναφερόμενοι πρώτον εις τό εμπορικόν ισοζΰγιον· πρέπει νά ύπενθυμί- 
σωμεν, δτι, ώς διεπιστώθη 'καί εκ τής μέχρι τούδε έρεύνης, ούτε καί είς τό εγγύς 
μέλλον είναι δυνατόν νά καταστή τούτο ενεργητικόν. Τούτο δέ, οφείλεται κυ
ρίως είς την ψύσιν τών προϊόντων, τά όποια αποτελούν τάς είσαγο>γάς καί τάς 
έξαγωγάς. Ή αίτια δηλαδή τής παθητικότητος τού Ιμπορικοΰ ισοζυγίου εύ- 
ρίσκεται είς τό γεγονός, ό'τι τά είσαγόμενα είδη είναι κατά κανόνα υψηλής ει
σοδηματικής έλαστικότητος, ένφ τά έξαγόμενα χαμηλής ιτοιαύτης.

Επομένως καί μία μακροχρόνιος επιδίωξις περιορισμού τού ελλείμματος 
τοΰ εμπορικού ισοζυγίου δεν είναι δυνατόν νά καταστή παραγματικότης, εάν 
δεν έπιτευχθή άναδιάρθρωσις είς τούς τομείς τού εθνικού προϊόντος πρός την 
κατεύθυνσιν τής μειώσεως τού τομέως τής πρωτογενούς παραγωγής, Ιπ’ ωφε
λείς τού τομέως τής δευτερογενούς τοιαΰτης.(57)

Επειδή όμως ή τ ο ι α ύ τ η ά ν α δ ι ά ·ρ θ ρ ω σ ι ς είς τ ή ν 
παραγωγικήν διαδικασίαν καί μακροχρόνιος είναι 
καί προβληματική, δ ι’ α ύ τ ό καί α ί προοπτικοί μας 
όσον αφορά είς τήν μείωσιν τού έλλείμματος τού 
εμπορικού ισοζυγίου, εκ λόγων ένδογενών τής πα
ραγωγής, είναι π ε ρ ι ω ρ ι σ μ ε ν α ι ύ π ό τάς παρούσας 
τουλάχιστον συνθήκα ς.*581

Έν τούτοις,.έξ α’ύτού δεν έπεται καί ότι δεν πρέπει νά ύπάρχη μία ίεράρχη-

56) Ό καθηγητής Δ. Δελιβάνης (6. άνωτ., Μέρος Ε', Ή Πολιτική τής Οικονομικής 
Άναπτύξεως, α. 376), άναφερόμενος είς τάς έπιδιώξεις τής πολιτικής τής 
οικονομικής άναπτύξεως, όμιλεΐ τόσον περί έπιταχύνσεως τοϋ ρυθμού αΰξήσεως 
τοϋ εθνικού εισοδήματος καί τών έπενδύσεων, δσον καί περί μεταβολής τής διαρ- 
θρώσεως τής οικονομίας καί βελτιώσεως τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών. Βλ. έπίσης, 
είσήγησιν τοΰ ΰποδιοικητοϋ τής Τραπέζης τής Ελλάδος, (είς Α' Οίκ. Συν., 
Άθήναι 1966) έπί τής Νομισματικής πολιτικής καί τής Οικονομικής Άναπτύξεως 
καί Χαλκιά Δ., ενθ. άνωτ, σ. 70 έπ.

57) Περί τής εισοδηματικής έλαστικότητος ζητήσεως τών έλληνικών γεωργικών 
προϊόντων, κατά τήν περίοδον 1966 - 70, ήσχολήθη ή ’Τπηρεσία Οικονομικών 
Μελετών τής ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος (Βλ. Άνάλυσις τής ζητήσεως 
γεωργικών προϊόντων καί προβλέψεις διά την περίοδον 1966 -70, Άθήναι 1966, 
σ.σ. 73 έπ., Ιδίρ σ. 60).

518) Αξίζει νά σημειωθή ένταΰθα, δτι τό ΚΕΠΕ, (ένθ. άνωτ. σ. 75) άναφέρει δτι: 
«Τό κύριον χαρακτηριστικόν τών έξελίξεων είς τό ίσοζύγιον πληρωμών, κατά 
τήν παρελθοϋσαν δεκαετίαν, ή το ή άποτυχία τών προσπαθειών θεραπείας τών 
διαρθρωτικών άδυναμιών τοΰ έμπορικοϋ Ισοζυγίου...». Βλ. έπίσης, Σαραντίβου 
Ρ., ένθ. άνωτ. σ.σ. 23, 25 καί 62 καί Δρακάτου Κ., Παράγοντες Διαφορισιμσΰ 
Τιμών Ειδών Διατροφής έν Έλλάδι, Άθήναι 1963, σ. 8 έπ.
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σις των έπί μέρους κονδυλίων, έξ έπόψεως δυνατοτήτων μελλοντικής έστω με
ταβολής προς την κατεΰθυνσιν έκείνην τής παραγωγής, ή όποια υπηρετεί την 
μακροχρόνιον προσπάθειαν περιορισμού πού έλλείμματος τού εμπορικού ισο
ζυγίου.

Καί άρχίζομεν διά μιας επιλογής μεταξύ περικοπής των εισαγωγών κα'ι 
αύξήσεως τών εξαγωγών.

α. Ή ανξησις τών εξαγωγών πρατιμωτέρα τής περικοπής τών είσαγωγών

'Ως άνελύθη ε’ιδικώτερον είς τό οίκεΐον μέρος ανωτέρω (6λ. ύποσημ.55), 
ή περικοπή τών είσαγωγών δεν φαίνεται νά ύπηρετή τήν ύπόθεσιν τής όλης 
προσπάθειας τού περιορισμού τού ελλείμματος τού Ισοζυγίου τών πληρωμών, 
διότι α'ι είσαγωγαι προορίζονται ε’ισέτι διά τήν ίκανοποίησιν ζωτικών αναγκών 
τής έλληνικής οικονομίας. "Ο,τι δέ πρέπει νά έλπίζωμεν, έκ τής κατευθύνσε- 
ως ταύτης, είναι νά συντελήται μακροχονίως ή άπαιτουμένη μεταστροφή προς 
τά είδη εκείνα, τά όποια στηρίζουν τήν προσπάθειαν τής χώρας, καθώς αυτή 
έπιτελεΐ τήν άναδιάρθρωσίν της είς τούς τομείς τής παραγωγής.

Έπί πλέον, ή περικοπή τών είσαγωγών δεν φαίνεται, δτι ένδείκνυται είς 
τήν παρούσαν περίοδον, διότι αύτη θά εχη εμμέσους δυσμενείς επιδράσεις Ιπίί 
τών δύο άλλων* επίσης σπουδαίων ειδικών ισοζυγίων, τού ισοζυγίου τών αδή
λων συναλλαγών καί τού ισοζυγίου κινήσεως κεφλαίων.

Έξ άλλου, ή περικοπή τών είσαγωγών καί μάλιστα κατά τρόπον γενικόν, 
άνευ διακρίσεως άναλόγως προς τήν σημασίαν τών είσαγομένων ειδών διά τήν 
οικονομίαν, εμποδίζει τήν άνάπτυξιν βιωσίμων διεθνώς οικονομικών μονάδων.

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται, δτι μάλλον πρέπει νά άναζητήσωμεν τήν μεί- 
ωσιν τού έλλείμματος τού έμπορικού ισοζυγίου είς τήν αύξησιν τών εξαγωγών 
και σχι είς τήν μείωσιν τών είσαγωγών. Τό Ιάν δμως είναι δυνατόν νά έπιτευ- 
χθή μία ουσιώδης αύξησις τών έξαγωγών άποτελεΐ βασικόν πρόβλημα, τό ό
ποιον άνελύθη έν έκτάσει είς τά οικεία κεφάλαια. Εκείνο τό όποιον πρέπει νά 
σημειώσωμεν ενταύθα, είναι, δτι προς τήν κατεΰθυνσιν ταύτην πρέπει νά στρέ- 
φωνται αί προσπάθειαί μας, διά νά Ιπιτύχωμεν τον περιορισμόν, τουλάχιστον, 
τού ανοίγματος τού ισοζυγίου.

6. ‘Η άντικατάστααις τών έξαγωγίμων γεωργικών προϊόντων υπό τοιού- 
των βιομηχανικής παραγωγής

Τον κύριον δγκον τών έξαγωγίμων ελληνικών προϊόντων αποτελούν τά 
γεωργικά προϊόντα, τά όποια είναι κατά κανόνα χαμηλής εισοδηματικής έλα- 
στικότητος. Τί δυνάμεθα λοιπόν νά έλπίζωμεν έκ τού ταμέως αυτού, δσον αφο
ρά είς τό έλλειμμα τού ισοζυγίου;

Τό ζήτημα τούτο πρέπει νά έξετασθή από δύο απόψεις. Πρώτον βραχυ-
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χρονίως και δεύτερον μακροχρονίως. Ή έλληνική οικονομία αντιμετωπίζει 
πρόβλημα διαθέσεως γεωργικών πλεονασμάτων, επομένως κάθε είδους εξαγω
γή αποτελεί μίαν οίονεί λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου. 'Αφού δέ ή διάθεσις 
αυτή, καθ’ ο'ιονδήποτε τρόπον επιτυγχανόμενη, θά έπιτρέψη εισαγωγήν είς την 
χώραν συναλλάγματος ή θά άποτρέψη τήν εξαγωγήν τοιούτου, δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν, δτι ύπηρετεϊ τοιουτοτρόπως, τουλάχιστον άπό βραχυχρονίου σκοπιάς, 
τήν προσπάθειάν μας σχετικώς μέ τήν μείωσιν τοΰ ελλείμματος. Ένφ παραλ- 
λήλως δεν αποκλείεται βεβαίως νά έ'χωμεν, έκ τοΰ λόγου τούτου, ευμενείς επι
δράσεις έπ'ι των άλλων Ισοζυγίων και δή, κατά τό μάλλον ή ήττον, μονιμωτέρου 
χαρακτήρος.(59)

Ή κυρία όμως προσπάθεια μειώσεως τοΰ Ιλλείμματος τοΰ ισοζυγίου πρέ
πει νά άναζηιτηθή είς τήν βάσιν της. Είπομεν αμέσως ανωτέρω, δτι τά έξαγώ- 
γιμα έλληνικά προϊόντα, κατά κύριον λόγον, αποτελούνται άπό γεωργικά τοι- 
αΰτα. Είς δέ τήν οίκείαν παράγραφον τοΰ Δευτέρου Μέρους έγένετο σαφής λό
γος περί τοΰ γεγονότος, δτι τά προϊόντα ταΰτα είναι χαμηλής εισοδηματικής έ
λαστικότητος.(60) 'Επομένως, είς μίαν διαχρονικήν προσπάθειάν μας προς πε
ριορισμόν τοΰ έλλείματος τοΰ εμπορικού ισοζυγίου δεν πρέπει νά μάς διαφεύγη 
τής προσοχής, δτι ή προσπάθειά μας αΰτη θά τελεσφόρηση τελικώς αν έπιτύ- 
χωμεν καί δή καθ’ ήν έκτασιν θά έπιτύχωμεν, νά υποκαταστήσωμεν τάς έξα- 
γωγάς γεωργικών προϊόντων διά προϊόντων βιομηχανικής παραγωγής, διά 
προϊόντων δηλαδή υψηλής εισοδηματικής έλαστικότητος ζητήσεως.

γ. Ή προσπάθεια ανξήσεως -ιών εξαγωγών τιροϊόντων νψηλοτέρας είσοδη- 
•ματικής έλαστικότητος ζητήσεως και ή άναδιάρθρωσις τής γεωργικής 
παραγωγής

’Αλλά καί τά γεωργικά έλληνικά προϊόντα, τά οποία σήμερον αποτελούν 
τον κύριον δγκον τών Ιξαγωγών τής χώρας, ό καπνός, ό βάμβαξ· ή σταφίς καί 
τά φρούτα έν γένει, δεν είναι τής αυτής εισοδηματικής έλαστικότητος ζητήσε
ως.

59) Archibald G., ενδ. άνωτ., υπό Ch. Π. — Technical change in Manufacturing, 
σ. 40 έπ.

60) U.N.I.T.A.B. (ένδ. άνωτ., σ. 4) «Δέν είναι «νόμιμον» αί άνεπτυγμέναι χώ
ροι νά αποκτούν τά δασικά προϊόντα, είς τιμάς, αί όποιαι δεν άφήνουν είς τούς 
έξαγωγεϊς περιδώρια έπιτρέποντα τήν βελτίωσιν τοΰ βιωτικοΰ έπιπέδου καί τήν 
αυτόνομον χρηματοδότησιν τών Επενδύσεων,... prix qu’ Ms se refusent aduretre
a Γ egard de leurs propres producteurs.... >. Άτυχώς, όμως, δ ύπερπαλιτειακός
νσμοδέτης, ούτε ήδέλησε ^ μέχρι τοϋδε νά άσχοληδή μέ «νομίμους» καί μή 
συναλλαγας, άλλ’ ούτε καί έχει τήν δύναμιν τής επιβολής τής δελήσεώς του. 
Β3ναι,^ εν^τούτοις, ευχάριστος ή διαπίστωσις, ότι τονίζεται διεδνώς πλέον τδ 
γεγονός, οτι συντελεΐται Εν είδος αδικίας είς βάρος τών αγροτικών χωρών καί 
έπ’ ώφελείμ τών άνεπτυγμένων τοιούτων, κατά τάς διεδνείς συναλλαγας.
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Κατά ταύτα, πριν άναζητήσοιμεν νά ίδωμεν τά αποτελέσματα τής μακρο
χρονίου προσπάθειας τής χώρας, δπως επιτυχή αντικατάστασιν είς σημαντικήν 
έκτασιν τών έξ αγωγών γεωργικών προϊόντων διά βιομηχανικών τοιούτων, πρέ
πει νά έπισπεύσωμεν την καλουμένην άναδιάρθρωσιν τής γεωργικής παραγω
γής.(6,) Πρέπει νά στρέψωμεν την γεωργικήν παραγωγήν είς εκείνα τά προϊ
όντα, τά όποια παρουσιάζουν ΰψηλοτέραν εισοδηματικήν ελαστικότητα ζητήσε- 
ως.61 (62)

Είδικώτειρον οσον αφορά είς τά τέσσαρα προαναφερθέντα βασικά έξαγώ- 
γιμα γεωργικά προϊόντα, πρέπει ταΰτα νά χωρισθοΰν είς δύο κατηγορίας, άνα- 
λόγως προς τον βαθμόν εισοδηματικής έλαστικότητος ζητήσεως έκαστου. Ή 
μία κατηγορία θά συμπεριλαμβάνη τά κλασσικά έξαγώγιμα προϊόντα, ήτοι τον 
καπνόν καί τήν σταφίδα καί ή άλλη τον βάμβακα καί τά εσπεριδοειδή. Διά τά 
προϊόντα τής πρώτης κατηγορίας δεν πρέπει νά επιδιώκεται ή αΰξησις τής πα
ραγωγής, διότι ή ζήτησις αυτών είς τό μέλλον δεν πρόκειται νά ακολουθηση 
τήν μεταβολήν τών εισοδημάτων, ή οποία ήδη συντελεΐται είς τάς χώρας, προς 
τάς όποιας κατ’ εξοχήν προορίζονται ταΰτα.(63) Καί τοϋτο λόγφ τού μικρού βα
θμού έλαστικότητος ζητήσεως, ή όποια τά διακρίνει.

Π έραν δμως τούτου, ύπάρχουν καί ειδικοί λόγοι, σί όποιοι συνηγορούν 
ύπέρ τής μειώσεως τής παραγωγής τών προϊόντων τούτων. Οί λόγοι δε οΰτοι 
ανάγονται είτε είς τάς δυσκολίας, αί όποΐαι αντιμετωπίζονται κατά τήν διάθε- 
σιν αυτών είς τήν διεθνή αγοράν, είτε είς τήν ανάγκην, ήτις καθίσταται όσημέ- 
ραι περισσότερον εκδηλος, άποδεσμεύσεως παραγωγικών δυνάμεων, προκειμέ- 
νου νά χρησιμεύσουν αύται είς τήν παραγωγήν καί τήν διάθεσιν άλλων προϊ
όντων, τών όποιων τό μέλλον διαγράφεται πλέον εύοίωνον.

Τά προϊόντα όμως τής άλλης κατηγορίας πρέπει νά τύχουν ειδικής μετα- 
χειρίσεως, 'διά νά έξασφαλισθή μία συνεχής αΰξησις τής παραγωγής αύτών. 
Διότι,ήηύξημένη αυτή παραγωγή θά διατίθεται 
είς ύψηλοτέρας συνεχώς τιμάς, μεταβαλλομένας

61) Βλ. J. Ohombart de Lauwe - J. Poitevin, ένθ. άνωτ. σ. σ. 87, 87.
62) Ή προσπάθεια δέ αυτή τής άναδιαρθρώσεως τής γεωργικής παραγωγής, δέν 

πρέπει νά περιορισθ-fj άποκλειστικώς εις τά έξαγώγιμα προϊόντα, πρέπει νά έπε- 
κταθή καί είς έκείνα τά προϊόντα, τά όποια καταναλίσκονται έπιτοπίως. Ή Υ
πηρεσία Οίκον. Μελετών τής Άγιροτ. Τραπεζηις Έλιλ δος (έ. άν. σι. 80- 82), 
διακρίνει καί τά προϊόντα ταΰτα είς μικρός καί μεγάλης εισοδηματικής έλαστι
κότητος ζητήσεως. Βλ. έπίσης, Ζολώτα Ξ., Ή Ελλάς είς τό Στάδιον τής έκ- 
όιομηχανίσεως, Άθήναι 1'964, σ. 74 έπ.

63) "Οσον άφορρ £ίζ τάς δυσκολίας τής άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών προς 
τήν κατεύθυνσιν τής διαγραφομένης ζητήσεως έν τή αγορά τής Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητος, βλ. Βογιατζή Β., Ή έπίδρασις τής συνδέσεως τής 
'Ελιλιάδος μέ τήν Ε,Ο.Κ. ένα τής άπασχολήσειας καί τών αμοιβών, σ. 14 έπ. 
’Επίσης, βλ. Εύελπίδου X., Ή άναδιάρθρωσις τών ’Αγροτικών ’Εκμεταλλεύσεων, 
Α' Οίκ. Συν., Άθήναι 1966, σ. σ. 17-19 καί 12. Βλ. έπίσης, McCorkle, 
’Εμπορία φρούτων καί λαχανικών καί οικονομική άνάπτυξις τής 'Ελλάδος, Ά- 
θηναι 1964 σ. 84 έπ.
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κατά τή|ΐν αύτήΐν κατεύθυνσιν και £ντασιν π ρ ό ς 
τον ρυθμόν μεταβολής τών εισοδημάτων των π λ ου
σιών χωιρών τής Δυτικής Ευρώπης, δεδομένης τής 
Ο χ ε τ ι κ ώ| ς υψηλής είσοδηματικής έλαστικότητος 
ζητήσεως των προϊόντων αυτών καί δη των φρού
των και τών έ σ π ε ρ ι δ ο ε ι δ ώ ν.

Πλέον δέ, είς την περίιπτωσιν τών προϊόντων τής δευτέρας τούτης κατη
γορίας,' αντιμετωπίζεται είς την διεθνή αγοράν κατάστασις ακριβώς αντίθε
τος εκείνης, ήτις απαντάται κατά την διάθεσιν τοϋ καπνού. Διότι, ένφ προ- 
κειμένου νά αύξήσωμεν τάς έξαγωγάς μας είς βάμβακα, φρούτα και έσπεριδο- 
ειδή, αρκεί νά βελτιώσωμεν την ποιότητα αύτών, διά νά αυξηθούν αι έξαγωγαί 
τού καπνού τούτο δεν φαίνεται αποτελεσματικόν μέτρον, μετά την θέσιν τών 
αμερικανικών καπνών ε’ις ίσην μοίραν προς τά άλλοτε σπανίζοντα εκλεκτά α
νατολικά καπνά.

3. Αι προοπτικοί αυξήσεως τών αδήλων συναλλαγών

Τό γεγονός, on τό ίσοζύγιον τών άδήλο>ν συναλλαγών εμφανίζεται μέ 
πλεσνασματυκόν ύπόλαιπον καί καλύπτει, τοιουτοτρόπως, κατά μέγα μέρος τό ά
νοιγμα τού ισοζυγίου τών πληρωμών, τό όποιον προέρχεται από τό χρονίως έλ- 
λειμματικόν ίσοζύγιον, δεν σημαίνει καί δτι δεν πρέπει νά άναζητήσωμεν καί 
έκεϊθεν δυνατότητας έξευρέσεως προσθέτων πόρων διά την κάλυψιν τού έλ- 
λείμματος τού ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας.

Τό πρόβλημα ενταύθα παρουσιάζεται ύπό δύο όψεις:
Ή μία αφόρα είς τό πώς θά ήτο δυνατόν είς τούς τομείς έκείνους, οί ό

ποιοι δεν έπιδέχονται, μάλλον, περαιτέρω έπέκτασιν, νά διατηρήσωμεν τό ση
μερινόν ύψος είσροής συναλλάγματος άνευ δυσμενών επιπτώσεων επί τού ρυ
θμού μεταβολής τού εθνικού εισοδήματος, ό όποιος παρατηιρεΐται κατά τά τε
λευταία ετη. Καί ή άλλη, είς τό πώς θά έπιτευχθή ή αύξησις τής είσροής συν
αλλάγματος είς τον τομέα έκεΐνον, δ όποιος, είτε δεν έ'χει είσέτι αρκούντως ά- 
ναπτυχθή παρ’ ήμίν, είτε, έν πάση περιπτώσει, έπιδέχεται, τουλάχιστον, περαι
τέρω άξιοποίησιν.

Ή μία άποψις τού προβλήματος άφσρρ κυρίως είς τό μεταναστέυτικόν καί 
τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα καί ή άλλη είς τό ταξιδιωτικόν καί είδικώτερον τό 
τουριστικόν τοιούτον. Τό μεταναστευτικόν συνάλλαγμα είς 
τό μέλλον θά πειρικοπή, διότι δεν είναι δυνατόν 
νά συνεχίζεται ή μετανάστευα ι ς επ’ άπειρον. 'Όσον 
δέ αφορά είς τούς ήδη μεταναστεύσαντας είς τό εξωτερικόν δεν δυνάμεθα νά 
έλπίζωμεν, ότι θά συνεχίσουν τά έμβάσματά των πρός την 'Ελλάδα καί δη 
μέ τον αυτόν ρυθμόν είς τό μέλλον. "Ο,τι επομένως πρέπει νά έπιδιώκηται, από
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την πηγήν τούτην συναλλάγματος, είναι να μη έπέλθη απότομος διακοπή εισ
ροής εκ τσΰ λόγου τούτου, διότι ή αϋξησις, ή ή διατήρησίς του, είς τό άπώτερον 
μέλλον δεν «ραίνεται δυνατή.

α. Τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα, αυνάρτησις τον διεϋνονς έμπορίου

Είς τό συνάλλαγμα, το όποιον απορρέει οίπό τάς μεταφοράς γενικώς καί 
κυρίως έκ τής ναυτιλίας, τό ζήτημα παρουσιάζεται διάφορον. 'Η θέσις τής ελ
ληνικής ναυτιλίας είναι έξαιρετικώς Ικανοποιητική είς τό παγκόσμιον έμπόρι
όν, ώστε νά είναι δύσκολον νά έλπίζεται έκείθεν αΰξησις τών έσόδων, δεδομέ
νου, ότι καταβάλλονται τελευταίως σοθαρώταται προσπάθειαι υπό πλευστών χω
ρών διά νά συμμετάσχουν είς τό διεθνές έμπόριον.

Βεβαίως, ώς περετηρήθη. έξ άλλου καί είς προηγούμενα κεφάλαια, έν δ- 
■ψει τού συνεχώς αύξανομένου έμπορίου δλων τών χωρών καί ή έλληνική ναυ
τιλία θά λάβη την μερίδα της έκ τής προσδοκωμένης ταύτης μεταβολής. Τό μέ
γεθος δμως αυτό τής μερίδος τής έλληνικής ναυτιλίας, έκ τής μελλοντικής αύ- 
ξήσεως τών διεθνών συναλλαγών, έπάγεται καί τήν ΰποχρέωσιν άντικαταστά- 
σεως σοβαρός αναλογίας τοΰ έμπορικοΰ μας ατόλου, ή όποια θά όδηγήση είς 
έξαγωγήν μεγάλων ποσοτήτων συναλλάγματος.

Δι’ αύτό ακριβώς πρέπει νά γίνεται λόγος, είς τόν τομέα αυτόν τής έλλη
νικής οικονομίας περί διατηρήσεως μάλλον, τών αδήλων πόρων, είς τό ύψος είς 
τό όποιον εύρίσκονται σήμερον, παρά περί αύξήσεως καί δή περί σημαντικής 
τοιαύτης.

6. ΕΙς τήν άνάπτνξιν ταυ τονρισμοΰ δέον νά άναζητηύ^ ή μελλοντική κάλυ- 
ψτς ταυ έλλείμματος τοΰ Ισοζυγίου τρεχσυοών συναλλαγών

Ό τομεύς τοΰ τουρισμού αποτελεί μίαν σοβαρωτάτην πηγήν- είς τήν ό
ποιαν πρέπει νά άναζητήσωμεν τήν ΰπαρξιν δυνατοτήτων άτναπτύξεως σπου
δαίας καί παγίας μορφής είσροής συναλλάγματος είς τήν χώραν. Τό τοιοϋτον 
δέν έχει τήν αιτιολογίαν του μόνον είς τό γεγονός, δτι ή χώρα μας προσφέρεται, 
όσον όλίγαι χώροι είς τόν κόσμον διά τουρισμόν, άλλα καί είς τό, δτι ό έλληνι- 
κός τουρισμός εύριίΐσικεται είς νηπιώδη κατάστασιν, παρά τήν ΰπαρξιν δλων τών 
προϋποθέσεων άναπτύξεως. Ή άρχή τής προσπάθειας πρός τήν καιτεύθυνσιν 
τής δημιουργίας τουρισμού - πηγής πλούτου διά τήν χώραν έγένετο, μόνον, καί 
τά αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποιητικά.

Τοιουτοτρόπως, θά πρέπη νά καταβληθούν προσπάθειαι, ώστε είς τό έγ- 
γυς μέλλον νά έπιτευχθή ή άντικατάστασις ιτού συναλλάγματος, τό όποιον θά 
περικόπτεται έκ λόγων περιορισμού τής μεταναΌτεύσεως διά τουριστικού τοι- 
ούτου, ένώ θά έξακολουθή ή χρηματοδότησις τού έμπορευματικού έλλείμματος 
έκ τής πηγής ταύτης μέ τόν αυτόν ρυθμόν. Καί θά είναι μεν τό συνάλλαγμα



τούτο παροχή έναντι ύπηρεσιών πρός τούς αλλοδαπούς, πλήν όμως, κατά τό 
μάλλον ή ήττον> σταδεροΰ χαρακτήρος, έν άντιδέσει πρός τά μεταναστευτικά 
Εμβάσματα, τά όποια, ώς μονομερείς μεταβιβάσεις, έξαρτώνται άποκλειστικώς 
από την φάσιν είς την όποιαν εύρίσκεται ή οίκονομία μιας ή δύο χωρών τής 
Δ επικής Ευρώπης.

ΕΙς δέ τό άπώτερον μέλλον ότομεύς τοΰ τουρι
σμού πρέπει νά φ έ ρ η ιτό κύριον βάρος τοΰ έ μ π ο- 
ρευματικοΰ Ελλείμματος, αφού τά μέν μεταναστευ- 
τικά έμβάσματα καί κατά την πλέον α ί σ ι ό δ ο ξ ο ν 
ακόμη έκτίμησιν, αναμένεται δτι δ ά π ε ρ ι ο ρ ι σ δ ο ΰ ν, 
τό δέ συνάλλαγμα έκ μεταφορών μάλλον θά π α ρ ά
με ί ν η απλώς είς την Ικανοποιητικήν δ έ σ ι ν την ό- 
όποιαν εύρΟσκεται σήμερον, δεδομένων των δυσ
κολιών, αί όποια ι άντιμετω. πίζονται είς τον τομέα 
τοΰ συναγωνισμού κατά τάς δαλασσίας μεταφοράς.

4. Ή εισροή κεφαλαίων ίκ τής Αλλοδαπής ώς προϋπόθεσις τής
άναδιαρθρώσεως τον εγχωρίου προϊόντος

’Αποφασιστικής σημασίας διά τήν δημιουργίαν συνθηκών προς κάλυ- 
ψιν τοΰ έλλείμματος τοΰ ισοζυγίου πληρωμών είναι τό ίσοζύγιον κινήσεως κε
φαλαίων. Ή σημασία αΰτη τοΰ ισοζυγίου αύτοΰ έκδηλοΰται παρ’ ήμΐν διττώς. 
Πρώτον, ή εισροή κεφαλαίων, καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιτυγχανομένη, άπο- 
τρέπει όπισθοδρομούσας κινήσεις είς τήν έλληνικήν οίκονομίαν, άναλόγους 
πρός τήν Εκτασίν της, αφού δι’ αυτής Επιτυγχάνεται μία άμεσος κάλυψις τοΰ 
έλλείμματος τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας κατά κανόνα.(64) Καί δεύτε
ρον, ή εισροή αΰτη τών ξένων κεφαλαίων είς τήν ημεδαπήν δημιουργεί συνδή- 
κας είς τάς όποιας δυνάμεδα νά διίδωμεν, υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, συντε- 
λουμένην τήν άναγκαίαν Εκείνην άναδιάρδρωσιν εΐίς τόν τομέα τής Εγχωρίου πα
ραγωγής, ή όποια απαιτείται διά νά έπιτευχδή τελικός ή άντικατάστασις, είς 
τάς έξαγωγάς, τών γεωργικών προϊόντων, διά προϊόντων βιομηχανικής παρα
γωγής.

Ποιαι δμως είναι αί προϋποθέσεις, αί όποΐαι πρέπει νά ύπάρχουν, διά νά 
επιτυγχάνεται όλονέν καί μεγαλυτέρα εισροή ξένων κεφαλαίων καί παραγωγι
κή χρησιμοποίησις αύτών τοιαύτη, ώστε νά ύπηρετήται ή μακροχρόνιος προο
πτική τής άνακατατάξεως είς τόν τομέα τοΰ έδνικοΰ προϊόντος έπ’ ώφελείφ τής 
δευτερογενούς παραγωγής, δά ίδωμεν Εν συνεχείς κατοκέρω.

64) Bauer - Yamey, ΙνΟ·. άνωτ. Οι. Π. — The Relation of Natural Resourses to 
Economic Developement, a. 43 - 45.

119



α. Ή άξιοποίησις τών η δη υπαρχόντων κεφαλαίων προϋπόδεισις εισροής 
νέανν τοιούτων

Άνεφερθη είς το κεφάλαιον V υπό 2, ανωτέρω, δτι τό πρόβλημα τής αύ- 
ξήσεως τής εισροής κεφαλαίων έκ τού εξωτερικού είναι συγχρόνως καί πρό
βλημα διοχετεΰσεως τών ήδη υπαρχόντων κεφαλαίων, Ιδίων ή ξένων, είς επεν
δύσεις. Ή επιτυχία δε, ή ή αποτυχία, πατά τήν ταποθέτησίν ταύτην τών κεφα
λαίου είς τάς έπενδύσεις είναι έκείνη, ή όποία θά κρίνη τελικώς τήν τύχην τοϋ 
ισοζυγίου κινήσεως κεφαλαίων, διότι τά κεφάλαια κινούνται όμαρρόπως προς 
τήν κατεόθυνσιν τών μεταβολών τής τιμής των, ή οποία προσδιορίζεται από 
τήν οριακήν άπόδοσιν αυτών.

Ή έξασφάλισις δέ μιας διαχρονικής, υψηλού βαθμού, εισροής κεφαλαίω ν 
θά επιτευχθή μόνον, εάν κατορθώσωμεν νά έπιδράσωμεν επί τού τρόπου αυτού 
τής διοχετεύσεως τών κεφαλαίων είς τάς επενδύσεις. ’Άν αυτό δεν τό επιτύχω- 
μεν είς τό αμέσως προσεχές μέλλον, τότε ή εισροή τών ξένων κεφαλαίων καί 
μικρά θά είναι καί θά στρέφεται είς επενδύσεις, κατά τό μάλλον ή ήττον, βρα
χείας άποδόσεως.

’Αλλ’ αφού προσδιωρίισθη τό σηίμεΐον, επί τού όποιου θά πρέπη νά στρέ- 
ψωμεν τάς προσπάθειας μας, διότι αποτελεί τήν βασικήν αδυναμίαν τού ισοζυ
γίου κινήσεως κεφαλαίων, ας ίδωμεν τώρα πώς είναι δυνατή μία έπίδρασις έπί 
τού σημείου αυτού. Πώς δηλαδή είναι, δυνατόν νά στρέψωμεν τά ήδη υπάρχον
τα άποταμιευτικά κεφάλαια είς παραγωγικός έπενδύσεις, ώστε νά προσελκύ- 
σωμεν καί νέα τοιαύτα εκ τής αλλοδαπής/45'

6. ΑΙ βασικοί αδυναμίαί διοχετεύσεως τών ιδιωτικών Αποταμιεύσεων είς 
τάς επενδύσεις υπό ιιας παρούσας συνϋηκας

Π ρίν είσέλθωμεν είς τό θέμα τούτο τής διοχετεύσεως τών άποταμιευτικών 
κεφαλαίων τών ιδιωτών είς τάς επενδύσεις, θά άναφερθώμεν δι’ ολίγων είς τάς 
αδυναμίας τών μεθόδων, διά τών όποιων συνετελείτο μέχρι σήμερον κυρίως, 
παρ’ ήμίν,<46' ή τοποθέτησις τών αποταμιεύσεων είς τάς επενδύσεις.

Sa. Ή άπ’ ευθείας υπό τών Αποταμιευτών άνάληψις τοϋ έργου τοϋ ίπιχειρηματίου 
δι’ επενδύσεις άπεδείχθη ατελής τρόπος διοχετεύσεως τών αποταμιεύσεων 
είς τάς επενδύσεις

Αί άδυναμίαι τού τρόπου αυτού είναι καθολικόν φαινόμενον όλων τών 
χωρών καί δεν αφορούν μόνον είς τήν έλληνικήν οικονομίαν καί τάς συνθήκας 65 * 67

65) Φατούρου Α, Νομικά Προβλήματα Προστασίας καί Προσελκύσεως Ξένων ’Ι
διωτικών ’Επενδύσεων, Άδήναι 1965, σ. II έπ. ’Επίσης, Γερωνυμάκη Σ., ένθ. 
άνωτ. σ. 22 έπ. καί Τριάντη Σ,, Κοινή Αγορά καί Οικονομική Άνάπτυξις, 
ενά. άνωτ. σ. 219.

67) ΚΕΠΕ., ενφ. άνωτ. σ.σ. 148, 147, 149.
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αυτής. Διότι, είναι έξαίιρετικώς δύσκολος ή σύμπτωσις εις τό αυτό πρόσωπον 
τών ιδιοτήτων τοΰ έπιχειρηιματίου και! τού κεφαλαιούχου.

’Αλλ’ ή δυσκολία τής συμπτώσεως τής ανάγκης διά κεφάλαια προς τον 
πλεονασμόν αυτών επιτείνεται ετι πλέον καί από τό γεγονός, δτι τό κατά κεφα
λήν εισόδημα παρ’ ήμΐν εύρίσκεται εις χαμηλόν επίπεδον είσέτι, ώστε νά μή εί
ναι εύκολος ή συγκέντρωσις εΐς μεγάλην έκτα σι ν άποταμιευτικών κεφαλαίων 
από τά επί μέρους άτομα.

SS. Ή μέσω των Τραπεζών (’Εμπορικών) διοχέτενσις τών ιδιωτικών αποταμι
εύσεων εις την παραγωγικήν διαδικασίαν

Μολονότι 'δεν είναι δυνατόν νά παραγνωρίσωμεν τον ρόλον τών Τραπε
ζών είς την διαπαιδαγώγησίν τού άποταμιευτού, πρέπει έν τούτοις νά ομολογη
τή, ότι αύται δεν ήδυνήθησαν νά άνταπεξέλθουν εΐς τό β'αρύτερον έργον τής το- 
ποθετήσεως τών κεφαλαίων προς τήν βάσίν τής παραγωγής, την μακροχρόνιον 
κυρίως τοποθέτησιν, τάς επενδύσεις. Τούτο ήτο φυσικόν, αφού καί ή κυρία απο
στολή τών έμπορικών Τραπεζών είναι ή άσκησις τής βραχυπροθέσμου πίατεως 
έντός τής παραγωγικής διαδικασίας.(67) 68

6γ. Ή δια τής κεφαλαιαγοράς επιτυγχανόμενη διοχέτενσις αποταμιεύσεων είς 
τάς ίπενδύσεις είναι τόσον ασήμαντος, ώστε μόλις νά δύναται νά γίνη λόγος 
περί ύπάρξεως συστήματος κεφαλαιαγοράς εν Έλλάδι

Τούτο οφείλεται κυρίως είς δύο γενικούς λόγους. Πρώτον, είς τό δτι αί 
νομισματικά! διαταραχαί, κατά τήν έχθρικήν κατοχήν καί τά αμέσως μεταπολε
μικά έτη, ήοκησαν μεγάλην έπίδρασιν επί τού πληθυσμού, ώστε νά επικράτη
ση είς αυτόν ή ψυχολογία παθολογικής μάλλον προτιμήσεως διά ρευστότη
τα.(69) Καί δεύτερον, είς δτι, ως άνεφέρθη καί ανωτέρω, τό κατά κεφαλήν ει
σόδημα, παρά τήν βελτίωσίν του κατά τά τελευταία έτη, δεν παρέχει είσέτι πε
ριθώρια ικανά δημιουργίας άποταμιεύσεως, διατεθειμένης νά έπενδυθή είς 
χρηματιστηριακούς τίτλους.

Τό γεγονός, 4ν τούτοις, δτι τά ομολογιακά δάνεια τού Δημοσίου καί τής 
Δ.Ε.Η. Ιπέτυχον, έρχεται νά περιορίση τήν σημασίαν τών ανασταλτικών λόγων 
άναπτύξεως αγοράς κεφαλαίων, έστω καί δν τό μέγεθος τών δανείων τούτων 
είναι μικρόν, καί νά μάς ύποβάλη είς σκέψεις περί τοΰ τρόπου άναπτύξεως τού 
σπουδαίου τούτου παράγοντος - αγωγού διοχετεύσεως τών αποταμιεύσεων είς 
τάς επενδύσεις.

67) Ε.Β.Ε.Α.., “Ερευνα επί τοΰ Πιστωτικού Προβλήματος, Άθήναι 1958, σ.σ. 
20 εως 27.

68) Κ.Ε.Π.Ε. (ενύ. ά,νωτ. σ. 13'8 έπ.).
69) Γουδή Μ., Ή αναπροσαρμογή τής τιμής τοΰ συναλλάγματος, ’ArlKjvai 1953, σ. 

35 έπ. Βλ. έπίσης Τσουτ.ρέλλη Ε., Βιομηχανική Πίστις καί Πιστωτική Πολι
τική, Άύ-ήναι 1963, σ. 41 έπ. καί Δρακάτου Κ., Συνάρτησις Παραγωγής τής 
'Ελληνικής Βιομηχανίας, Άύήναι 1964, σ. 35 έπ.
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Διά νά Ιπιτευχθή ή μετοστροφή τών άποταμιευτικών κεφαλαίων προς τάς 
επενδύσεις κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε ή ελληνική αγορά κεφαλαίων νά κατα- 
στή περισσότερον ελκυστική είς τό ξένον κεφάλαιον, πριέπει νά ύπο/αταστω
θούν αί 'Εμπορικοί Τράπεζαι, είς τον ρόλον των τής άσκήσεως τής μακροπροθέ
σμου πΐστεως, υπό 'Οργανισμού έχοντος ώς κύριον έργον την αποστολήν ταύ- 
την. Τοιούτος ’Οργανισμός είναι τό Χρηματιστήριον Άξιων και οι λόγοι, οΐ ό
ποιοι συνηγορούν είς τό νά άποδοθή μεγαλύτερα σημασία εις τον ιτομέα τούτον 
τής 'Ελληνικής Οικονομίας είναι πολλοί. Ό σπουδαιότερος όμως εύρΐσκεται 
είς τό γεγονός, ότι μόνον είς τό Χρηματιστήριον είναι δυνατόν νά λάβη χώραν 
πραγματική ίεράρχησις των επενδύσεων, διότι έκεΐ απαντάται σαφώς ή προσ
φορά καί ή ζήτησις χρήματος, ώς έκδήλωσις τής επιθυμίας ανταλλαγής τής 
παρούσης δυνατότητος διακατοχής διά μιας μελλοντικής τοιαύτης.

Έξ άλλου καί ή εμπειρική παρατήρησις δεικνύει, ότι αί χώραι είς ιτάς ο
ποίας άνεπτύχθη ό θεσμός τού χρηματιστηρίου ήδυνήθησαν νά άξιοποιήσουν 
τά πλεονεκτήματα των έπιχειρήσεων υπό τον τύπον τών ’Ανωνύμων Εταιρει
ών, ό όποιος παρέχει την ευχέρειαν τής εύκολου σχετικώς συγκεντρώσεως κε- 
φαλαίων.(70^

Προκειμένου νά έπιτύχωμεν την ύποκατάστασιν τών ’Εμπορικών Τραπε
ζών διά τής Χρηματιστηριακής ’Αγοράς, είς την άσκηΟιν τής μακροπροθέσμου 
πίστεως, πρέπει νά προθώμεν είς μίαν σειράν μέτρων,(7,) μεταξύ τών οποίων 
σπουδαιότερα είναι τά κατωτέρω, τά όποια, είτε αφορούν είς την ένίσχυσιν τής 
αγοράς κεφαλαίων, είτε άναφέρσνται είς τήν δημιουργίαν καί άνάπτυξιν τοι- 
ούτων μορφών επιχειρήσεων, αί όποΐαι στηρίζουν περισσότερον τον θεσμόν τής 
κεφαλαιαγοράς:

(ο.) Ό περιορισμός τών Εμπορικών Τραπεζών είς τήν άσκησιν της 
βραχυπροθέσμου πίστεως μόνον. Διότι όταν μία έπιχείρησις δύναται νά έξεύ- 
ρη κεφάλαια από τάς Τραπέζας δεν φαίνεται πιθανόν, ότι θά προσφύγη αύτη 
είς τήν κεφαλαιαγοράν, έστω καί αν πρόκειται νά πλήρωσή τό αυτό έπιτόκιον, 
οσάκις ή κεφαλαιαγορά είναι είσέτι ούχί ανεπτυγμένη, ώς ή έλληνική τοιαύτη.

(6) 'Η απαλλαγή τών διανεμομένων μερισμάτων τών μετοχών τοΰ φά
ρου εισοδήματος ή ή φορολογία τών εισοδημάτων εκ καταθέσεων παρά Τρα- 
πέζαις. Τό τοιούτον είναι απαραίτητον, διότι μόνον ούτω θά δημιουργηθούν 
αί αύταί συνθήκαι εξ έπόψεως κινήτρων είς τούς επί μέρους τομείς άσκήσεως 
τής πίστεως.

(γ) 'Η ένθάρρυνσις τής δημιουργίας έπιχειρήσεων υπό τον τύπον τής 70 71

70) Καλλιτσουνάκη Δ., ενθ. άνωτ. β.σ. 176, 393 έπ.
71) Lewis W. Α., ένβ·. άνωτ. ΰπί> Ch. II. — On Planning in Backward Countries, 

a. 127. Βλ. επίσης, Μαρματάκης N., 'Ο ρόλος τών φορέων τής Οικονομικής άνα- 
πτύξεως, ’Αθή ναι ί'964, σ. 24 έπ. καί .Rills Η., Psillos D., ενθ. άνωτ. σ. 79 έπ.

γ. Προϋποθέσεις δημιουργίας κεφαλαιαγοράς παρ’ ήμϊν

122



'Ανωνύμου ‘Εταιρείας καί η άπα&άρρννσις τών οικογενειακής μορφής έται- 
ρειών.<72> Διά νά έπιτευχθή τούτο πρέπει νά έξασφαλισθή ή φορολογική ίσό- 
της μεταξύ Α.Ε. και Ο.Ε. διά τής επιβολής φόρου και έπ'ι τής O.E., ώς οικο
νομικής μονάδος.(72* Τό γεγονός δτι τό εισόδημα των εταίρων ύπόκειται είς 
τον φόρον εισοδήματος δεν σημαίνει καί δτι τούτο φορολογείται πάντοτε, δεδο
μένων τών φορολογικών απαλλαγών των μικρών εισοδημάτων (Ν.Δ. 3323/55).

(δ) Ή χορήγησις των πόσης φύσε ως δανείων προς τάς επιχειρήσεις, 
έπ'ι τή βάσει τής σχέοεως Ιδίων καί ξένων (δανειζόμενων) κεφαλαίων. Ή 
αρχή αύτη πρέπει νά τηρηθή, κατά τό μάλλον ή ήττον, αύστηρώς, διότι μόνον 
διά τού τρόπου αυτού θά έπιτευχθή ή άπαιτουμένη έξυγίανσις τών οικονομικών 
μονάδων διά τής μή χρηματοδοτήσεως τών άντιοικονομικών μικράς επιφάνειας 
τοιούτων.72 (73)

(ε) Ή δημιουργία οργανισμών «παραγωγής» τίτλων (μετοχών καί ομο
λογιών) .01 οργανισμοί αυτοί, έχοντες ώς κυρτόν εργον την παραγωγήν καί διά- 
θεσιν τίτλων, πρέπει νά διαθέτουν ειδικά επιτελεία, τόσον είς τον τομέα τής 
επιλογής τών επενδύσεων, δσον καί είς τον τομέα τής προωθήσεως τών τίτλων 
είς τό άποταμιευτικόν κοινόν. Τοιουτοτρόπως καί λελογισμένη προώθησις τών 
επενδύσεων θά επιτυγχάνεται καί θά αποφεύγεται ή πολύπλοκος άσκησις τού 
ποιοτικού έλέγχου ύπό τών ’Εμπορικών Τραπεζών κατά την χορήγησιν τών βρα
χυπροθέσμων πιστώσεων.(74)

Τά ανωτέρω αποτελούν προϋποθέσεις διά τήν δημιουργίαν κεφαλαιαγο
ράς, ικανής νά υπηρέτηση τάς άνάγκας τής έλληνικής οικονομίας διοχετεύσε- 
ως τής άποταμιεύσεως είς τάς έπενδύσεις, κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, 
ώστε νά δημιουργηθούν καί αί συνθήκαι έκεΐναι, αί όποΐαι απαιτούνται διά τήν 
εισροήν κεφαλαίων έκ τού εξωτερικού.

Ή εκτασις, έν τούτοις, τής έπιτυχίας τού θεσμού τής κεφαλαιαγοράς, 
παρ’ ήμΐν, θά έξαριτηθή κυρίως έκ τού μεγέθους τής αγοράς τού εσωτερικού, 
διότι έκ τής τελευταίας ταύτης προσδιορίζεται τό μέγεθος τών οικονομικών μο
νάδων, τό οποίον στηρίζει τήν κεφαλαιαγοράν, ένφ συγχρόνως καί τούτο προσ
διορίζεται έξ αυτής.(75)

72) "Οσον αφορά *1; τάς έπιτυχίας τών ’Αγροτικών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων 
ανώτερου βαθμού ΰπό τύπον Α.Ε., 6λ, έκδεσιν προέδρου ΠΑΣΕΓΕΣ υπό: ’Ε
πιτεύγματα, ’Αδυναμίαι κ.λ.π. 'Ελληνικού Συνεταιριστικού Κινήματος (Δελτών 
ΠΑΣΕΓΕΣ, έπ5 εΰκαιρίςι τού Πανελληνίου Άγροτοσυνεταιριστικοϋ Συνεδρίου, 
Άπριλ. 1968, σ. 283 έπ.

73) Psillos D., ενδ. άνωτ. σ. σ. 99, 85 καί 215.
74) Πρόγραμμα Οικονομικής Άναπτύξεως τής 'Ελλάδος 1968 - 1972, 'Τπουργείον 

Συντονισμού, ΆΌήναι 1968, σ. σ. 185, 1ι90 καί 191.
75) Δείγμα δε τής μικράς σχετικώς αγοράς, τήν οποίαν διαδέτει ή ελληνική οικονο

μία είναι καί δ μέγας άριθμός τών μικρών βιοτεχνικών οικονομικών μονάδων. 
Οδτω κατά πρόσφατον άπογραφήν αί βιοτεχνικοί καί οίκοτεχνικαιί μονάδες 
άνήρχοντο είς 158534 (Βλ. Ε.Β.Ε.Α., — Βιοτεχνία καί Οικονομική Άνάπτυ- 
ξις, υπό Βασιλάτου X., ’Αιδήναι 1966 σ. 3).
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