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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μεγαλύτερη αντίθεση του προηγούμενου αιώνα σχετικά με την οικονομική
οργάνωση των κοινωνιών ήταν μεταξύ του καπιταλισμού και της κεντρικά διευθυνόμενης
οικονομίας. Στις καπιταλιστικές κοινωνίες η αγορά ρυθμίζει τις τιμές και τις ποσότητες
των αγαθών και υπηρεσιών που θα παραχθούν, ενώ στις κεντρικά διευθυνόμενες μια
κεντρική αρχή προγραμματισμού αποφασίζει για το τι θα παραχθεί, σε ποιες ποσότητες
και σε ποιες τιμές.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που λειτουργεί στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς,
ενώ η Βουλγαρία είναι μια όμορος χώρα που λειτούργησε στα πλαίσια της κεντρικά
διευθυνόμενης οικονομίας μεταπολεμικά και μέχρι το 1989. Ποιο οικονομικό σύστημα
και ποια χώρα ανέπτυξε αποτελεσματικότερα την οικονομία της;

Η σύγκριση των δυο χωρών στα θέματα προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας
για την περίοδο αυτή, η οποία για πρώτη φορά επιχειρείται,  θα οδηγήσει στην εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της κάθε οικονομίας και
συγχρόνως των δυο οικονομικών συστημάτων.

Στη διατριβή αυτή εξετάζεται συγκριτικά η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονομίας που λειτουργεί στα πλαίσια της οικονομίας της αγοράς με την αντίστοιχη
πορεία της βουλγαρικής οικονομίας στα πλαίσια της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας,
καθώς και ο βαθμός συμβολής της καθεμιάς στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Για τις ανάγκες της συγκριτικής μελέτης των δυο οικονομιών παρουσιάζονται
συνοπτικά όλες οι αναπτυξιακές θεωρίες και τα συναφή σχήματα που έχουν εφαρμοσθεί
διαχρονικά στις οικονομίες της αγοράς, στις σοσιαλιστικές οικονομίες και στις μικτές
οικονομίες. Ειδικότερα, εξετάζονται τα αναπτυξιακά προγράμματα αμφότερων των χωρών
που εφαρμόσθηκαν μεταπολεμικά και μέχρι το 1989, οπότε έγινε η αλλαγή του
καθεστώτος στη Βουλγαρία.

Κάθε χώρα επιδιώκει την ανάπτυξή της μέσα από οργανωμένες προσπάθειες, οι
οποίες εξειδικεύονται στα αναπτυξιακά προγράμματα. Η εφαρμογή τους από τον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας της αγοράς είναι προαιρετική, αντίθετα στις κλειστές οικονομίες
είναι αναγκαστική.

Ειδικότερα για την ελληνική οικονομία, τα αναπτυξιακά προγράμματα
περιλαμβάνουν πολιτικές και δράσεις που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν το ιδιωτικό
κεφάλαιο με την παροχή διαφόρων κινήτρων προς μια προδιαγεγραμμένη αναπτυξιακή
κατεύθυνση. Τα κίνητρα αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις αναπτυξιακές
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ανάγκες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε χώρας, σε συνδυασμό με την
επικρατούσα αναπτυξιακή φιλοσοφία και εξειδικεύονται στους αναπτυξιακούς νόμους. Οι
νόμοι αυτοί εκφράζουν τη φιλοσοφία  της χώρας για το είδος και τη μορφή της ανάπτυξης
που επιθυμεί. Ακόμη, περιγράφουν λεπτομερώς και με σαφήνεια τα παρεχόμενα κίνητρα
και τις προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγούνται για την παρακίνηση και ενεργοποίηση του
ημεδαπού και αλλοδαπού επιχειρηματικού κεφαλαίου. Δίδεται δηλαδή το πλαίσιο της
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η ιδιωτική
πρωτοβουλία προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Κεντρικό επομένως στοιχείο μελέτης των αναπτυξιακών προγραμμάτων της
Ελλάδας αποτελούν οι αναπτυξιακοί νόμοι που ψηφίσθηκαν κατά τη διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου. Συνολικά την περίοδο αυτή εφαρμόσθηκαν ένδεκα αναπτυξιακοί
νόμοι που ο καθένας τους έδιδε διαφορετικό μίγμα κινήτρων, το οποίο αποτελούσε
συνάρτηση των επιδιωκόμενων στόχων κάθε φορά της κυβερνητικής πολιτικής. Οι νόμοι
αυτοί καταγράφονται αναλυτικά, περιγράφονται τα κίνητρα που ο καθένας τους
ενεργοποιεί, συγκρίνονται μεταξύ τους και γίνεται εκτίμηση του βαθμού της συμβολής
τους στις μεταβολές των επενδύσεων κεφαλαίου, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος,
της βιομηχανικής παραγωγής και του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων.

 Αναφορικά με τη Βουλγαρία, περιγράφεται ο κεντρικός επενδυτικός μηχανισμός,
καθώς και η επενδυτική πολιτική της, με κεντρικό στοιχείο τα πενταετή προγράμματα
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τα οποία συντάσσονταν ανελλιπώς καθ΄ όλην την
εξεταζόμενη περίοδο. Τα προγράμματα που εφαρμόσθηκαν για την ίδια χρονική περίοδο
στη Βουλγαρία ήταν ένα διετές πρόγραμμα και εννέα πενταετή.

Για το σύνολο των προγραμμάτων αυτών παρουσιάζονται οι προγραμματισμοί και
οι απολογισμοί τους, ακολουθεί η συγκριτική αντιστοίχηση στόχων και αποτελεσμάτων,
καθώς και αντιπαράθεσή τους με οικονομικά στοιχεία από άλλες πηγές. Από τη
συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων αυτών προκύπτουν συγκεκριμένα συμπεράσματα
σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας
της βουλγαρικής οικονομίας και ειδικότερα, για τη συμβολή τους στις μεταβολές των
επενδύσεων στη βιομηχανία, στη βιομηχανική παραγωγή και στους πραγματικούς μισθούς
των εργαζομένων.

Τα αποτελέσματα από την παραπάνω αναλυτική και συγκριτική διαδικασία,
ευελπιστούμε ότι δίδουν απάντηση στο αρχικά διατυπωθέν ερώτημα, σε συνδυασμό με τις
διαπιστώσεις, ότι:

 στον καπιταλισμό οι αναπτυξιακοί νόμοι δεν εφαρμόζονται αναγκαστικά από
τις επιχειρήσεις παρά μόνο δυνητικά, ενώ τα πενταετή προγράμματα στο
σοσιαλισμό εφαρμόζονται αναγκαστικά.
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 ο παραγωγικός μηχανισμός είναι και για τις δυο μορφές διαφορετικός κατά
τρόπο αντιθετικό,

 η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από
την αντίστοιχη βουλγαρική, διότι η βουλγαρική αρχίζει το 1947 με το πρώτο
διετές αναπτυξιακό πρόγραμμά της, ενώ η ελληνική αρχίζει ουσιαστικά με τον
αναπτυξιακό νόμο 2687/53, έξι χρόνια αργότερα και μετά από ένα
καταστρεπτικό εμφύλιο πόλεμο,

 υπάρχει διαφορετικότητα στον τύπο των δυο προγραμματισμών, με την έννοια
ότι ο βουλγαρικός έχει τη μορφή ενός προγράμματος κατά κανόνα πενταετούς
χρονικής διάρκειας, ο οποίος περιλαμβάνει προγραμματισμό και απολογισμό,
ενώ ο ελληνικός έχει τη μορφή ενός νόμου, στον οποίο παρουσιάζονται μόνο
τα αναπτυξιακά κίνητρα με διάρκεια ισχύος που σπάνια καθορίζεται χρονικά.

Η διατριβή χωρίζεται σε έξι ενότητες:

Στην πρώτη ενότητα, ομαδοποιούνται οι χώρες ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξής
τους και παρουσιάζονται συνοπτικά τα δυο οικονομικά συστήματα, της οικονομίας της
αγοράς και της διευθυνόμενης οικονομίας.

Στη δεύτερη, παρουσιάζονται οι αναπτυξιακές θεωρίες και τα σχήματα της
οικονομίας της αγοράς, οι σοσιαλιστικές αναπτυξιακές θεωρίες και οι αναπτυξιακές
θεωρίες κοινής εφαρμογής  ή μικτές θεωρίες.

Στην τρίτη, περιγράφεται η επενδυτική πολιτική της Ελλάδας μεταπολεμικά με
βάση τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων και η συμβολή τους στην αύξηση του
ακαθαρίστου εγχώριου προϊόντος, των βιομηχανικών επενδύσεων κεφαλαίου, της
βιομηχανικής παραγωγής και του πραγματικού μισθού των εργαζομένων στη βιομηχανία.

Στην τέταρτη, παρουσιάζεται ο κεντρικός επενδυτικός σχεδιασμός της
Βουλγαρίας, η κομματική και κρατική οργάνωσή της, η επενδυτική πολιτική με κυρίαρχο
εργαλείο τα πενταετή προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η συμβολή
τους στις επενδύσεις κεφαλαίου στη βιομηχανία, στη βιομηχανική παραγωγή και στο
πραγματικό μισθό.

Στην πέμπτη, πραγματοποιείται η σύγκριση των επενδυτικών πολιτικών των δυο
χωρών. Εξετάζεται συγκριτικά η αναπτυξιακή πορεία του καπιταλισμού και του
σοσιαλισμού, καθώς και οι ανασχετικοί παράγοντες που λειτούργησαν στις  δυο χώρες.

Συμπερασματικά, αμφότεροι οι προγραμματισμοί παρουσιάζουν μια
αντιθετικότητα και ταυτόχρονα κοινά γνωρίσματα  και αδυναμίες:

 Η αντιθετικότητα προσδιορίζεται κατά βάση από τη διαπίστωση ότι ο
βουλγαρικός προγραμματισμός είναι Υποχρεωτικός, ενώ ο καπιταλιστικός
Ενδεικτικός.
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 Τα κοινά γνωρίσματα προκύπτουν από το γεγονός ότι, α) εφάρμοσαν κατ΄
αρχήν κοινή στρατηγική για την προώθηση της ανάπτυξης στις χώρες τους, την
στρατηγική των εμφανών δυνατοτήτων. Ακολούθως, περί το τέλος της
δεκαετίας του ’60, ο ελληνικός προγραμματισμός πέρασε σε ειδικότερες
στρατηγικές, ενώ ο βουλγαρικός συνέχισε να εφαρμόζει την ίδια στρατηγική
και β) επηρεάζονταν και οι δυο ανασχετικά, κυρίως κατά το στάδιο της
εκτέλεσής τους, τόσο από οικονομικούς όσο και από εξωοικονομικούς
παράγοντες.

 Οι αδυναμίες παρουσιάζονται, στο μεν καπιταλιστικό κατά την κατάστρωσή
του, στο δε σοσιαλιστικό κατά την εκτέλεσή του. Ο καπιταλιστικός
προγραμματισμός, όταν δεν περιλαμβάνει κατάλληλα και ισχυρά κίνητρα
καταγράφει αποτυχίες, γεγονός που αποδεικνύεται από τις συχνές αναθεωρήσεις
των αναπτυξιακών νόμων. Ο σοσιαλιστικός αν και ως συνήθως καταστρώνεται
τέλεια, παρουσιάζει αδυναμίες στην εφαρμογή του.

Εν τέλει, η σύγκριση της αποδοτικότητας των δυο μορφών προγραμματισμού πάνω
στη βάση του βαθμού προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας στις χώρες τους,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση που προηγήθηκε, οδηγεί στο γενικό συμπέρασμα ότι, τα
αποτελέσματα που τελικά επιτεύχθηκαν είναι για μεν τον ελληνικό προγραμματισμό
αρκετά ικανοποιητικά, για δε το βουλγαρικό πολύ ισχνά.
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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1   Γενικά

Στόχος αλλά και διακαής πόθος όλων των φτωχών χωρών είναι η οικονομική τους
ανάπτυξη και η έξοδος τους από το πλέγμα της φτώχειας. Αυτό είναι μια ευκολονόητη
επιθυμία, όχι μόνο για μια χώρα, αλλά και για κάθε άτομο. Έτσι λοιπόν, τα κράτη αυτά
επιδίδονται σε μια αναπτυξιακή προσπάθεια από ένα σημείο εκκίνησης που ποικίλει από
χώρα σε χώρα, ανάλογα με τα δεδομένα της καθεμιάς, αλλά που σαν βάση έχει  (χρονική
συχνά) εκείνη την στιγμή που η οικονομία σταθεροποιήθηκε και είναι έτοιμη να αρχίσει
μια σοβαρή αναπτυξιακή προσπάθεια. Η στιγμή αυτή για την Ελλάδα ήταν περίπου το
1953 με τον πρώτο αναπτυξιακό νόμο και την λίγο πιο πριν λήξη του εμφυλίου πολέμου,
για τη Βουλγαρία η λήξη του β΄ παγκοσμίου πολέμου και για άλλες χώρες άλλα χρονικά
σημεία.

Γενικά από την άποψη αυτή μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις φτωχές χώρες –
ειδικά μετά τον πόλεμο - σε μερικά σύνολα που το καθένα τους έχει το δικό του
χαρακτηριστικό. Έτσι το πρώτο σύνολο περιλαμβάνει χώρες που μόλις βγήκαν από τον
πόλεμο, το δεύτερο χώρες που στις δυο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες (του ’50 και του
’60) ανέκτησαν την ανεξαρτησία τους και απέκτησαν σύννομη κρατική συγκρότηση –
κυρίως η ανεξαρτησία αυτή προερχόταν  από αποικιακές εξαρτήσεις – ένα τρίτο σύνολο
απαρτίζεται από χώρες που συγκροτήθηκαν σε κράτος, κατά κανόνα έπειτα από κινήματα
ανεξαρτησίας και ένα άλλο τέλος, από χώρες αυτές καθ’ εαυτές φτωχές που με τα
δεδομένα που τώρα διέθεταν ήρθαν σε θέση αναπτυξιακής εκκίνησης.

Όλες αυτές οι χώρες στράφηκαν προς την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών,
οι οποίες μετά ιδίως το β΄ παγκόσμιο πόλεμο απέκτησαν η καθεμιά τους συγκροτημένη
μορφή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα δούμε παρακάτω. Βοήθησαν σε
αυτό άλλωστε και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, με προεξέχοντα αυτόν της τεράστιας
διεύρυνσης των διακρατικών πολιτικοοικονομικών σχέσεων που προκάλεσε σημαντική
μεταφορά τεχνολογίας, πλούτου, ιδεών, κεφαλαίων και αγαθών. Όλοι αυτοί οι εξωγενείς
παράγοντες μαζί με τους εσωγενείς που αναφέρονται στις δυνατότητες αυτών καθ’ εαυτών
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των φτωχών χωρών, δημιούργησαν για τις χώρες αυτές τη βάση εκκίνησης των
αναπτυξιακών τους προσπαθειών.

Μπορούμε να κατατάξουμε γενικά όλες τις χώρες σε τρεις βασικές ομάδες, αν
πάρουμε σαν βάση το (εξελισσόμενο οπωσδήποτε) οικονομικό status quo που διαθέτει η
καθεμιά τους. Οι τρεις αυτές ομάδες είναι:

 Υπο-ανάπτυκτες χώρες γνωστές κατά σύμπτυξη και σαν υπο-χώρες.

 Αναπτυσσόμενες χώρες ή ανα-χώρες.

 Ανεπτυγμένες χώρες ή ανε-χώρες.

Οι χώρες που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία (οι υπο-χώρες), είναι αυτές
γενικά που νοούνται σαν «φτωχές χώρες» και που έχουν μάλιστα μεταξύ τους και τρεις
βασικές διαστρωματώσεις, εκ των οποίων η πρώτη περιλαμβάνει τις λεγόμενες χώρες του
τρίτου κόσμου ή «τριτοκοσμικές», η δεύτερη τις απλώς φτωχές χώρες και η τρίτη αυτές
που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξόδου τους από τη φτώχεια, όπως και αν νοείται αυτή.
Ανάλογα με την διαστρωμάτωση εν τω μεταξύ που τοποθετούνται οι υπο-χώρες, τα
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν έχουν και την αντίστοιχη ένταση. Αυτά είναι βασικά ο
γεωργικός χαρακτήρας της οικονομίας τους, οι λίγες εξαγωγές και αυτές κυρίως
γεωργικών και συνάμα ακατέργαστων προϊόντων, το μικρό κατά κεφαλή εισόδημα, η
αμελητέα τεχνολογία και τεχνολογική παραγωγή. Οι τριτοκοσμικές χώρες μάλιστα
αντιμετωπίζουν εντονότερα από τις άλλες και το απλό πρόβλημα επιβίωσης ή αντίστοιχα
λιμοκτονίας. Γενικά αυτές αλλά και συνολικά οι υπο-χώρες τοποθετούνται γεωγραφικά
στον λεγόμενο Νότο, κυρίως στην Αφρική και στην Άπω Ανατολή. Είναι σχεδόν όλες τους
άλλωστε αυτές που είχαν σαν βάση εκκίνησης την ανεξαρτησία τους.

Οι χώρες της δεύτερης κατηγορίας (οι ανα-χώρες) είναι αυτές που γενικά
ξέφυγαν από το πλέγμα της φτώχειας, διέσπασαν το φράγμα της υποανάπτυξης και
βρίσκονται σε φάση έντονης ή λιγότερο έντονης ανόδου. Έχει και η κατηγορία αυτή τρεις
αντίστοιχες διαστρωματώσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει χώρες που μόλις μπήκαν
στο χώρο των ανα-χωρών, ήτοι τις απλές ανα-χώρες, η δεύτερη τις χώρες που έχουν
προχωρήσει ικανοποιητικά την ανάπτυξή τους και κυρίως σε στέρεες βάσεις και η τρίτη
χώρες που βρίσκονται στα πρόθυρα εισόδου στη χορεία των ανεπτυγμένων χωρών, των
ανε-χωρών. Αυτές οι τελευταίες έχουν φυσικά μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από τις
χώρες των δυο προηγουμένων διαστρωματώσεων, εντονότερο βιομηχανικό χαρακτήρα και
προχωρημένη τεχνολογική υποστήριξη, ενώ οι χώρες της πρώτης και ιδίως της μεσαίας
διαστρωμάτωσης έχουν το έντονο χαρακτηριστικό της εντυπωσιακής εισόδου τεχνολογίας
και κεφαλαίων από τις  ανε-χώρες. Διακρίνονται επίσης και από τη λεγόμενη εισαγόμενη
ευημερία (εντυπωσιακή  και αυτή) που συνίσταται στη μεγάλη εισαγωγή καταναλωτικών
και αγαθών πολυτελείας από τις ανε-χώρες, επειδή τώρα διαθέτουν μεγαλύτερο εισόδημα.
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Από την άλλη μεριά, στο τέρμα της τρίτης διαστρωμάτωσης τοποθετούνται οι
λεγόμενες νέες βιομηχανικές χώρες, ενώ για τις χώρες των τριών στρωμάτων
χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος μεσαίες χώρες. Οι νέες βιομηχανικές χώρες
διακρίνονται για την έντονη ανάπτυξη της κλασικής βιομηχανίας, η οποία πέρασε στις
χώρες αυτές από τις ανεπτυγμένες χώρες, επειδή ετούτες προχώρησαν σε βιομηχανικές
μορφές υψηλής τεχνολογίας. Γενικά ωστόσο, ο προχωρημένος βαθμός της ανάπτυξης της
κλασσικής βιομηχανίας στις νέες βιομηχανικές χώρες δύσκολα τις τοποθετεί στην ομάδα
των αναπτυσσόμενων χωρών. Μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν σαν ανεπτυγμένες
χώρες, πολύ περισσότερο μάλιστα που οι ήδη υπάρχουσες ανε-χώρες πέρασαν σε ένα πιο
προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, σε αυτό των υπερ-ανεπτυγμένων ή των τεχνολογικών
χωρών. Αυτό το γνώρισμα άλλωστε χαρακτηρίζει τις χώρες της τρίτης κατηγορίας, οι
οποίες από απλές ανε-χώρες θεωρούνται τώρα πλέον σαν προηγμένες. Αυτές είναι πολύ
λίγες στον πλανήτη. Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Ιαπωνία, Γαλλία  και μερικές άλλες
μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Στην προηγούμενη ομάδα εντάσσονται η
Ελλάδα, η Κορέα, η Βραζιλία, η Ισπανία, το Χόνγκ-Κόνγκ και άλλες. Αυτές θεωρούνται
πια οι νέες ανεπτυγμένες χώρες.

Οι τρεις κατηγορίες που αναλύσαμε παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό. Οι δυο πρώτες αφορούν τις φτωχές γενικά χώρες, δηλαδή τις υπο-χώρες
και τις ανα-χώρες, ενώ η τρίτη τις ανεπτυγμένες. Για τις δυο πρώτες λοιπόν μιλάμε για
οικονομική ανάπτυξη, ενώ για την τρίτη κατηγορία για οικονομική μεγέθυνση
(Entwicklung - Development και Wachstum - Growth). Πράγματι οι δυο πρώτες έχουν σαν
κύριο στόχο την ανόρθωση των οικονομιών τους σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να
μπορούν άνετα να λειτουργούν χωρίς ελλείψεις. Η πορεία τους επομένως είναι
αναπτυξιακή, ενώ η τρίτη δεν επιδιώκει ανάπτυξη, αφού αυτή την έχει πετύχει ήδη προ
πολλού, αλλά εκείνο που επιδιώκει και ότι πετύχαινε στην επιδίωξή της αυτή, είναι η
περαιτέρω διόγκωση της οικονομίας, δηλαδή τελικά η μεγέθυνση, όπως είναι η
επιστημονική της ορολογία. Με άλλα λόγια,  ενώ η ανάπτυξη συμπληρώνει το οικονομικό
οικοδόμημα σε διάφορα σημεία του, η μεγέθυνση αυξάνει αυτό το ίδιο το οικοδόμημα
ακόμα περισσότερο.

Εάν το ζητούμενο λοιπόν για τις φτωχές χώρες είναι η ανάπτυξη, προκύπτει το
ερώτημα, ποια στρατηγική θα πρέπει να εφαρμοσθεί, ώστε να επιτευχθεί αυτή ή
ανάπτυξη που περιγράφουμε εδώ; Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε με τον διαχωρισμό του

κόσμου κατά τον περασμένο αιώνα σε δυο στρατόπεδα. Το καπιταλιστικό και το
σοσιαλιστικό. Το καθένα από αυτά τα στρατόπεδα επέλεξε και την αντίστοιχη
αναπτυξιακή στρατηγική για την προώθηση των οικονομιών του. Ας δούμε τα δεδομένα
αυτά αναλυτικά παρακάτω.
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1.2   Οικονομία της αγοράς

Η μεγαλύτερη αντίθεση του 20ου αιώνα όσον αφορά την οικονομική οργάνωση,
ήταν η αντίθεση μεταξύ καπιταλισμού και κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας, η οποία
βασίσθηκε στην ιδεολογική αντίθεση μεταξύ φιλελευθερισμού και κολεκτιβισμού. Στον
κολεκτιβισμό ο κεντρικός προγραμματισμός του μέλλοντος μιας κοινωνίας αποτελεί
βασικό στοιχείο και έτσι οι στόχοι που θέτει το κράτος παίζουν καθοριστικό ρόλο στον
προσδιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών πράξεων υποκαθιστώντας τους ιδιωτικούς
στόχους. Ιστορικά η εφαρμογή του κολεκτιβισμού συνδέθηκε με τον κομμουνισμό, του
οποίου οι βασικές επιδιώξεις της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας δεν προωθούνται
από το σύστημα της ελεύθερης αγοράς, το οποίο αντίθετα, και σε συνδυασμό με την
ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής μπορεί να οδηγήσει στην κοινωνική ανισότητα.
Με την έννοια αυτή στην κομμουνιστική εκδοχή του κολεκτιβισμού, καταργήθηκε κάθε
μορφή αγοράς και ατομικής ιδιοκτησίας και αντικαταστάθηκαν από την κρατική
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και το κεντρικό σχεδιασμό σαν μέσο συντονισμού της
οικονομικής δράσης.

Στην άλλη άκρη του φάσματος, ο φιλελευθερισμός στην κλασική του εκδοχή
κατέστη συνώνυμο του ατομισμού και είναι υπέρ μιας κοινωνίας η οικονομική δράση της
οποίας συντονίζεται από την αγορά και το κοινωνικό αποτέλεσμα επέρχεται, όχι κατόπιν
προγραμματισμού των επιμέρους δράσεων προς ένα κοινό στόχο, αλλά σαν το άθροισμα
των ατομικών επιλογών και δράσεων. Η γνώση του υπέρτατου καλού δεν είναι προνόμιο
μιας κεντρικής αρχής ή εξουσίας, δηλαδή του κράτους, αλλά βρίσκεται στην
αποκεντρωμένη δράση των ατόμων τα οποία επιδιώκουν το ίδιο όφελος. Η αλληλεπίδραση
των ατομικών επιδιώξεων μέσω του αυτοματισμού της αγοράς οδηγεί σε μια σύνθεση
κοινωνικής ευημερίας. Η βάση αυτής της ευημερίας είναι η ελευθερία του ατόμου, στην
οποία το κράτος παρεμβαίνει μέσω του νόμου, ο οποίος θέτει τα όρια των σκοπών, των
μέσων και της δράσης του κράτους. Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζεται η δημόσια από την
ιδιωτική σφαίρα, η οποία είναι απαραβίαστη, αλλά και αναγνωρίζεται, ότι η δημόσια
σφαίρα δεν πρέπει να κυριαρχείται από το μονοπώλιο του κράτους. Παράλληλα με το
κράτος υπάρχουν ενώσεις ατόμων, όπως συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία,
κλπ. με δημόσια δραστηριότητα ρυθμιζόμενη από το νόμο και σε αντιδιαστολή με τη
δράση του κράτους.

Σε μια καπιταλιστική κοινωνία οι ανταγωνιστικές επιδιώξεις των ατόμων
συντονίζονται μέσω της αγοράς και της λειτουργίας των τιμών. Εάν η προσφορά ενός
αγαθού είναι ελλειμματική σε σχέση με τη ζήτηση, τότε η τιμή του προϊόντος ανέρχεται
δημιουργώντας ένα περιθώριο κέρδους, το οποίο αποτελεί κίνητρο για άλλους
παραγωγούς να εισέλθουν στην αγορά και να αυξήσουν την προσφορά του αγαθού. Καθώς
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η προσφορά αυξάνεται η τιμή τείνει να μειώνεται καθώς επίσης και το περιθώριο κέρδους,
κάτι που μειώνει το κίνητρο εισόδου στην αγορά. Όταν η προσφορά εξισωθεί με την
ζήτηση, το περιθώριο κέρδους καθίσταται μηδέν, το κίνητρο εισόδου μηδενίζεται, η δε
τιμή εξισώνεται με το κόστος παραγωγής το οποίο περιλαμβάνει την φυσική αμοιβή του
κεφαλαίου, και η αγορά ισορροπεί. Με αυτό τον τρόπο, ενώ τα ατομικά κίνητρα είναι
εγωιστικά και πέρα από κάθε επιδίωξη κοινωνικής ευημερίας, ο ανταγωνισμός της αγοράς
προσφέρει στην κοινωνία το πλήθος και την ποσότητα των αγαθών που επιθυμεί. Με
αυτόν τον τρόπο η ανταγωνιστική αγορά, μέσω του μηχανισμό των τιμών, λειτουργεί σαν
η «αόρατος χείρ» που οργανώνει την επιδίωξη του κοινού καλού. Για αυτό το λόγο πρέπει
να καταργηθεί κάθε μονοπώλιο και να αφεθεί η αγορά απερίσπαστη να οργανώσει τις
ανταγωνιστικές ατομικές δράσεις.

Η κυβέρνηση πρέπει να απέχει από κάθε παρέμβαση στην αγορά μέσω της
φορολογίας και της ρύθμισης των συναλλαγών, δυο στοιχεία που δεν κάνουν τίποτε άλλο
παρά να υψώνουν τις τιμές και να στρεβλώνουν το ανταγωνιστικό αποτέλεσμα των
αγορών. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση πρέπει να διαφυλάττει τις συνθήκες της φυσικής
ελευθερίας θεσμοθετώντας τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, διαφυλάττοντας την ελευθερία
των συναλλαγών, του εξωτερικού εμπορίου και του ανταγωνισμού, επιβάλλοντας τον νόμο
και την τάξη και παρέχοντας ασφάλεια έναντι εξωτερικών απειλών και κινδύνων (κράτος
νυκτοφύλακας).

Μια οικονομία οργανωμένη στις παραπάνω βάσεις συσσωρεύει κεφάλαιο με την
μορφή μηχανών, διότι οι επιχειρηματίες στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον
μηδενισμό του κέρδους, προσπαθούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής και η εισαγωγή
μηχανών στην παραγωγή αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας μέσω του
καταμερισμού της εργασίας. Η αύξηση της παραγωγικότητας αυξάνει την ποσότητα του
παραγόμενου προϊόντος και συνεπώς τη ζήτηση, η οποία με τη σειρά της αυξάνει το
μέγεθος της αγοράς και έτσι δίνει την ευκαιρία για περαιτέρω εισαγωγή περισσότερο
αποδοτικών μηχανών, τα οποία εμβαθύνουν την εξειδίκευση της εργασίας και ένας νέος
κύκλος οικονομικής μεγέθυνσης αρχίζει (ενάρετος κύκλος). Ο περιορισμός του διεθνούς
εμπορίου περιορίζει την επέκταση του μεγέθους της αγοράς και οριοθετεί την εξειδίκευση
της εργασίας. Παρομοίως, η δημιουργία μονοπωλίων περιορίζει το παραγμένο προϊόν,
ώστε να αυξηθούν οι τιμές και τα κέρδη. Άρα, το εξωτερικό εμπόριο πρέπει να είναι
ελεύθερο και η οικονομία απαλλαγμένη από μονοπώλια.

Η σύγχρονη οικονομική θεωρία αναγνωρίζει ότι υπάρχουν τέσσερες περιοχές όπου
το κράτος οφείλει να δραστηριοποιείται:

 Ρύθμιση των αγορών και της δράσης των ατόμων. Οι αγορές είναι ατελείς  με
την έννοια ότι η λειτουργία τους προκαλεί τριβές και έχει κόστος. Το κράτος παρεμβαίνει
για να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις του αμιγούς ανταγωνισμού και να αποτρέψει τα
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μονοπώλια και την συγκέντρωση στην αγορά πέραν κάποιου ορίου. Όσο η κοινωνία και η
οικονομία καθίστανται περιπλοκότερες και οι κοινωνικές αντιλήψεις μεταβάλλονται, τόσο
διευρύνεται το εύρος της ρύθμισης και διαφοροποιείται το είδος της ρύθμισης, η οποία
στην σύγχρονη μορφή της περιλαμβάνει και θέματα όπως η υγιεινή της εργασίας και των
τροφίμων, οι ποιοτικές προδιαγραφές προϊόντων, κλπ.

 Παραγωγή και διανομή των δημοσίων αγαθών, όπως παιδεία, εθνική άμυνα,
δημόσια τάξη, δικαιοσύνη, κ.ά. Τα αγαθά αυτά δεν είναι ανταγωνιστικά στην κατανάλωση
και κανείς δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την κατανάλωσή τους από τη στιγμή που έχουν
παραχθεί. Το κράτος πρέπει να φροντίσει το μέγεθος της παραγωγής και της διανομής
αυτών των αγαθών στο σύνολο των πολιτών.

 Κοινωνική ασφάλιση και αναδιανομή του εισοδήματος. Η κοινωνική
ασφάλιση περιλαμβάνει την προστασία των εργαζομένων έναντι ορισμένων κινδύνων
(ανεργία, υγεία, γήρας, κλπ.). Η χρηματοδότηση του συστήματος γίνεται από
υποχρεωτικές εισφορές των εργαζομένων, των εργοδοτών, του κράτους και η συμμετοχή
όλων είναι υποχρεωτική. Επίσης, η αναδιανομή του πλούτου μέσω της θέσπισης
προοδευτικού φορολογικού συστήματος, ενισχύει την ισότητα και συμβάλλει στην
κοινωνική συνοχή.

 Παραχώρηση σε κοινωνικούς φορείς θεσμικού ρόλου για την άσκηση
πολιτικής με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Οι επαγγελματικές οργανώσεις για
παράδειγμα, αποκτούν το δικαίωμα να αυτορυθμίζονται, τα εργατικά συνδικάτου
αποκτούν το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τις εργοδοτικές ενώσεις. Η
κατ’ αυτόν τον τρόπο παραχώρηση εξουσίας στους πολίτες, ουσιαστικά περιορίζει την
ελευθερία δράσης και των δυο μερών (κράτους και κοινωνικών φορέων) και συγχρόνως
γίνονται συνδιαχειριστές της συγκεκριμένης εξουσίας, η οποία τελικά συμβάλλει στην
ανάπτυξη ενός πνεύματος συνεργασίας μεταξύ κράτους και πολιτών.

Ο βαθμός κρατικής παρέμβασης προσδιορίζει και τον βαθμό υπεροχής της αγοράς
σε σχέση με το κράτος (κρατική γραφειοκρατία), όσον αφορά τον οικονομικό συντονισμό.
Όσο αυξάνεται η κρατική παρέμβαση, τόσο αυξάνεται ο βαθμός κολεκτιβισμού σε μια
κοινωνία και τόσο περιθωριοποιείται η αγορά. Ένα οικονομικό σύστημα μπορεί να
οργανωθεί με ποικίλους συνδυασμούς αγοράς και κρατικής παρέμβασης, που κυμαίνονται
από το δόγμα του laissez faire laissez passer έως τον κεντρικό σχεδιασμό και την παντελή
απουσία αγοράς.

            1.3   Διευθυνόμενη οικονομία

Το κεντρικά διευθυνόμενο οικονομικό σύστημα, στο οποίο μια κεντρική αρχή
προγραμματισμού κατανέμει τους παραγωγικούς πόρους της οικονομίας στις εναλλακτικές
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χρήσεις τους και συνεπώς αποφασίζει ποιες κοινωνικές ανάγκες και σε ποιο ποσοστό θα
καλυφθούν. Άρα, αποφασίζει ποια αγαθά και υπηρεσίες και σε ποιες ποσότητες θα
παραχθούν και ποιες θα είναι οι τιμές των προϊόντων. Η χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή
αυτών των αποφάσεων από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά είναι υποχρεωτική. Το
οικονομικό αυτό σύστημα σε συνδυασμό με την κρατική ιδιοκτησία των μέσων
παραγωγής είχε υιοθετηθεί από τα πρώην κομμουνιστικά καθεστώτα, αν και δεν μπορεί να
θεωρηθεί απαραίτητο συστατικό του κομμουνισμού. Η πρώτη εφαρμογή αυτού του
συστήματος, της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας, έγινε στη Ρωσία μετά την
επανάσταση των μπολσεβίκων και στην μετέπειτα Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών.

Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας
μπορούν να συμπυκνωθούν, στο ότι θεωρούν ένα τέτοιο σύστημα ως περισσότερο
αποτελεσματικό σε σχέση με την οικονομία της αγοράς. Η κεντρική εξουσία μπορεί να
κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους παραγωγικούς πόρους και να τους κατευθύνει για
την επίτευξη των οικονομικών στόχων της κοινωνίας. Με τον περιορισμό της
κατανάλωσης και τη διοχέτευση των απελευθερούμενων πόρων προς τις επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα στη βαρειά βιομηχανία, επιτυγχάνεται η ταχεία
εκβιομηχάνιση και μέσω αυτής η οικονομική μεγέθυνση. Η πλήρης και χωρίς σπατάλες
αξιοποίηση των κάθε φορά διαθέσιμων πόρων λύνει το πρόβλημα της ανεργίας και της
αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας και εξασφαλίζει έναν συνεχώς θετικό ρυθμό
οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς περιόδους πληθωρισμού ή ύφεσης.

Στην πραγματικότητα, η πρωταρχική σοσιαλιστική συσσώρευση μιμήθηκε τη
διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης, καταστρέφοντας όμως τους καπιταλιστικούς
θεσμούς, π.χ. αγορά, ατομική ιδιοκτησία, κλπ. που επέτρεψαν την αποτελεσματική
εκβιομηχάνιση στην Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η εσωτερική οργάνωση των
κρατικών επιχειρήσεων και η οργάνωση της παραγωγής, μιμήθηκε τα αντίστοιχα
συστήματα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Η τυποποίηση της παραγωγής κατά μήκος
της γραμμής παραγωγής και του προϊόντος, η εφαρμογή μεθόδων της επιστημονικής
διοίκησης και του συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων και ελέγχου, όχι μόνο εντός της
επιχείρησης αλλά και στο σύνολο των οργάνων του κεντρικού σχεδιασμού, υιοθετήθηκαν
και εφαρμόσθηκαν από το σύστημα του κεντρικού σχεδιασμού. Οι καπιταλιστικοί θεσμοί
υποκαταστάθηκαν από το μονοπώλιο και την αυθεντία του κόμματος στην κατανομή των
πόρων, η κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού γινόταν μέσω της ιδεολογίας του
κομμουνισμού, ενώ η δικτατορία που σε συγκεκριμένες περιόδους πήρε τη μορφή
ανοικτής τρομοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε για την κατάπνιξη κάθε διαφορετικής
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ιδεολογικής, πολιτικής ή διαχειριστικής άποψης, αλλά και την καταστροφή της ατομικής
ιδιοκτησίας και των ατομικών κινήτρων, φιλοδοξιών και στόχων1.

Σε κάθε παραγωγικό τομέα δημιουργήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση που κατείχε
μονοπωλιακή θέση  στον τομέα, σε πολλές περιπτώσεις πλήρως καθετοποιημένη που
παρήγαγε από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν. Με τη σειρά του ο κεντρικός
σχεδιασμός κατένειμε τους πόρους, όχι με βάση κάποια κριτήρια αποτελεσματικότητας
των επενδύσεων, αλλά με βάση τη μεγιστοποίηση της πολιτικής συνάρτησης
χρησιμότητας του κομμουνιστικού κόμματος, ενώ τα διευθυντικά στελέχη ανταμείβονταν
για την ανταπόκρισή τους στις βασικές επενδυτικές και παραγωγικές επιλογές του
κεντρικού σχεδιασμού, με επιδοτήσεις ή άλλα υλικά και θεσμικά προνόμια και οι
επιχειρήσεις δεν είχαν καμιά αρνητική συνέπεια εξαιτίας φτωχής παραγωγικής ή
χρηματοοικονομικής απόδοσης. Οι τιμές προσδιορίζονταν με τρόπο που να ευνοούν τους
από τον κεντρικό σχεδιασμό τομείς προτεραιότητας και δεν αντανακλούσαν συνθήκες
κόστους, δηλαδή στενότητας των πόρων και κοινωνικών προτιμήσεων, με αποτέλεσμα να
μην μεταδίδουν τα κατάλληλα σήματα για επενδυτικές και διαχειριστικές αποφάσεις.

Η εργασία κατανέμονταν μεταξύ των παραγωγικών τομέων με ένα μίγμα
διοικητικών και μη διοικητικών μέσων. Διαφορισμός μισθών χρησιμοποιούνταν για να
κατευθυνθεί εργασία από τον αγροτικό στον αστικό τομέα και στους επιμέρους
επιθυμητούς βιομηχανικούς τομείς. Ταυτόχρονα τίθεντο σε ισχύ κατά περιόδους διάφορα
διοικητικά μέτρα, όπως αναγκαστική εργασία, βιβλιάρια εργασίας χωρίς τα οποία δεν
μπορούσε κάποιος να απασχοληθεί και τα οποία κατακρατούνταν από τους διευθυντές των
επιχειρήσεων, κ.ά. Ο κεντρικός σχεδιασμός προσδιόριζε το ρυθμό της επένδυσης και την
κατανομή της στους διάφορους τομείς, συνεπώς καθόριζε το μερίδιο της κατανάλωσης στο
εθνικό προϊόν, καθώς και το ρυθμό αύξησής της. Επίσης προσδιόριζε το κομμάτι της
ατομικής κατανάλωσης σε αντιδιαστολή με την κρατική κατανάλωση.

Το σύστημα του κεντρικού σχεδιασμού οικοδομήθηκε πάνω στην μαρξιστική
αντίληψη, ότι ο σοσιαλισμός σε αντίθεση με τον καπιταλισμό είναι περισσότερο ηθικό και
δίκαιο σύστημα. Η μόνη πηγή αξίας είναι η εργασία, συνεπώς το κεφάλαιο παράγεται από
την εργασία. Στον καπιταλισμό οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου κάθε μορφής αφαιρούν μέρος
της αξίας που παράγει η εργασία και επομένως η κατανομή του εισοδήματος στην
κεφαλαιοκρατική οικονομία είναι άδικη. Αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν δυνατόν να
ανατραπεί με την κατάργηση των ατομικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη μεταφορά
τους στο κράτος, το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να σχεδιάσει την παραγωγή και τη
διανομή του εισοδήματος με στόχο την κάλυψη των αναγκών των εργατών και όχι το
κέρδος των ιδιοκτητών του κεφαλαίου.

1 Sachs J., Woo W., Understanding the reform experiences of China, Eastern Europe and Russia, Journal of
comparative economics, vol. 18, no 3 , June 1994.
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Ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας σε καθεστώς απουσίας της ατομικής
ιδιοκτησίας αποσκοπεί σε μια περισσότερο ίση κατανομή εισοδήματος. Επομένως το
σύστημα του κεντρικού σχεδιασμού δεν έχει σαν αρχικό στόχο την αποτελεσματικότητα
στην παραγωγή, όπως την εγγυάται το καπιταλιστικό σύστημα μέσω του ανταγωνισμού,
αλλά την αποτελεσματικότητα στην διανομή με βάση την αρχή της ισότητας.

Όπως έδειξε η εφαρμογή του κεντρικού σχεδιασμού στις πρώην κομμουνιστικές
χώρες, πιθανόν στα αρχικά στάδιά της οικονομικής ανάπτυξης, όταν η οικονομία
επικεντρώνεται σε ελάχιστους τομείς και προϊόντα και οι οικονομικές σχέσεις είναι
περιορισμένες και απλές, ο κεντρικός σχεδιασμός να είναι σε θέση να συντονίσει την
οικονομία με σχετική αποτελεσματικότητα. Αλλά το σύστημα καθίσταται δύσκαμπτο,
όταν η οικονομία μεγεθύνεται αρκετά, οι παραγωγικοί τομείς πολλαπλασιάζονται και οι
σχέσεις μεταξύ τους καθίστανται πολύπλοκες. Καταρχάς ο αριθμός των αποφάσεων που
πρέπει να πάρουν οι σχεδιαστές γίνεται υπερβολικά μεγάλος, διότι το κεντρικό πλάνο
πρέπει να εξισορροπήσει την προσφορά και την ζήτηση τελικού προϊόντος, πρώτων υλών
και ενδιάμεσων προϊόντων. Στην πραγματικότητα ο κεντρικός σχεδιασμός αναλαμβάνει
την κατανεμητική λειτουργία που ασκεί ο μηχανισμός των τιμών στην οικονομία της
αγοράς, βασιζόμενος σε διοικητικά δημιουργούμενες και διαχεόμενες πληροφορίες με τις
τιμές να παίζουν μόνο ρόλο λογιστικό αλλά όχι πληροφοριακό. Οι τιμές των αγαθών και
υπηρεσιών αποφασίζονταν όχι με βάση εκτιμήσεις του οικονομικού κόστους παραγωγής,
αλλά με βάση μη οικονομικά κριτήρια, π.χ. κοινωνική αξία του αγαθού ή τη σπουδαιότητα
που του αποδίδονταν στο σχέδιο προγραμματισμού. Γενικά το σύστημα της κεντρικά
διευθυνόμενης οικονομίας χαρακτηρίζεται από το ότι η ζήτηση προσαρμόζεται στην
προσφορά, σε αντίθεση με την οικονομία της αγοράς, όπου η προσφορά αντιδρά και
προσαρμόζεται στη ζήτηση.
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2.   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

2.1   Αναπτυξιακή πολιτική

Η ανάπτυξη συνδέεται με μια μακροχρόνια αύξηση του εθνικού εισοδήματος, που
οφείλεται στη συσσώρευση κεφαλαίου, στις επενδύσεις, στην πλήρη ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων και συνοδεύεται από αλλαγές στην τεχνική και στην οργάνωση
της παραγωγής και από ευρύτερη αναπροσαρμογή των θεσμών μιας κοινωνίας σε νέες
λειτουργίες. Η οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται αλλά και επιφέρει τις παρακάτω
μεταβολές στην οικονομική και κοινωνική δομή μιας χώρας:

α. Η διάρθρωση της παραγωγής μεταβάλλεται2:

 Μειώνεται η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο συνολικό προϊόν, ενώ η
συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα αυξάνεται σημαντικά, καθώς και του
τομέα των υπηρεσιών.

 Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στη γεωργία
μειώνεται σημαντικά, ενώ αυξάνεται το ποσοστό των δυο άλλων τομέων και
ιδιαίτερα της βιομηχανίας.

β. Οι μέθοδοι παραγωγής επίσης μεταβάλλονται3:

 Το κεφάλαιο κατά απασχολούμενο αυξάνεται σταθερά.

 Το μέγεθος των παραγωγικών μονάδων, μετρούμενο με την ποσότητα του
κεφαλαίου, του αριθμού των απασχολουμένων ή του προϊόντος αυξάνεται, ενώ
αυτές γίνονται πιο πολύπλοκες.

 Η εξειδίκευση της εργασίας τόσο ανάμεσα στις παραγωγικές μονάδες όσο
και μέσα σ’ αυτές επιτείνεται.

2 α) Higgins B., Economic Development, New York: W. W. Norton, 1968, σελ. 16-33.
β) Meir G., Leading Issues in Economic Development, Oxford University Press 1970, σελ. 5-28
γ) Ζολώτας Ξ., Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αθήνα 1978, σελ. 55.
3 Moore W., Social Change, New Jersey: Prentice Hall 1963, σελ. 89.
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γ. Οι αγορές γίνονται μεγαλύτερες, διότι:

 Η εγχώρια αγορά αυξάνεται σε μέγεθος εξαιτίας του αυξανόμενου κατά
κεφαλή εισοδήματος και διότι οι διαρκώς βελτιούμενες και επεκτεινόμενες
μεταφορές και επικοινωνίες διευρύνουν τη γεωγραφική περιοχή που μπορεί να
εξυπηρετήσει ένας παραγωγός.

 Οι εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας αυξάνονται, τόσο σε απόλυτους
αριθμούς όσο και σαν ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Έτσι πολλοί
παραγωγοί πωλούν και αγοράζουν στη διεθνή αγορά.

 Η συμμετοχή του κράτους στην οικονομική ζωή γίνεται όλο και πιο
ενεργητική, όχι μόνο με την έννοια της οργάνωσης και κατεύθυνσης της
οικονομικής ζωής, αλλά και με την έννοια της άμεσης συμμετοχής του στην
παραγωγή και την κατανάλωση.

δ. Λοιπές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη, είναι:

 η συνεχής μετακίνηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα,

 η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των ατόμων και η συσσώρευση
επιστημονικής γνώσης4,

 η αύξηση της επαγγελματικής και κοινωνικής κινητικότητας, κ.ά.

2.2   Εργαλεία - σπουδαιότητα

Η κατάρτιση ενός κρατικού αναπτυξιακού προγράμματος που θα περιλαμβάνει τις
πολιτικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την
προώθηση της ανάπτυξης.

Στις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης (οικονομίες της αγοράς), τα προγράμματα
ανάπτυξης περιλαμβάνουν μέτρα και πολιτικές με στόχο την επίτευξη υψηλού ρυθμού
ανάπτυξης, απασχόλησης και σταθερότητας των τιμών, όπως είναι η επεκτατική
νομισματική πολιτική, η αύξηση των δημοσίων δαπανών, η κατάλληλη προσαρμογή των
φορολογικών συντελεστών, η προσαρμογή των επιτοκίων, φορολογικά κίνητρα, κ.α5.

Στις κεντρικά διευθυνόμενες οικονομίες (σοσιαλιστικές χώρες), όλες οι
επιχειρήσεις αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους και βρίσκονται υπό κρατική διαχείριση.
Το πρόγραμμα ανάπτυξης καταρτίζεται κεντρικά και εφαρμόζεται υποχρεωτικά. Η
κατανομή όλων σχεδόν των πόρων της οικονομίας δεν γίνεται από το μηχανισμό της

4 Παναγιωτάτου Ελ., Θέματα ανάπτυξης του χώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1983, σελ. 3-9.
5 Σκούντζου Θ., Στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης, εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ. 328.
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αγοράς, αλλά από ένα κεντρικό όργανο προγραμματισμού. Τα επίπεδα της παραγωγής και
των χρησιμοποιούμενων εισροών, καθώς και οι πηγές προμήθειας κάθε επιχείρησης
προσδιορίζονται από το κεντρικό όργανο προγραμματισμού6.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διαφορά ανάμεσα στον προγραμματισμό σε
μια οικονομία της αγοράς και σε μια κεντρικά διευθυνόμενη οικονομία βρίσκεται στο
γεγονός, ότι ενώ στην πρώτη γίνεται μια προσπάθεια να παρεμποδισθεί έμμεσα η
οικονομία από το να ξεφύγει από μια επιθυμητή πορεία, στη δεύτερη όχι μόνο
προκαθορίζεται μια σειρά από στόχους που αντιπροσωπεύουν την επιθυμητή διαδρομή της
οικονομίας, αλλά μέσω του ελέγχου των δραστηριοτήτων κάθε παραγωγικής μονάδας
γίνεται και η εκτέλεση του προγράμματος. Δηλαδή, στις οικονομίες τις άλλες ή αλλιώς
ελεύθερες οικονομίες έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, ενώ στις κεντρικά διευθυνόμενες
οικονομίες έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Στις μικτές οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών κυρίως, ένα μέρος των
οικονομικών πόρων ανήκει στον ιδιωτικό τομέα και ελέγχεται από αυτόν, ενώ το υπόλοιπο
ελέγχεται από το δημόσιο τομέα. Οι τιμές διαμορφώνονται στην αγορά και τα άτομα έχουν
ελευθερία επιλογής αναφορικά με την εργασία και την κατανάλωση. Οι μικτές οικονομίες
διακρίνονται από τις ελεύθερες, στο ότι στις πρώτες υπάρχει σημαντικός βαθμός κρατικής
ιδιοκτησίας και ελέγχου, ενώ στις δεύτερες ο βαθμός κρατικής ιδιοκτησίας είναι συνήθως
μικρός. Το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης αποτελείται από δυο θεμελιώδη συστατικά:

1) Την εσκεμμένη χρησιμοποίηση από το κράτος εγχώριων αποταμιεύσεων και
ξένων χρηματικών πόρων για την εκτέλεση δημοσίων έργων (βασικών έργων
υποδομής) και την κινητοποίηση και διοχέτευση πόρων σε δραστηριότητες που
αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμβολή στην πραγματοποίηση των
μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων.

2) Την κυβερνητική οικονομική πολιτική για την υποκίνηση, προσανατολισμό και
σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και για τον έλεγχο της ιδιωτικής οικονομικής
δραστηριότητας (έλεγχο στην παραγωγή, στις τιμές, στην προσφορά και διανομή
ουσιωδών αγαθών και σημαντικών πρώτων υλών), με σκοπό να επιτευχθεί μια
αρμονική σχέση ανάμεσα στους κοινωνικούς στόχους της κυβέρνησης και τις
επιθυμίες των επιχειρηματιών.

Δηλαδή, ο οικονομικός προγραμματισμός στις μικτές οικονομίες βρίσκεται
μεταξύ της έμμεσης υποκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας στις αγοραίες
οικονομίες και τον κεντρικό έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας στις κεντρικά
διευθυνόμενες οικονομίες7.

6 Σκούντζου Θ., Στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης, εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ. 329.
7 Σκούντζου Θ., Στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης, εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ. 331.
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Τα μέτρα πολιτικής για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να διακρίνονται από
συνέπεια στην εφαρμογή τους και να μη αλληλοαναιρούνται. Θα πρέπει επίσης να είναι
ευέλικτα ώστε να μπορούν να αναθεωρούνται όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες8.

2.3   Θεωρία και πολιτική μεγεθύνσεως

Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής
ανάπτυξης. Με τον όρο οικονομική μεγέθυνση εννοούμε τη διαχρονική αύξηση του
πραγματικού κατά κεφαλή προϊόντος μιας χώρας. Ο όρος οικονομική ανάπτυξη είναι
ευρύτερος του πρώτου και περιλαμβάνει, εκτός από την αύξηση των υλικών αγαθών μιας
χώρας, και σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση και τη λειτουργία της οικονομίας και της
κοινωνίας. Για το λόγο αυτό η μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να γίνεται
τόσο με οικονομικούς όσο και με κοινωνικούς δείκτες. Ανεξάρτητα από τον τρόπο
μέτρησης, σημαντικοί ρυθμοί αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχουν σημειωθεί μόνον
τους δυο τελευταίους αιώνες, στις χώρες που τώρα χαρακτηρίζονται αναπτυγμένες
οικονομίες. Σε άλλες χώρες, η συνεχής οικονομική μεγέθυνση είναι ακόμα πιο πρόσφατο
φαινόμενο.

Ο όρος οικονομική μεγέθυνση αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη των
βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών. Τόσο η μεγέθυνση των οικονομικά αναπτυγμένων
χωρών, όσο και η οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών στη μεταπολεμική
περίοδο, βασίσθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα των εξωτερικών τομέων αυτών
των οικονομιών, έτσι ώστε οι σημαντικές αυξομειώσεις στη ζήτηση καθεμιάς χώρας για τα
προϊόντα της άλλης να έχουν σαν συνέπεια σημαντικές μεταβολές στις διεθνείς τιμές.

Η μεγέθυνση της παραγωγικής ικανότητας μιας χώρας ανάγεται βασικά σε δυο
πηγές:

 την αύξηση των πρωτογενών παραγωγικών συντελεστών (κεφάλαιο, εργασία,
έδαφος) και,

 τη βελτίωση της τεχνολογίας, που μπορεί να θεωρηθεί ως δευτερογενής
συντελεστής παραγωγής9.

Κατά συνέπεια, το συνολικό προϊόν μπορεί να αυξηθεί, είτε με την αύξηση των
εισροών γης, εργασίας, κεφαλαίου και πρώτων υλών, ή με την αύξηση του προϊόντος που
παράγεται από δεδομένες ποσότητες εισροών, ενώ η τεχνολογία είναι σημαντική πηγή
αύξησης της παραγωγικότητας.

8 Σκούντζου Θ., Στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης, εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ. 361
9 Πουρναράκης Ε., Διεθνής οικονομική – Μια εισαγωγική προσέγγιση, β΄ έκδοση, Αθήνα 2000, σελ. 442
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2.4   Οικονομίες της αγοράς

2.4.1   Θεωρία  Myrdal

Οι υποανάπτυκτες ή οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν αντιμετωπίζουν όλες τους τα
ίδια αναπτυξιακά προβλήματα, γι’ αυτό και θα πρέπει κάθε μια από αυτές να εφαρμόζει
ειδικό πρόγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης προσαρμοσμένο στις δικές της ιδιαιτερότητες
και στις δικές της ανάγκες10. Οι μορφές των στρατηγικών ανάπτυξης που μπορούν να
εφαρμοσθούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυο ειδών:

 η στρατηγική ολικής ή ισόρροπης ανάπτυξης11, και

 η στρατηγική μερικής ή μη ισόρροπης ανάπτυξης12.

Η πρώτη στρατηγική αναφέρεται στην εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης
όλων των τομέων της οικονομίας, παράλληλα και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η
στρατηγική αυτή έχει το πλεονέκτημα, εφόσον εφαρμοσθεί με συνέπεια, να βοηθήσει
στην ορθή κατανομή της αξίας των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Δεν θα επιτρέψει
για παράδειγμα την υπερτροφική ανάπτυξη του τουρισμού σε βάρος της βιομηχανίας ή
άλλων τομέων. Αντίθετα, έχει το μειονέκτημα αν δεν εφαρμοσθεί με συνέπεια, να
επιτρέψει ακριβώς την υπερτροφική αυτή ανάπτυξη ενός τομέα σε βάρος του άλλου. Κατά
κανόνα συμβαίνει αυτό, διότι στις περισσότερες υποανάπτυκτες και αναπτυσσόμενες
χώρες, ούτε ικανή πολιτική και πνευματική ηγεσία υπάρχει, αλλά ούτε και τόσο αυστηρή
συνέπεια στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων.

Η δεύτερη στρατηγική είναι αντίθετη ακριβώς από την πρώτη. Αναφέρεται στην
εφαρμογή ενός αναπτυξιακού προγράμματος, που θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός
τομέα της οικονομίας, ο οποίος θα συμπαρασύρει στη συνέχεια και τους άλλους τομείς.
Δηλαδή, επιλέγετε ένας τομέας της οικονομίας, όπως για παράδειγμα η βιομηχανία και με
αυτήν προεξάρχουσα επιδιώκεται η ανάπτυξη και των άλλων τομέων. Η στρατηγική αυτή
στηρίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο, ότι αν αναπτύξουμε ένα τομέα, συνήθως τον
δυναμικότερο, τότε αυτός μοιραία θα συμπαρασύρει και τους άλλους στην ανοδική του
πορεία βάσει του μηχανισμού λειτουργίας της αγοράς13. Δηλαδή, όπως ακριβώς
παρασύρει προς τα πάνω η ζήτηση τις τιμές, ο ανταγωνισμός την ποιότητα κλπ., έτσι και η
ανάπτυξη ενός τομέα θα κινητοποιήσει τους μηχανισμούς της αγοράς για την ικανοποίηση

10 Myrdal Gunnar, Economic theory and underdeveloped regions, London 1969.
11 a) Nurkse R., Balanced and Unbalanced Growth, in: Nurkse R., Equilibrium and Growth in World
Economy, edition G. Haberler and R.M. Stern, Cambridge, Massachussets 1961, σελ. 241.
β) Nurkse R., Problems of capital formation in underdeveloped countries, 10th edition Oxford 1966, σελ. 6.
12 Hirschman H., Die Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung, Stuttgart 1967, σελ. 33.
13 Βάϊου Αχ. Λάζου, Παραδόσεις Αγροτικής Πολιτικής, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 220.
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της δημιουργούμενης επιπρόσθετης ζήτησης, η οποία θα συμπαρασύρει αναπτυξιακά και
τους άλλους τομείς της οικονομίας. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής κατευθύνει την
οποιαδήποτε υπό ανάπτυξη χώρα, να επιλέξει και να βοηθήσει αναπτυξιακά κατ’ ανάγκη
εκείνον τον τομέα της οικονομίας της, που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δυναμισμό, ο
οποίος έχει δηλαδή τις περισσότερες πιθανότητες για να αναπτυχθεί (εξωτερικές
οικονομίες). Η λογική της στρατηγικής αυτής είναι απλή και εύκολα εφαρμόσιμη, για το
λόγο αυτό επιλέγεται συχνότερα από την πρώτη στρατηγική, κυρίως από τις υπό ανάπτυξη
χώρες που διαθέτουν ανεπαρκείς πολιτικές και πνευματικές ηγεσίες και οι οποίες
επιζητούν τις απλές λύσεις14.

Το πρόβλημα όμως δεν τοποθετείται ακριβώς μόνο στο ποια από τις δυο αυτές
στρατηγικές θα εφαρμόσει μια χώρα για την ανάπτυξή της, αλλά και ποιο θα είναι το
πλαίσιο που θα καλύψει την δεδομένη πολιτική15. Δεδομένου ότι ουσιαστικά τα
πλεονεκτήματα της μιας στρατηγικής είναι μειονεκτήματα για την άλλη εξ ορισμού,
εκείνη τελικά που θα επιλεγεί προς εφαρμογή, θα πρέπει να κινηθεί μέσα στα πλαίσια ενός
οικονομικού μηχανισμού, αυτού δηλαδή που λέμε οικονομικό σύστημα και που για τις
δυτικές χώρες είναι, ως γνωστό, το σύστημα της ελεύθερης αγοράς, ενώ για τις ανατολικές
το σύστημα της προγραμματισμένης οικονομίας. Μολονότι βέβαια οι ειδικότεροι
μηχανισμοί του καθενός συστήματος διαφέρουν, εν τέλει μια από τις δυο στρατηγικές θα
εφαρμοσθεί. Και για μεν την διευθυνόμενη οικονομία τα «περιθώρια» δεν είναι μεγάλα
χωρίς αυτό να είναι μειονεκτικό, διότι υπάρχει ο κεντρικός προγραμματισμός που λύνει
επιτυχημένα ή όχι το πρόβλημα στη βάση του. Για την ελεύθερη αγορά όμως τα πράγματα
είναι περισσότερο περίπλοκα.

  2.4.2   Θεωρία  Rostow

Η θεωρία των σταδίων του Rostow16 (σχήμα 2.1), προβλέπει πέντε αναπτυξιακά
στάδια:

Στο πρώτο στάδιο τοποθετεί τις υποανάπτυκτες χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν
έντονα διαρθρωτικά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής,
η παραγωγή τους είναι συνήθως έντασης εργασίας, έχουν χαμηλή παραγωγικότητα και
χαμηλό κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Στο δεύτερο και τρίτο στάδιο τοποθετεί τις αναπτυσσόμενες ή ενδιάμεσες χώρες,
ή αλλιώς κατ’ αυτόν χώρες της απογειώσεως, οι οποίες έχουν βελτιώσει, σε σχέση με τις

14 Λάζος Αχ. Βάϊος, Το σύστημα της ελεύθερης αγοράς και οι σημερινές διαφοροποιήσεις του, Οικονομικός
Ταχυδρόμος φ. 10 (1296), 8/3/1979.
15 Πεσματζόγλου Ι., Εισαγωγή εις την εφηρμοσμένην πολιτικήν οικονομίαν, τεύχος ΙΙ, Αθήναι 1968, σ. 191
16 Rostow W., The Stages of Economic Growth, Cambridge, The University Press, 1960
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υποανάπτυκτες, τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών τους και
κατά συνέπεια έχουν βελτιώσει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν τους.

Στο τέταρτο και στο πέμπτο στάδιο τοποθετεί τις αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες
έχουν επιτύχει υψηλό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ζωής, υψηλή παραγωγικότητα
και υψηλό κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Οι αναπτυγμένες χώρες πέρασαν τα προηγούμενα στάδια χωρίς να έχουν κάποιο
πρότυπο, για το λόγο ότι βρίσκονταν στην πρωτοπορία της ανάπτυξης και έτσι
δημιούργησαν το δικό  τους πρότυπο. Η μελέτη των οικονομιών τους δείχνει, ότι το
πρότυπο αυτό συνδέεται με μια διαρκή αύξηση του εθνικού εισοδήματός, που οφείλεται
στη συσσώρευση κεφαλαίου, στην πλήρη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που
συνοδεύεται από αλλαγές στην οργάνωση και στην τεχνική της παραγωγής και από
αναπροσαρμογή των κοινωνικών θεσμών σε νέες αποτελεσματικότερες λειτουργίες.

Οι ενδιάμεσες χώρες θεωρούνται από τον Rostow, ότι έχουν ολοκληρώσει την
προετοιμασία τους για την απογείωση, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι τομείς της
οικονομίας τους δεν έχουν αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε. Αν και μερικές από τις χώρες αυτές
κατάφεραν να απογειωθούν, δεν κατάφεραν όμως να φθάσουν το επίπεδο των
ανεπτυγμένων χωρών. Σήμερα οι ενδιάμεσες χώρες έχουν πίσω τους ένα πεδίο που έχουν
διανύσει, ενώ μπροστά τους ένα άλλο πεδίο που πρέπει να διανύσουν. Για να διανύσουν
αυτό το πεδίο, έχουν σαν πρότυπό τους τις αναπτυγμένες χώρες, ενώ οι ίδιες αποτελούν
ταυτόχρονα το πρότυπο για τις υποανάπτυκτες χώρες. Αυτό σημαίνει, ότι οι ενδιάμεσες
χώρες παίρνουν από τις αναπτυγμένες την προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία τους
και μεταφέρουν στις υποανάπτυκτες το δικό τους τεχνολογικό πλεόνασμα.

Οι υποανάπτυκτες χώρες, εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που
περιγράψαμε, διακρίνονται από ένα τεχνολογικό δυαδισμό17. Ο χωρισμός δηλαδή της
οικονομίας σε δυο διαφορετικούς τομείς, εκ των οποίων ο ένας είναι τεχνολογικά
αναπτυγμένος και συνήθως ο τεχνολογικός εξοπλισμός του εισάγεται από το εξωτερικό,
και ο άλλος σχετικά υποανάπτυκτος. Στο τεχνολογικά αναπτυγμένο τομέα της οικονομίας,
ο οποίος είναι ο μικρότερος σε μέγεθος, υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές και αγροτικές
μονάδες έντασης κεφαλαίου, με προηγμένη τεχνολογία και με υψηλή παραγωγικότητα της
εργασίας όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Επίσης υπάρχουν αναπτυγμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι τράπεζες, οι
επικοινωνίες, οι συγκοινωνίες κτλ. Στον παραδοσιακό και μεγαλύτερο σε μέγεθος τομέα
της οικονομίας, υπάρχουν μικρές παραδοσιακά οργανωμένες μονάδες στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα, έντασης εργασίας, συνήθως οικογενειακής μορφής και με χαμηλή
παραγωγικότητα.

17 Παναγιωτάτου Ελίζα, Θέματα ανάπτυξης του χώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 1983, σελ. 6.
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Ο τεχνολογικός δυαδισμός χαρακτηρίζει και τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά με
διαφορετική αναλογία. Σε αυτές τις χώρες υπερτερεί ο σύγχρονος τομέας της οικονομίας
από τον παραδοσιακό. Συνδυάζοντας τον τεχνολογικό δυαδισμό με τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα που δημιουργούνται σε ορισμένους τομείς, κυρίως έντασης εργασίας,
όπως για παράδειγμα το χαμηλό κόστος εργασίας, παρατηρείται το φαινόμενο επιχειρήσεις
υποανάπτυκτων χωρών να εκτοπίζουν από την παγκόσμια αγορά αντίστοιχες επιχειρήσεις
αναπτυσσόμενων χωρών. Για τον ίδιο λόγο, επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων χωρών
εκτοπίζουν από την παγκόσμια αγορά επιχειρήσεις αναπτυγμένων χωρών κυρίως στη
λεγόμενη βιομηχανία κλασσικής μορφής, όπως ενδύματα, δέρματα, εργαλεία κτλ., στην
οποία δημιουργούνται συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι χώρες αυτές αποκαλούνται νέες
βιομηχανικές χώρες και βρίσκονται στην αιχμή των ενδιάμεσων χωρών. Οι αναπτυγμένες
χώρες αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στην έρευνα, όπως  επιστήμονες,
εργαστήρια και τεχνικά μέσα, στρέφονται στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας για να
διατηρήσουν την πρωτοπορία τους.

Έτσι τελικά το γενικό σχήμα των αναπτυξιακών σταδίων που παρουσιάζει την
σημερινή πραγματικότητα, είναι αυτό που δείχνει το σχήμα 2.2.

Σε αυτό φαίνεται καθαρά, ότι οι υποανάπτυκτες χώρες με τον σύγχρονο τομέα της
οικονομίας τους τείνουν να καταλάβουν το ½ του 2 ου ροστοβιανού σταδίου. Επίσης, οι
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σημερινές ενδιάμεσες χώρες διαθέτουν από την μια πλευρά μερικά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των υποανάπτυκτων χωρών και από την άλλη πλευρά αρκετά επίσης
γνωρίσματα των ανεπτυγμένων χωρών και τείνουν να καταλάβουν το 1/2 του 4ου

ροστοβιανού σταδίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει η ενδεικτική εξίσωση α = β. Η σχέση αυτή  σημαίνει,
ότι οι σημερινές ενδιάμεσες χώρες διαθέτουν μερικά πολύ χαρακτηριστικά γνωρίσματα
μιας υποανάπτυκτης οικονομίας (β στο σχ. 2.2), όπως είναι για παράδειγμα η κακή
παραγωγική δομή, ο έντονος παρασιτισμός, η άνιση εισοδηματική κατανομή, οι συχνά
πρωτόγονες μέθοδοι παραγωγής, οι υπεράριθμες βιοτεχνίες κτλ. Από την άλλη πλευρά
όλες (ενδιάμεσες χώρες), εμφανίζουν ταυτόχρονα μια σαφώς αυξημένη ευημερία,
καλύτερο κοινωνικό κράτος, περισσότερες παροχές, μεγαλύτερες βιομηχανικές εξαγωγές,
κυριαρχούσες βιομηχανίες και άλλα τέτοια γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν συνήθως τις
ανεπτυγμένες χώρες σε τέτοιο τρόπο και βαθμό, ώστε μικρή ή σχετικά μικρή μόνο
απόσταση (α στο σχ. 2.2) να υπολείπεται για την πλήρη κατάληψη από τις
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αναπτυσσόμενες χώρες και του τέταρτου ροστοβιανού σταδίου των αναπτυγμένων
χωρών18.

2.4.3   Άλλες θεωρίες και σχήματα

α.   Ενδεικτικός προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός είναι ένα εργαλείο ρύθμισης της οικονομίας και καθορισμού
της κατεύθυνσης ανάπτυξής της. Διακρίνεται σε μικροοικονομικό προγραμματισμό που
εμφανίζεται με την μορφή στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου βραχύχρονης διάρκειας
και σε μακροοικονομικό με τη μορφή τριετών, πενταετών, δεκαετών κλπ. προγραμμάτων
οικονομικής ανάπτυξης. Από τα παραπάνω είδη προγραμματισμού, στην αμιγή οικονομία
της αγοράς δεν υπάρχει καμιάς μορφής μακροοικονομικός προγραμματισμός. Στην
κεντρικά διευθυνόμενη οικονομία υπάρχει το κεντρικό πλάνο ανάπτυξης της οικονομίας
με υποχρεωτικούς δείκτες, ενώ στη μικτή οικονομία εφαρμόζεται ο ενδεικτικός πενταετής
προγραμματισμός.

Οι οικονομολόγοι θεωρούν τον ενδεικτικό προγραμματισμό ως μέση οδό μεταξύ
της αμιγούς οικονομίας της αγοράς και της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Ο Γάλλος
οικονομολόγος Masse19, διακρίνει τρία συστήματα εναρμόνισης της οικονομίας:

   Το ένα είναι η εναρμόνιση μέσω της αγοράς, όταν όλες οι επιχειρήσεις
εκπονούν τα σχέδιά τους με βάση τις προτιμήσεις της αγοράς (οικονομία της
αγοράς).

 Το δεύτερο  σύστημα είναι η βασιζόμενη στην εξουσία εναρμόνιση, όταν τα
σχέδια δεν απορρέουν από τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά επιβάλλονται από την
κεντρική εξουσία (κεντρικός προγραμματισμός).

 Το τρίτο είναι η εναρμόνιση με βάση το γαλλικό σύστημα σχεδιασμού, το
οποίο στηρίζεται στον εθνικό προγραμματισμό της ανάπτυξης με βάση τα
πενταετή αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα
(ενδεικτικός προγραμματισμός).

Ο ενδεικτικός προγραμματισμός συνενώνει και εναρμονίζει κατά κάποιο τρόπο
την ιδιωτική πρωτοβουλία με την κρατική. Ακολουθεί τη μέση οδό ανάμεσα στον
κρατισμό και την οικονομία της αγοράς, συνδυάζοντας το δυναμισμό της ιδιωτικής

18 Βάϊου Λάζου, Αναπτυσσόμενες χώρες: η ουτοπία της ποσοτικής και το δίλημμα της ποιοτικής
αναπτύξεως, ανάτυπο από τον VIII τόμο, τεύχος III, της επιστημονικής επετηρίδας της ΑΒΣΘ, Θεσσαλονίκη
1984, σελ. 95-97.
19 Masse P., Le plan ou l’ Anti - hasard, Paris 1965, σελ.. 46-49, παραπομπή από Στέργιο Μπαμπανάση,
Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 398.
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πρωτοβουλίας με το δημόσιο συμφέρον. Η ιδιομορφία που τον διακρίνει από τις άλλες
μορφές κρατικού παρεμβατισμού, συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί συνθετότερη και
υψηλότερη μορφή εναρμόνισης και ρύθμισης της οικονομίας. Αποτελεί μορφή όχι μόνο
βραχυχρόνιας, συγκυριακής, αντικυκλικής και μικροοικονομικής ρύθμισης, αλλά
μακροχρόνιας και μακροοικονομικής ρύθμισης. Με τη χορήγηση κινήτρων το κράτος
προσπαθεί να επηρεάσει τη συνολική διαδικασία παραγωγής, τη διάρθρωση και την
ισορροπία της οικονομίας σε μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο.

Η Γαλλία μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εφήρμοσε τον ενδεικτικό
προγραμματισμό, ο οποίος εφαρμόσθηκε μεταπολεμικά και στην Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα δεν έδειξαν να είναι ικανοποιητικά και ο γαλλικός προγραμματισμός δεν
υιοθετείται σήμερα ούτε από τα προηγμένα κράτη.

Στις μικτές οικονομίες ο προγραμματισμός είναι γενικά ενδεικτικός και όχι
υποχρεωτικός. Το κράτος ασκεί με έμμεσο τρόπο επίδραση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις με
σκοπό να εναρμονίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα με το κρατικό πρόγραμμα.
Από τα κρατικά όργανα του κράτους οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν παίρνουν ούτε
υποχρεωτικούς δείκτες ούτε εντολές, αλλά μόνο πληροφορίες ή ενδείξεις για τις
μελλοντικές αναμενόμενες και επιθυμητές κατευθύνσεις ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας και για το οικονομικό περιβάλλον.

β.   Συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών

Σε οποιοδήποτε βαθμό οικονομικής ανάπτυξης κι αν βρίσκεται μια χώρα,
υπάρχουν στιγμές που σε κάποια φάση του οικονομικού της κύκλου, επιβάλλεται η
παρέμβαση του κράτους δια των αρμόδιων αρχών για διόρθωση της οικονομικής της
πορείας. Αυτή η μορφή παρέμβασης λέγεται πολιτική συγκυρίας ή συγκυριακή
πολιτική ή αντικυκλική πολιτική, αν γίνεται στις αιχμές του οικονομικού κύκλου, ή
πολιτική σταθεροποίησης αν επιδιωκόμενος στόχος είναι η σταθεροποίηση της
οικονομίας. Αυτή η πολιτική δράσης συνιστά την κλασσική μορφή, η οποία έχει το
χαρακτήρα της παρέμβασης για διόρθωση της πορείας του οικονομικού κύκλου κατά
περίπτωση. Όταν όμως η παρέμβαση είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένη σε
συνάρτηση με τη μορφή και την ένταση παρεκτροπής της οικονομίας, έχουμε την
πολιτική των προδιαγραφών20.

Όταν η οικονομία αρχίζει να κλυδωνίζεται, το πρόβλημα συνήθως δεν είναι να την
σταθεροποιήσουμε, αλλά να σταθεροποιήσουμε την σταθεροποίησή της σε μια δεδομένη

20 Βάϊου Λάζου, Συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών, ανατύπωση από το τεύχος 6, του έτους 1983, του
μηνιαίου δελτίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1983,
σελ. 9-14.
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στιγμή. Αν για παράδειγμα η ανεργία αυξάνεται αλματωδώς, το πρόβλημα δεν είναι να
εξαλείψουμε την ανεργία, αλλά να την σταθεροποιήσουμε στο ύψος που βρίσκεται και στη
συνέχεια να ακολουθήσει η πολιτική καταπολέμησής της.  Ενώ όμως η σταθεροποίηση της
σταθεροποίησης είναι εφικτή με βάση τα οικονομικά εργαλεία, προβλήματα
παρουσιάζονται σε άλλο πεδίο. Στο πεδίο, ότι αυτά τα οικονομικά εργαλεία συνθέτουν μια
δέσμη μέτρων, συνήθως αντιλαϊκών, που πρέπει να εφαρμοσθούν διαχρονικά με συνέπεια
και χωρίς παλινδρομήσεις, πράγμα που δεν είναι πρόθυμες να κάνουν οι κυβερνήσεις,
λόγω του γνωστού πολιτικού κόστους.

α)   Κλασσική πολιτική συγκυρίας

Η κλασσική συγκυριακή πολιτική έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση των
κλυδωνισμών της οικονομίας και την επαναφορά της στα προηγούμενα επίπεδα ή και σε
καλύτερα, χρησιμοποιώντας τα οικονομικά εργαλεία με τρόπο αυτοσχεδιαστικό και
καιροσκοπικό, ανάλογα με τη μορφή και την ένταση της παρεκτροπής. Αυτός ο
αυτοσχεδιασμός παρουσιάζει δυσκολίες, διότι:

1) Μερικές φορές η αντιμετώπιση των επί μέρους εκτροπών της οικονομίας απαιτεί
μέτρα τα οποία είναι αλληλοαναιρούμενα. Αυτό παρατηρείται κυρίως στις υποανάπτυκτες
και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να
δημιουργηθούν ή να προκληθούν εκτροπές εξ αιτίας κοινωνικών αντιδράσεων σε διάφορα
κυβερνητικά μέτρα, όπως για παράδειγμα σε μέτρα λιτότητας.

2) Ελλοχεύει η αδυναμία έγκαιρης πρόγνωσης και διάγνωσης της οικονομικής
συγκυρίας σε μια δεδομένη στιγμή, ιδίως στις υποανάπτυκτες χώρες και λιγότερο στις
αναπτυσσόμενες, ανεξάρτητα από την εσωτερική δυναμικότητα της οικονομίας. Οι
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται  για την πρόγνωση και διάγνωση της οικονομικής
συγκυρίας, είναι:

 Η εμπειρική μέθοδος, η οποία συλλέγει και αξιολογεί πληροφορίες από
οπουδήποτε μπορούν να συλλεχθούν, για παράδειγμα από το διαδίκτυο,
οργανισμούς, στατιστικές υπηρεσίες κτλ.

 Η τεχνοκρατική μέθοδος, η οποία αν και στηρίζεται σε οικονομετρικά
μοντέλα, ωστόσο δεν είναι αρκετά αξιόπιστη.

 Η εξωγενής ή μικτή μέθοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από:

 καθυστέρηση στη λήψη των μέτρων, είτε από δισταγμό για τη λήψη
αντιλαϊκών μέτρων, είτε από έλλειψη ή καθυστέρηση συλλογής
στατιστικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών,

 απραξία, που σημαίνει παράλυση ηθελημένη της οικονομικής
δραστηριότητας ενόψει των μελλοντικών μέτρων.
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 αδυναμία στην επιβολή των μέτρων, τα οποία κρίνονται μεν παραδεκτά,
αλλά συχνά απορρίπτονται σαν αντιλαϊκά ή εξαιτίας κοινωνικών πιέσεων
που εμποδίζουν την εφαρμογή τους.

3) Οι συχνές μεταβολές της συγκυριακής πολιτικής δεν προσφέρουν στην
οικονομία μια σταθερή βάση για μεσομακροπρόθεσμο προγραμματισμό, αντίθετα
δημιουργούν αβεβαιότητα.

β)   Συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών

Αντίθετα, η συγκυριακή πολιτική των προδιαγραφών και σε αντίθεση με την
κλασσική συγκυριακή πολιτική, εμπλουτίζει την πολιτική της με προδιαγραφές, τις οποίες
υποχρεωτικά πρέπει να εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές. Αποτέλεσμα αυτών των
προδιαγραφών είναι η εφαρμογή συνεπούς αντικυκλικής πολιτικής, χωρίς παλινωδίες,
απραξίες, αντιφάσεις και ενέργειες αλληλοσυγκρουόμενες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
σταθεροποίηση της οικονομίας από τους κλυδωνισμούς.

Πρακτικά, αυτές οι προδιαγραφές συνιστούν ένα οδηγό δράσης στα χέρια των
αρμοδίων για την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων, κάθε φορά που η οικονομία το
απαιτεί, απαλλάσσοντάς τους ταυτόχρονα από την ευθύνη λήψης αντιλαϊκών και άλλων
σκληρών πολλές φορές μέτρων που έχουν πολιτικό κόστος.

Βασικό στοιχείο που καθορίζει τις προδιαγραφές στην πολιτική αυτή, είναι οι
δείκτες, οι οποίοι εκφράζονται συνήθως σε ποσοστά. Μπορεί να είναι ωστόσο και άλλα
αριθμητικά δεδομένα ή πραγματικά μεγέθη, όπως για παράδειγμα το ύψος του
ελλείμματος του προϋπολογισμού ή του εμπορικού ισοζυγίου, το ύψος του δημόσιου
χρέους κτλ. Η αυξομείωση των δεικτών ή των μεγεθών αυτών προσδιορίζει και το μέτρο
για τις αντίστοιχες ενέργειες. Σε γενικές γραμμές, οι δείκτες ή τα μεγέθη  μπορούν να
οριοθετηθούν σε τρία επίπεδα σε συνάρτηση με το μέγεθος της μεταβολής τους:

1) Επίπεδο δυνητικής ενέργειας, που σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να
επέμβει. Για παράδειγμα, μια αύξηση των τιμών κατά 5% μπορεί να αποτελεί το όριο
δυνητικής επέμβασης της συγκυριακής πολιτικής για πάγωμα των τιμών. Η αρμόδια αρχή
αν θέλει μπορεί να παγώσει τις τιμές.

2) Επίπεδο ευκτικής ενέργειας, που σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή καλό θα είναι
να παρέμβει, αν η αύξηση των τιμών ανέλθει για παράδειγμα στο 10%.

3) Επίπεδο αναγκαστικής ενέργειας, που σημαίνει ότι η αρμόδια αρχή πρέπει
οπωσδήποτε να επέμβει, εφόσον η αύξηση των τιμών φθάσει π.χ. το 15%.

Επιπρόσθετα, οι δείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω τρεις
κατηγορίες με βάση τη χρονική συσχέτιση των μεγεθών που περιγράφουν, ήτοι:
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 Δείκτες πρωιμότητας, οι οποίοι δείχνουν την εξέλιξη των μεγεθών στο άμεσο
μέλλον, για παράδειγμα ο αριθμός των αιτήσεων δανείων.

 Δείκτες τωρινότητας, οι οποίοι περιγράφουν την τωρινή κατάσταση, όπως για
παράδειγμα ο αριθμός ανέργων.

 Δείκτες οψιμότητας, που δείχνουν την εξέλιξη των μεγεθών που πραγματικά
συνέβη, είτε προγραμματίσθηκαν για την εξέλιξη αυτή, είτε όχι, για παράδειγμα ο
δείκτης τιμών καταναλωτή.

Τα είδη της συγκυριακής πολιτικής προδιαγραφών, ανάλογα με το βαθμό
άλληλοσύνδεσης δεικτών και μέτρων που τίθενται από την πολιτεία, διακρίνονται, σε:

 Χαλαρή συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών, όταν ο νομοθέτης αφήνει στη
κρίση του αρμόδιου οργάνου να πάρει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο
μέτρα ή μερικά ή κανένα, εφόσον μεταβληθεί το αντίστοιχο μέγεθος ή δείκτης.

 Ελαστική συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών, όταν ο νομοθέτης αφήνει
στη κρίση του αρμόδιου οργάνου, πότε θα παρέμβει και ποια μέτρα θα πάρει
από τα προβλεπόμενα στο νόμο ή άλλα μέτρα.

 Αυστηρή συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών, όταν ο νομοθέτης επιβάλλει
την αυτόματη εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, εφόσον το μέγεθος
ή ο δείκτης ξεπεράσουν το προβλεπόμενο όριο.

Επίσης, η αλληλοσύνδεση δεικτών και μέτρων μπορεί να είναι:

 Προκαθορισμένη αλληλοσύνδεση δεικτών και μέτρων, όταν για αυστηρά
προκαθορισμένους από το νομοθέτη δείκτες θα εφαρμοσθούν αυστηρά επίσης
προκαθορισμένα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε τις διαβαθμίσεις
χαλαρά, ελαστικά και αυστηρά προκαθορισμένη αλληλοσύνδεση.

 Μη προκαθορισμένη αλληλοσύνδεση, όταν για έναν ή περισσότερους δείκτες
προβλέπονται ένα ή περισσότερα μέτρα, που θα επιφέρουν μια γενική ρύθμιση
της κατάστασης. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για ιδιαίτερους δείκτες και ιδιαίτερα
μέτρα επαφίενται στις αρμόδιες αρχές. Η αλληλοσύνδεση δεικτών και μέτρων
μπορεί να είναι επίσης χαλαρή, ελαστική και αυστηρή.

 Ελεύθερη αλληλοσύνδεση, όταν ο νομοθέτης εξουσιοδοτεί απλώς την
κυβέρνηση, να πάρει τα προσφορότερα κατ’ αυτήν μέτρα με την εμφάνιση της
μεταβολής του δείκτη.

Μια συγκυριακή πολιτική προδιαγραφών για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να
περιλαμβάνει τα αντίστοιχα για το καθένα δείκτη μέτρα, σε προκαθορισμένη ποσότητα και
ποιότητα και με προκαθορισμένη επακριβώς διάρκεια εφαρμογής. Προσθέτουμε επίσης,
ότι η συγκυριακή πολιτική παρουσιάζει όπως είναι ευνόητο μειονεκτήματα,
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πλεονεκτήματα, αδυναμίες και τα συναφή, τα οποία θα παρουσιασθούν παρακάτω. Εδώ
επισημαίνουμε μόνο, ότι το μοντέλο αυτό έχει τη γενέτειρά του, στην (τότε) Δυτική
Γερμανία στη δεκαετία του 1970.

γ.   Κοινωνική οικονομία της αγοράς

Ο Κεϋνσιανισμός  και ο νεοφιλελευθερισμός γνώρισαν δυο φάσεις. Τη θεωρητική
στη διάρκεια του μεσοπολέμου (1930) και την πρακτική στη μεταπολεμική εποχή. Οι δυο
σχολές ήταν διαμετρικά αντίθετες στη βασική τους φιλοσοφία. Ο Κέϋνς πίστευε ότι ο
αυτοματισμός της αγοράς δεν είναι ικανός από μόνος του να ρυθμίζεται για πολύ καιρό,
γι’ αυτό και στο τέλος απορυθμίζεται. Δεν πίστευε δηλαδή στον αυτορρυθμιζόμενο
καπιταλισμό των κλασικών, ούτε στην παθητική ή ενεργητική αποχή του κράτους.
Αντίθετα, για να κρατήσει η αγορά τον αυτοματισμό της σε ικανοποιητικό βαθμό, θα
πρέπει να βοηθηθεί από το κράτος με το κατάλληλο χειρισμό των μεγάλων οικονομικών
μεγεθών, όπως της αποταμίευσης, της επένδυσης, της κατανάλωσης, κλπ. Γι’ αυτό ο
κεϋνσιανισμός λέγεται και ρυθμιστικός καπιταλισμός ή κε½νσιανικός κρατικός
παρεμβατισμός, για το λόγο ότι η αγορά δεν αυτορυθμίζεται και πρέπει να επέμβει το
κράτος να τη ρυθμίσει.

Οι νεοφιλελεύθεροι πιστεύουν ότι η αγορά αυτορυθμίζεται, ενώ το κράτος με τις
επεμβάσεις του την απορυθμίζει. Κατ’ αυτούς, αυτό που η αγορά χρειάζεται από το
κράτος δεν είναι η ρύθμιση της, που είναι απορρυθμιστικός παράγοντας, αλλά μια
κανονιστική  παρέμβαση που θα εξασφάλιζε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως πλαίσιο
και κανόνες λειτουργίας, για να είναι αποτελεσματική. Αυτή η κανονιστική παρέμβαση
στην αγορά, έχει τη μορφή μιας διαιτητικής παρεμβατικής προσπάθεια του κράτους προς
την κατεύθυνση της εξασφάλισης την ομαλής λειτουργία της, όπως για παράδειγμα η
κατάρτιση ενός νόμου κατά των μονοπωλίων βελτιώνει τις συνθήκες του ανταγωνισμού.

Η θεωρία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς είναι δημιούργημα της
γερμανικής νεοφιλελεύθερης σχολής του Φράιμπουρκ και εμφανίσθηκε χρονικά
παράλληλα με τα ανάλογα κεϋνσιανικά μοντέλα21. Πρόκειται ίσως για το αρτιότερο σχήμα
οργάνωσης οικονομίας δυτικού τύπου, τελειότερο και από το κεϋνσιανικό. Στην πράξη
εφαρμόσθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο στο νεοϊδρυθέν δυτικογερμανικό κράτος. Όμως,
γρήγορα αποδείχθηκε ότι το μοντέλο δεν επαρκούσε πλήρως, διότι δεν λάμβανε
σημαντικά υπόψη τον προστατευτισμό, δηλαδή δασμολόγια και άλλα εμπόδια στις
διεθνείς συναλλαγές που εφαρμόζονταν την εποχή εκείνη από τα κράτη.

21 Βάϊου Αχ. Λάζου, Σοσιαλισμός και Καπιταλισμός στα πλαίσια της συστημικής συγκριτικής, ανάτυπο από
τον IX τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της ΑΒΣΘ, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 491-494.
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Το σύστημα γνώρισε δυο μορφές:

Η πρώτη μορφή με το τίτλο «Κοινωνική Αγορά» εφαρμόσθηκε από το τέλος του
πολέμου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, με καλά αποτελέσματα για την
γερμανική οικονομία. Διαμορφώθηκε στην πράξη όπως ακριβώς προβλεπόταν στη
θεωρία, δηλαδή η αγορά λειτουργεί από μόνη της ικανοποιητικά, αρκεί το κράτος
να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, όπως πλαίσιο, κανόνες κλπ. Με αυτό τον τρόπο
το κράτος είναι καταρχήν αδρανές και επομένως ο γενικός συντονιστής είναι ο
ελεύθερος ανταγωνισμός της αγοράς. Στην Κοινωνική Αγορά ο χαρακτήρας του
κρατικού παρεμβατισμού είναι αμυντικός και παθητικός, επειδή δεν παρεμβαίνει
στις διεργασίες του οικονομικού γίγνεσθαι, απλώς οριοθετεί κανονιστικά το
πλαίσιό του. Διορθωτικές παρεμβάσεις γίνονται μόνο για κοινωνικούς σκοπούς,
όπως για παράδειγμα, για αναδιανομή του πλούτου υπέρ των φτωχότερων τάξεων,
για οικογενειακή ή εργατική πολιτική, για εξασφάλιση ίσων προϋποθέσεων
επιχειρηματικής δράσης, ίσων ευκαιριών κλπ. Με αυτό τον τρόπο το κράτος δρα
πλέον και κοινωνικά, αφού εξασφαλίζει ή θέτει το πλαίσιο για το γενικό συμφέρον
και ταυτόχρονα διασφαλίζει επίσης στην αγορά τη δυνατότητα να αποδώσει τα
κοινωνικά της αποτελέσματα, όπως ευημερία, απασχόληση, πλούτο, οφέλη,
κέρδος, ανάπτυξη, κ.ά.

Η δεύτερη μορφή με τίτλο «Διαφανής οικονομία της αγοράς» διαδέχθηκε την
προηγούμενη μορφή στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τα δυο σχήματα διαφέρουν
αρκετά, διατηρούν όμως τον ίδιο βασικό σκελετό. Το δεύτερο σχήμα δέχεται
κεϋνσιανικές επιδράσεις και μετατρέπει την αμυντική διαιτησία της Κοινωνικής
Αγοράς σε ενεργητική, με μια οργανική επιθετικότητα στο χαρακτήρα της. Αυτό
σημαίνει ότι ο κρατικός επιθετικός παρεμβατισμός πλέον δρα μέσα στον
οργανισμό της αγοράς, χωρίς να παρεμποδίζει τη λειτουργία της, απλώς την
ρυθμίζει. Οι εκφραστές της μορφής αυτής πιστεύουν ότι μέσω του κατάλληλου
χειρισμού των μεγάλων οικονομικών μεγεθών, όπως ζήτηση, αποταμίευση κλπ., οι
εξελίξεις θα οδηγηθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Επινοούν προς τούτο
διάφορα εργαλεία δημοσιονομικής και συγκυριακής πολιτικής, τα σπουδαιότερα εκ
των οποίων είναι ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός προγραμματισμός, ο ετήσιος
οικονομικός απολογισμός, η γενική κατεύθυνση της οικονομίας, ο νόμος περί
σταθερότητα κ.α. Έτσι, το κράτος με το χειρισμό των δημοσιονομικών μεγεθών
δρα μέσα και όχι έξω από τον περίγυρο της αγοράς, όπως το είχε τοποθετήσει η
σχολή του Φράιμπουργκ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η Διαφανής οικονομία της αγοράς υιοθετεί
ένα σύστημα επιθετικού φιλελευθερισμού, διότι η κρατική παρεμβατικότητα
εκτυλίσσεται ανάμεσα στις οικονομικές διεργασίες, τις επηρεάζει και τις προσδιορίζει, ενώ
η Κοινωνική Αγορά ενσαρκώνει ένα σύστημα αμυντικού φιλελευθερισμού διότι δεν
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παρεμβαίνει ανάμεσα στις διεργασίες του οικονομικού γίγνεσθαι, απλώς οριοθετεί
κανονιστικά το πλαίσιό τους.

δ.   Μοντέλο της ήρεμης υποανάπτυξης ή της υπερθερμαντικής ανάπτυξης

Τα οικονομικά μοντέλα της «ήρεμης υποανάπτυξης» και της «υπερθερμαντικής
ανάπτυξης» διακρίνονται κυρίως από δυο  κοινά χαρακτηριστικά, αλλά αντίθετα μεταξύ
τους22: του ρυθμού ανάπτυξης και του  πληθωρισμού. Στο πρώτο μοντέλο της ήρεμης
υποανάπτυξης ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα χαμηλός ή μηδενικός και ο ρυθμός
πληθωρισμού επίσης χαμηλός, ενώ στο δεύτερο μοντέλο της υπερθερμαντικής ανάπτυξης,
οι ρυθμοί ανάπτυξης και πληθωρισμού είναι σχετικά υψηλοί. Τα παραπάνω
χαρακτηριστικά παρουσιάζονται κυρίως στις αναπτυσσόμενες και στις υποανάπτυκτες
οικονομίες.

Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, σε αντίθεση με τις υποανάπτυκτες,
χαρακτηρίζονται από ένα εισαγωγικό οργασμό σε κεφαλαιουχικά αγαθά και πρώτες ύλες
που είναι αναγκαία για την ανάπτυξή τους, αλλά και σε  καταναλωτικά αγαθά και αγαθά
πολυτελείας τελειοποιημένα τεχνολογικά, τα οποία ικανοποιούν μεν τις καταναλωτικές
επιθυμίες των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνουν υπέρμετρα το εξωτερικό ισοζύγιο
και αυξάνουν τον πληθωρισμό, διότι ενσωματώνουν στην τιμή τους ένα ποσοστό
πληθωρισμού από τις χώρες προέλευσης τους, που κατά κανόνα όλες τους είναι
ανεπτυγμένες. Η δημιουργούμενη, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανάπτυξη από την αύξηση των
εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών, επιδρά αυξητικά στην απασχόληση, ενώ η αύξηση
του πληθωρισμού εξαιτίας κυρίως της αύξησης των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών
υπονομεύει τη νομισματική σταθερότητα, γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται να υπάρχει ένας
σχετικός έλεγχος κυρίως στις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με την ευαισθησία που εμφανίζουν οι αναπτυσσόμενες
οικονομίες σε έξωθεν κλυδωνισμούς, όπως για παράδειγμα η αύξηση της τιμής του
πετρελαίου, η παρατηρούμενη δομικά άνιση ανάπτυξη και ο έντονος παρασιτισμός που
στον επιχειρηματικό τομέα εκδηλώνεται με τη μορφή ευκαιριακών επιχειρήσεων,
αποτελούν γνωρίσματα των αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι υποανάπτυκτες χώρες παρουσιάζουν ακριβώς τα αντίθετα φαινόμενα από τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Χαμηλό πληθωρισμό έως μηδενικό, πολύ μικρές έως ανύπαρκτες
εισαγωγές κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών αγαθών, χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης και
υψηλό ποσοστό ανεργίας.

22 Βάϊου Λάζου, Αναπτυσσόμενες χώρες: Ήρεμη υποανάπτυξη ή υπερθερμαντική ανάπτυξη;, ανατύπωση
από το τεύχος αριθμός 11-12 έτους 1979 του μηνιαίου δελτίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1979.
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Επομένως, μια ικανοποιητική ανάπτυξη κι ένας μέτριος αλλά ελεγχόμενος
πληθωρισμός που εγγυάται η πολιτική της υπερθερμαντικής ανάπτυξης, είναι προτιμότερα
από μια σχεδόν μηδενική ανάπτυξη και ένα χαμηλό πληθωρισμό που προσφέρει η
πολιτική της ήρεμης  υποανάπτυξης.

ε.   Στρατηγική της συνεπούς ασυνέπειας

Η οικονομική πολιτική έχει στόχο με μέτρα και μηχανισμούς που διαθέτει να
κινητοποιήσει τις δυνάμεις της οικονομίας προς μια κατεύθυνση αναπτυξιακή. Η θεωρία
της συνεπούς ασυνέπειας χαρακτηρίζει τις πολιτικές εκείνες που με αποσπασματικές
ενέργειες, αποφάσεις και αυτοσχεδιασμούς, προσπαθούν να δώσουν λύσεις στα
αναπτυξιακά προβλήματα κάθε φορά23. Ενώ εμφανίζονται συνεπείς στην εφαρμογή μιας
οικονομικής πολιτικής, ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται ασυνεπείς στα προγράμματά τους,
επειδή εμφανίζουν διάφορους στόχους που τελικά αποδεικνύονται συστηματικά
ατελέσφοροι και ως εκ τούτου αντικαθίστανται με έναν ανάλογο αυτοσχεδιασμό από
άλλους που κρίνονται πιο πρόσφοροι, ανεξάρτητα από το αν αποδειχθούν στο τέλος
ατελέσφοροι και αυτοί.

Τα φαινόμενο αυτό συμβαίνει διότι συχνά τίθενται μη ρεαλιστικοί στόχοι από
τους φορείς της οικονομικής πολιτικής, οι οποίοι πολλές φορές είναι επαναλαμβανόμενοι
και δεν ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες, καθώς και στο
επίπεδο ανάπτυξης της συγκεκριμένης οικονομίας. Φυσική συνέπεια να μη υλοποιούνται,
οπότε επεμβαίνει η οικονομική πολιτική εκ νέου με μέτρα πρόχειρα και αυτοσχεδιαστικά
για να δώσει λύση στα αδιέξοδα που δημιουργούνται.

Πολλοί συχνά επίσης οι στόχοι που τίθενται, δεν προκύπτουν ύστερα από
συστηματική μελέτη και συγκέντρωση πληροφοριών, ούτε ύστερα από διερεύνηση για την
ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων. Οι αντικειμενικές συνθήκες πολλές φορές δεν
είναι συμβατές με τους στόχους, ούτε υπάρχουν στην οικονομία οι απαραίτητοι
μηχανισμοί και τα εργαλεία εκείνα που θα στηρίξουν την αναπτυξιακή προσπάθεια,
προγραμματίζοντας συγκεκριμένες ενέργειες και λύσεις στα παρουσιαζόμενα προβλήματα
της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Συστηματικά τίθενται στόχοι χωρίς να είναι γνωστές οι
πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας ή υπερεκτιμούνται ή απλώς τίθενται και ανάλογα
με την πορεία της εξέλιξή τους λαμβάνονται τα πιο πρόσφορα μέτρα εκείνη τη στιγμή.
Όλα αυτά δημιουργούν μία συνέπεια στην ασυνέπεια με την έννοια ότι η συνέπεια του
αρχικού προγράμματος να μην τηρείται και συστηματικά να τροποποιείται με νέους
αυτοσχεδιαστικούς στόχους, έτσι ώστε να παρατηρείται μια ασυνέπεια νομοτελειακή στην

23 Βάϊου Αχ. Λάζου, Παραδόσεις Αγροτικής Πολιτικής, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 222-4.
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τήρηση του αρχικού προγράμματος, η οποία και αυτή λόγω της κατά κανόνα  πάντα
εμφανίσεώς της καταλήγει να είναι συνεπής.

Περισσότερα για την θεωρία αυτή θα δούμε και στα παρακάτω.

στ.   Θεωρία αυτοσχεδιασμού

Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια βασική και πολύ συνηθισμένη στρατηγική προώθησης
ή διαμόρφωσης του οικονομικού γίγνεσθαι των υποανάπτυκτων χωρών και από τη φύση
του αναπότρεπτος24. Η Ελλάδα τον εφήρμοσε κατά κόρον στην εξεταζόμενη περίοδο και
είναι το εργαλείο με το οποίο η γνωστή μας συνέπεια της ασυνέπειας πραγματώνεται.
Πράγματι, ενώ η ασυνέπεια - δηλαδή τελικά η εναλλαγή στόχων, προθέσεων και
στρατηγικών – διαχέεται (ακριβώς με συνέπεια) σε όλη  την παραγωγική περίοδο, ο
αυτοσχεδιασμός έρχεται να την εφαρμόσει με τις δικές του κινήσεις.

Αυτό δεν παρατηρείται όμως μόνο στις υποανάπτυκτες οικονομίες. Οποιαδήποτε
οικονομία είναι δυνατόν – και συνήθως αναπότρεπτο – κάποια στιγμή να αυτοσχεδιάσει,
αντίθετα από ότι αρχικά είχε αποφασισθεί. Εξέχον εργαλείο αυτοσχεδιασμού για τις
καπιταλιστικές χώρες είναι η γνωστή μας Συγκυριακή πολιτική, η οποία μετατρέπεται
μερικές φορές και σε προδιαγραφών. Από την άποψη αυτή ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι
εργαλείο μόνο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ωστόσο όμως γι’ αυτόν νοείται ως
παρέμβαση εντός της προγραμματικής περιόδου. Το ίδιο συμβαίνει και με το σοσιαλιστικό
αυτοσχεδιασμό. Ειδικότερα στον προγραμματισμό όμως και των δυο μορφών, ο βαθμός
πραγμάτωσής του εμφανίζεται στις συχνές ή λιγότερο συχνές αναμορφώσεις του αρχικού
προγράμματος εντός της προγραμματικής περιόδου. Μάλιστα όσο πιο συχνές είναι αυτές,
τόσο φαίνεται να είναι εκτεταμένη η αποτυχία των αρχικών στόχων και όσο πιο αραιός
τόση αντίστοιχα η επιτυχία των προγραμματισθέντων. Όταν αυτή η συχνότητα όμως θα
γίνει ανατρεπτική - δηλαδή μεγάλη σε έκταση – τότε εμφανίζεται νέο πρόγραμμα ή νέος
νόμος. Αυτό εμφανίζεται στη βουλγαρική και στην ελληνική πρακτική. Οι αναμορφώσεις
στην ελληνική πρακτική ήταν σύνηθες φαινόμενο, ενώ στη βουλγαρική η 5ετής διάρκεια
σε ορισμένες περιπτώσεις συντομεύονταν.

Όμως εδώ ο καπιταλιστικός αυτοσχεδιασμός εμφανίζεται διπλά ενισχυμένος από
όσο ο σοσιαλιστικός, διότι αφενός μεν συνεπικουρεί ή συνεπικουρείται για την
πραγμάτωση των στόχων του και από άλλα εργαλεία της εφαρμοσμένης οικονομικής
πολιτικής, όπως π.χ. νομισματική, συναλλαγματική, πιστωτική πολιτική, πολιτική
εισαγωγών-εξαγωγών και άλλα συναφή, αφετέρου δε αυτός καθ’ εαυτός για να
εκπληρώσει το ρόλο του χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία που συντίθενται απ’ όλα τα

24 Βάϊου Αχ. Λάζου, Παραδόσεις Αγροτικής Πολιτικής, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 184.
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γνωστά μας κίνητρα του προγραμματισμού, όπως αυξομείωση επιτοκίων ή χορηγήσεων,
γεωγραφική αναδιάταξή τους, αναδιάρθρωση των φορολογικών κριτηρίων κ.ο.κ. Όλα
αυτά ο σοσιαλιστικός αυτοσχεδιασμός δεν τα διαθέτει. Εν τέλει δηλαδή, ενώ αυτός δίνει
μία αυτοσχεδιαστική διαταγή στο οικονομικό γίγνεσθαι, ο καπιταλιστικός
αυτοσχεδιασμός δίνει αντίθετα μια αυτοσχεδιαστική λειτουργικότητα στο γίγνεσθαι
αυτό. Ωστόσο καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτοσχεδιασμός για έναν σοσιαλιστικό
προγραμματισμό δεν νοείται, διότι υποτίθεται ότι όλα θα εξελιχθούν, όπως
προγραμματίσθηκαν και διατάχθηκαν, ενώ ο καπιταλιστικός δελεάζει απλώς την
οικονομία με τις νέες του (αυτοσχεδιαστικές) μορφές και δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι το
δέλεαρ αυτό θα επιδράσει αποτελεσματικά. Έχουμε δηλαδή εδώ για μεν τον σοσιαλιστικό
προγραμματισμό μια ασυνεπή τυχαιότητα, ενώ για τον καπιταλιστικό αντίθετα μια
συνεπή τυχαιότητα που θα δούμε παρακάτω.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που διαφέρει στον αυτοσχεδιασμό των δυο
συστημάτων είναι ο χρόνος ενεργοποίησής του. Στη βουλγαρική πρακτική – και ευρύτερα
τη σοσιαλιστική – δεν νοείται ενεργοποίηση του αυτοσχεδιασμού χωρίς προγραμματισμό,
ενώ στην ελληνική (και ευρύτερα καπιταλιστική) δεν νοείται ενεργοποίηση αποκλειστικά
στον προγραμματισμό. Με άλλα λόγια, ενώ μια καπιταλιστική οικονομία μπορεί να
κινηθεί και χωρίς προγραμματισμό – έστω ενδεικτικό - κάτι που για την Ελλάδα δεν
ισχύει, αφού σε όλη την εξεταζόμενη (και τη σημερινή) περίοδο έχουμε συνεχή
προγραμματισμό με τη μορφή των αναπτυξιακών νόμων, η σοσιαλιστική οικονομία
αντίθετα δύσκολα νοείται ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς πρόγραμμα. Το γιουγκοσλαβικό
μοντέλο της λεγόμενης αυτοδιαχείρισης θα μπορούσε να κινηθεί χωρίς αυστηρό
προγραμματισμό (και κινήθηκε συχνά έτσι ή περίπου έτσι), αλλά αυτό το μοντέλο δεν
είναι παρά μια εκφυλλισμένη μορφή του γνήσιου σοσιαλισμού. Έτσι ο αυτοσχεδιασμός
στον καπιταλιστικό προγραμματισμό διορθώνει με ανατροπές, ενώ στο σοσιαλιστικό
διορθώνει με προσθήκες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μια (δραστική έστω) αύξηση των
ενισχύσεων σε μια γεωγραφική περιοχή εντός της προγραμματικής περιόδου, μπορεί στην
καπιταλιστική οικονομία να ανατρέψει άρδην την παραγωγική δομή της περιοχής αυτής
προς το θετικότερο και να ανατρέψει τα δεδομένα άλλων περιοχών, ενώ μια νέα διαταγή
στο σοσιαλιστικό προγραμματισμό μπορεί απλώς να ανατρέψει – έστω άρδην και βέβαια
προς το θετικότερο – την παραγωγή απλώς του διαταχθέντος παραγωγικού σημείου της
οικονομίας και όχι των σχετικών υπολοίπων.
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          2.5   Σοσιαλιστικές οικονομίες

2.5.1 Συγκεντρωτικός προγραμματισμός

Στο συγκεντρωτικό προγραμματισμό25 ή στη διευθυνόμενη οικονομία των
σοσιαλιστικών χωρών δεν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός, ιδιωτική
πρωτοβουλία, ατομικό κέρδος, προσφορά και ζήτηση. Δεν υπάρχει αγορά με την
καπιταλιστική έννοια και σημασία, εγωιστική ή ωφελιμιστική αρχή, ατομικισμός και τα
παρόμοια στοιχεία της ελεύθερης αγοράς. Αντ’ αυτών υπάρχει ένας κεντρικός ή
αποκεντρωμένος προγραμματισμός παραγωγής και διακίνησης των αγαθών, που καθορίζει
ποιος και πόσο θα παράγει σε όλο το εύρος της δεδομένης εθνικής οικονομίας. Το όργανο
του προγραμματισμού μπορεί να είναι ένα υπουργείο, μια υπηρεσία, κατά τόπους τομείς,
κλάδοι και λοιπά συντονιστικά όργανα. Η παραγωγή προγραμματίζεται, ενώ η ζήτηση
αφήνεται ελεύθερη να εκδηλωθεί ή κατευθύνεται ανάλογα μέσω αντίστοιχων μηχανισμών
π.χ. παροχών, τιμών και άλλων, για λόγους γενικότερης οικονομικής πολιτικής.

Η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής είναι κοινή, στα περισσότερα σοσιαλιστικά
κράτη αυτό σημαίνει κρατική. Ένα είδος ιδιωτικής ιδιοκτησίας επιτρέπεται σε μερικά
σοσιαλιστικά κράτη, αλλά σε μικρό βαθμό ή γενικά σε βαθμό που δεν ενοχλείται δομικά
το σύστημα. Το αντίστροφο θα σήμαινε άλλωστε ανατροπή του. Τα ίδιο συμβαίνει με το
ατομικό κέρδος, την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματική αυτονομία σε
ποσότητες όμως που δεν αλλοιώνουν το σύστημα.

Η διανομή των αγαθών γίνεται με το σύστημα των τιμών, όπως στον καπιταλισμό.
Με τη διαφορά όμως ότι οι τιμές εδώ δεν διαμορφώνονται ελεύθερα, αλλά με κάποιο
κεντρικό προγραμματισμό, παρόμοιο με αυτόν της παραγωγής. Αποδέσμευση των τιμών
και ελεύθερη διαμόρφωσή τους θα σήμαινε άλλωστε δομικό κλονισμό του συστήματος.

Η διανεμητική κοινωνικότητα ή απλώς κοινωνικότητα με την ευρύτερη έννοια
του όρου, είναι ένα άλλο επίσης βασικό χαρακτηριστικό του σοσιαλιστικού συστήματος.
Στο στενό επίπεδο της διανομής των αγαθών, η κοινωνικότητα αυτή με τη μορφή ενός
μηχανισμού ποικίλων κοινωνικών παροχών καλύπτει οικονομικά τον πολίτη, στην
απολαβή από αυτόν των κοινωνικών αγαθών της παιδείας, της υγείας, της μεταφοράς, της
κατοικίας, της ψυχαγωγίας και άλλων, που τα εξασφαλίζει φθηνά ή ακόμα και δωρεάν.
Στην ευρύτερη έννοιά της, η κοινωνικότητα αυτή καλύπτει τον πολίτη και από πλευράς
απασχόλησης, προφύλαξη από εκμετάλλευση ή ανεργία, κοινωνική και οικονομική ένταξη

25 α) Λάζου  Αχ. Βάϊου, Σοσιαλισμός και Καπιταλισμός στα πλαίσια της συστημικής συγκριτικής, ανάτυπο
από τον IX τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της ΑΒΣΘ, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 402.
β) Σκούντζου Θ., Στρατηγική της οικονομικής ανάπτυξης, εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990, σελ. 329.
γ) Μπαμπανάσης Στ., Αλλαγές και επιχειρηματικές ευκαιρίες στην κεντροανατολική Ευρώπη, εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 1997, σελ. 51-57.
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κ.α. Τέλος, η διανεμητική κοινωνικότητα δρα σαν ένας συμπληρωματικός μηχανισμός
στο επίπεδο της διανομής δίπλα στο μηχανισμό των τιμών.

Βασικά αρνητικά λειτουργικά φαινόμενα της καπιταλιστικής «ελεύθερης αγοράς»,
όπως ανεργία, πληθωρισμός, ύφεση κ.α. δεν γνωρίζει η διευθυνόμενη σοσιαλιστική
οικονομία με τη μορφή που εκδηλώνονται στη δύση. Έτσι αποφεύγει κρίσεις που
προέρχονται από τα φαινόμενα αυτά. Η έλλειψη όμως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
άρα του ατομικού συμφέροντος οδηγεί σε χαμηλή απόδοση, με αποτέλεσμα να μη
εκπληρώνονται οι στόχοι παραγωγής.

Στο συγκεντρωτικό οικονομικό μοντέλο όλες οι πληροφορίες φθάνουν στο κέντρο
και όλες ή σχεδόν όλες οι εντολές, οι διαταγές και τα διατάγματα εκδίδονται από ένα
κέντρο. Στην περίπτωση αυτή, τα μεσαία ή κατώτερα επίπεδα της διοίκησης έχουν βασικά
εκτελεστικές αρμοδιότητες. Δεν διαθέτουν την αναγκαία αυτοτέλεια και η λειτουργία τους
περιορίζεται σε στενά προσδιορισμένα πλαίσια. Κυρίαρχο ρόλο στη άσκηση της
οικονομικής πολιτικής παίζουν οι αποφάσεις των κεντρικών κρατικών οργάνων για την
άμεση και έμμεση ρύθμιση26 της οικονομίας. Οι κυριότερες μορφές άμεσης ρύθμισης
της οικονομίας, είναι:

 Οι κεντρικές αποφάσεις, επιλογές και προδιαγραφές για τις μεγάλες επενδύσεις
εθνικού επιπέδου, που ξεπερνούν την αρμοδιότητα και την οικονομική επιφάνεια
μιας μόνης επιχείρησης.

 Η κεντρική διανομή ορισμένων σημαντικών υλικών και πόρων, ιδιαίτερα
αυτών που παρουσιάζουν στενότητα.

 Οι λεπτομερείς κεντρικές προδιαγραφές - κατά επιχείρηση - των οικονομικών
καθηκόντων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται, για την εκπλήρωση των
προβλεπομένων στόχων στο κεντρικό προγραμματισμό (παραγωγικό σχέδιο,
διαμόρφωση του κόστους, καθορισμός ακόμα και μικρών επενδύσεων κλπ.).

 Ο καθορισμός του αριθμού των απασχολουμένων και του τρόπου αμοιβής και
απασχόλησής τους.

 Ο καθορισμός του περιεχομένου των συμβάσεων και συμβολαίων προμηθειών
που υπογράφονται μεταξύ των επιχειρήσεων.

 Οι συγκεκριμένες εντολές για τρέχοντα επιχειρησιακά θέματα της οικονομίας
και των επιχειρήσεων.

Πέρα από τις παραπάνω μορφές, υπάρχουν μια σειρά από νομικές ρυθμίσεις που
παίρνουν το χαρακτήρα των έμμεσων εντολών και είναι υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις
και τους οργανισμούς. Τέτοιοι είναι οι νόμοι που ρυθμίζουν τη σύναψη των συμβάσεων, οι

26 Μπαμπανάσης Στ., Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 118-120.
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προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, για την κοινωνική
πρόνοια κλπ.

Οι έμμεσες ρυθμίσεις και οι αυτόματοι μηχανισμοί της αγοράς παίζουν
δευτερεύοντα ρόλο. Χρησιμοποιούνται από την κεντρική διοίκηση για να μεταβιβάσει
τους στόχους της προς τις επιχειρήσεις και τους άλλους οικονομικούς φορείς. Τα
κυριότερα εργαλεία ή μέσα της έμμεσης ρύθμισης είναι:

 η πιστωτική πολιτική και η πολιτική επιτοκίων,

 η δημοσιονομική πολιτική και η πολιτική επί των κερδών των επιχειρήσεων.

 η πολιτική μισθών και εισοδημάτων,

 η πολιτική τιμών και η ρύθμιση τιμών και

 η πολιτική εξωτερικών οικονομικών σχέσεων (διακρατικές εμπορικές

συμφωνίες, δασμοί, συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ.).

Τα πρώτα τρία ανήκουν στην σφαίρα της νομισματικής, δημοσιονομικής
ρύθμισης και επηρεάζουν περισσότερο την εσωτερική δραστηριότητα και την
συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Τα υπόλοιπα τρία επιδρούν αποφασιστικά στους όρους
λειτουργίας της αγοράς, που επηρεάζει το περιβάλλον και τα πλαίσια λειτουργίας των
επιχειρήσεων.

2.5.2 Γιουγκοσλαβικό μοντέλο

Στη μαρξιστική θεωρία η αυτοδιαχείριση έχει μια καθολικότητα, με την έννοια
ότι δεν υπάρχει καμιά επιχείρηση που να μην αυτοδιαχειρίζεται και άρα να είναι
ιδιωτική. Η εργατική τάξη ανάγεται έτσι ολόκληρη σε φορέα της αυτοδιαχείρισης. Το
γενικό εξουσιαστικό σύστημα είναι η εργατική αυτοδιαχείριση, επομένως η εργατική τάξη
είναι φορέας και του εξουσιαστικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η αυτοδιαχείριση
είναι το ευρύτερο κοινωνικό σχήμα, με το οποίο οργανώνεται όχι μόνο το στενό
παραγωγικό πεδίο, αλλά και το γενικότερο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και
εξουσιαστικό περιβάλλον. Από την άποψη αυτή είναι μια μορφή κοινωνικής συνεργασίας
με οικονομικές διαστάσεις, που τείνει μάλιστα να φέρει ένα νέο κράτος στη θέση του
παλαιού. Έτσι λοιπόν, ο μαρασμός κατά τον Μαρξ του κλασσικού αυταρχικού κράτους,
είναι η φυσιολογική κατάληξη μιας ολοκληρωμένης εργατικής αυτοδιαχείρισης και
κοινωνικοποίησης, δηλαδή μιας «ολοκλήρωσης της δημοκρατίας» ή του σοσιαλιστικού
ιδεώδους. Η κοινωνικοποίηση εμφανίζεται εδώ σαν η άλλη πλευρά της αυτοδιαχείρισης,
αφού η μια προϋποθέτει και συνεπάγεται την άλλη. Αυτοδιαχείριση δηλαδή, χωρίς
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κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής δεν νοείται στην σοσιαλιστική πράξη. Τα
οργανωτικά λοιπόν συστατικά στοιχεία του νέου κράτους που θα προέλθει από τον
μαρασμό του παλαιού, θα είναι η κοινωνική ιδιοκτησία και η αυτοδιαχείριση.

Στη σοσιαλιστική πρακτική, η αυτοδιαχείριση σαν τεχνικός και οργανωτικός όρος
εμφανίσθηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πρώην Γιουγκοσλαβία, για να
υποδηλώσει και να χαρακτηρίσει ακριβώς το μοντέλο επιχειρηματικής και παραγωγικής
οργάνωσης της οικονομίας της χώρας. Η αυτοδιαχείριση ως όρος και ως περιεχόμενο κατά
βάση, εκφράζει την άνοδο της εργατικής τάξης στο τελικό στάδιο της αυτοδιοίκησής της,
σύμφωνα με την μαρξιστική θεωρία. Ωστόσο το γιουγκοσλαβικό σχήμα αυτοδιαχείρισης
εκφράζει μια εναλλακτική λύση στο κρατικό σοσιαλισμό, που υποτίθεται ότι
εφαρμόσθηκε στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Εκφράζει επίσης μια στρατηγική με στόχο την κατάκτηση του σοσιαλιστικού
ιδεώδους ή ακόμη ένα τρόπο αποκέντρωσης της κρατικής σοσιαλιστικής γραφειοκρατίας.
Η αυτοδιαχείριση από μόνη της δεν μπορεί να εκφράσει τη σοσιαλιστική ολοκλήρωση,
πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλα λαϊκά αυτοδιαχειριστικά σχήματα, που δεν
ρυθμίζονται από την εργοστασιακή αυτοδιαχείριση, όπως κατοικία, μόρφωση, ασφάλεια,
ψυχαγωγία και άλλα, ώστε να πάρει τη μορφή της σοσιαλιστικής ολοκλήρωσης.

Η  αυτοδιαχείριση έγινε πράξη στη Γιουγκοσλαβία με νόμο του 1950, ο οποίος
εισήγαγε καταρχήν τη στενή εργοστασιακή αυτοδιαχείριση27. Δυο χρόνια αργότερα
εισήχθη και η ευρύτερη λαϊκή αυτοδιαχείριση έξω από τους εργοστασιακούς χώρους, με
διάφορα επί μέρους σχήματα και με βάση την αρχή των εκλεγμένων λαϊκών
αντιπροσώπων, παρά με τη συμμετοχή όλων που εμφάνιζε πρακτικές δυσκολίες.

Από τότε μέχρι την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, το αρχικό αυτοδιαχειριστικό
σχήμα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αρκετές φορές με βάση τις αποκτώμενες
εμπειρίες. Οι πυρήνες στο εργοστασιακό επίπεδο είναι το εργατικό συμβούλιο, η γενική
συνέλευση των εργατών και τέλος η συμμετοχή όλων των εργαζομένων μιας επιχείρησης
στις αποφάσεις. Στο επίπεδο της κοινωνίας είναι οι τοπικές συνελεύσεις, τα συνδικάτα, το
κόμμα και άλλα λαϊκά όργανα που απαρτίζονται από εκλεγμένους αντιπροσώπους28.

Μερικοί είδαν το μοντέλο αυτό αρνητικά, άλλοι το είδαν σαν σοσιαλιστική
οικονομία της αγοράς ή σαν καπιταλισμό ανατολικού τύπου. Άλλοι προσάπτουν
διάφορες  μομφές, ότι παραβλέπει:

 Την άμεση δημοκρατία, διότι στηρίζεται στους εκλεγμένους  αντιπροσώπους
και όχι στην άμεση συμμετοχή όλων, η οποία υλοποιείται μόνο στις γενικές
συνελεύσεις των εργοστασίων.

27 Βάϊος Αχ. Λάζος, Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις: Πανεπιστημιακές παραδόσεις,
εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 192-197.
28 Τζεκίνης Χ., Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων, ΟΑΕΔ, Αθήνα 1984, σ. 76
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 Το δημοψήφισμα, το οποίο προβλέπεται αλλά δεν το ενεργοποιεί.

 Την ανακλητότητα των αντιπροσώπων.

 Την επιχειρηματική και παραγωγική αυτονομία των αυτοδιαχειριζόμενων
επιχειρήσεων, οι οποίες αρχικά υπάγονταν σε κάποιο κεντρικό προγραμματισμό.

Οι τρεις πρώτες αρχές ήταν ρυθμίσεις της παρισινής κομμούνας. Από την
τελευταία αρχή προκύπτει, ότι οι αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις δρούσαν ως ιδιώτες
επιχειρηματίες στον καπιταλισμό, δηλαδή με δική τους πρωτοβουλία και άρα τελικά με
ανταγωνιστικά μεταξύ τους κριτήρια. Αυτός είναι ο λόγος που το γιουγκοσλαβικό μοντέλο
ονομάσθηκε, όπως είπαμε ήδη, καπιταλισμός ανατολικού τύπου. Από πολλούς θεωρείται
ότι είναι ρεβιζιονιστικός και μη γνήσιος σοσιαλισμός, ακριβώς επειδή δέχεται την
επιχειρησιακή αυτονομία των αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων ή αλλιώς, επειδή
έσπρωξε την οριζόντια διεύρυνση σε αντισυστημικές διαστάσεις, παίρνοντας από τον
καπιταλισμό ένα αρκετά επιθετικό στοιχείο, την επιχειρησιακή αυτονομία.

Άλλες κατηγορίες που προσάπτουν στο γιουγκοσλαβικό μοντέλο  οι κριτικοί του,
είναι ότι:

 μπλοκάρει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, επειδή οι
εργάτες φοβούνται μη χάσουν έτσι τη δουλειά τους,

 οδηγεί στην πτώση της παραγωγικότητας,

 οδηγεί σε στασιμότητα τη παραγωγή,

 οδηγεί σε αυτοδιαχείριση επαγγελματικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι
τελικά οι επιχειρήσεις καταλήγουν από κάποια διαδικασία ρουτίνας στα χέρια των
διευθυντικών και μορφωμένων στελεχών, με την υπόλοιπη μάζα των εργαζομένων
να συμμετέχει αδιάφορα,

 οδηγεί στη μείωση του ανταγωνισμού σε διεθνές και τοπικό επίπεδο,

 οδηγεί στην «ακριβοπληρωμένη εμπειρία» με λάθη που κοστίζουν,

 οδηγεί στη συγκαλυμμένη μορφή κοινωνικού αυταρχισμού, με την έννοια ότι
καίριες βιομηχανίες για ολόκληρη την οικονομία, όπως για παράδειγμα η ατομική
ενέργεια, βρίσκονται στα χέρια των λίγων εργαζομένων που τις
αυτοδιαχειρίζονται.

Από την πρακτική εμπειρία φαίνεται ότι όλα αυτά τα μειονεκτήματα δεν είναι
τόσο σημαντικά, αντίθετα σε πολλά από αυτά υπάρχουν θετικές εμπειρίες , οι οποίες όμως
δεν μπόρεσαν να σώσουν το σύστημα.

Γενικά μπορούμε να πούμε, ότι το γιουγκοσλαβικό αυτοδιαχειριστικό μοντέλο
είναι ένα συνθετικό σχήμα άμεσης και έμμεσης αυτοδιαχείρισης, που εφαρμόζεται όχι
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μόνο μέσα στο εργοστάσιο, αλλά και έξω από αυτό, στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο. Η
συνέλευση των εργαζομένων στο εργοστάσιο και η άμεση συμμετοχή των πολιτών στα
διάφορα συλλογικά όργανα σε επίπεδο δήμων, κοινοτήτων και δημοκρατιών, δίνει την
αμεσότητα του συστήματος, ενώ από την άλλη πλευρά το εργατικό συμβούλιο στο
εργοστάσιο και το σύστημα των αντιπροσωπειών στις διάφορες συνελεύσεις των
ευρύτερων οργάνων, που ξεκινάνε από την τοπική αυτοδιοίκηση και φτάνουν μέχρι τα
συνδικάτα και το κόμμα περνώντας μέσα από διάφορα κοινωνικοπολιτικά όργανα, μας
δίνουν την έμμεση πραγμάτωση της αυτοδιαχείρισης.

Το άλλο βασικό γνώρισμα του συστήματος είναι ότι δεν υπάρχει ένας «απόλυτος»
κεντρικός προγραμματισμός της οικονομίας από την κυβέρνηση, οι τοπικές δημοκρατίες
έχουν μεγάλη ευελιξία και τέλος οι επιχειρήσεις ακόμη μεγαλύτερη, ενεργώντας περίπου
σαν ιδιώτες επιχειρηματίες.

Αυτή η επιχειρηματική των αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων προκάλεσε συχνά
δισταγμούς στους ιθύνοντες, επειδή φοβούνταν ότι ίσως υποκρύπτει τον κίνδυνο
εκφυλισμού του όλου συστήματος της αυτοδιαχείρισης προς την κατεύθυνση των
καπιταλιστικών συνεταιρισμών της Δύσης και τελικά στην ολοκληρωτική του μεταστροφή
σε καπιταλιστικό. Μερικοί θεωρούσαν κάπως υπερβολικά, ότι αυτό θα είναι η ειρηνική
μετάβαση από τον σοσιαλισμό στον καπιταλισμό. Αναμφισβήτητα πάντως, προκάλεσε
δυσαρμονία και χάσματα στο οικονομικό γίγνεσθαι, όπως πληθωρισμό, ανεργία,
ασυντόνιστες εξελίξεις κλπ. Και ίσως γι’ αυτό να οδηγήθηκε στην κατάρρευση. Από την
πλευρά του και το γιουγκοσλαβικό αυτοδιαχειριστικό μοντέλο επιδιώκει την τελική
κατάληξή του στο σοσιαλιστικό ιδεώδες της κοινωνικής αυτοδιαχείρισης. Το γενικό
σλόγκαν ήταν η αποκρατικοποίηση και η τελική επιδίωξη η υπερνίκηση του κράτους
και η οριστική του κατάργηση. Στον υπαρκτό σοσιαλισμό το κράτος ενσαρκώνει το
γενικό κοινωνικό σύνολο, το γενικό κοινωνικό ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγής. Το
γιουγκοσλαβικό αυτοδιαχειριστικό μοντέλο προσπαθεί να αποδυναμώσει το κράτος σαν
κοινωνικό ιδιοκτήτη με την αυτοδιαχείριση, την αυτονομία κλπ.

Τελικά, το γιουγκοσλαβικό πείραμα φαίνεται ότι έδειξε σοβαρές οργανωτικές
αδυναμίες και δεν κατόρθωσε να προωθήσει την γιουγκοσλαβική οικονομία σε ανώτερο
ποιοτικά αναπτυσσόμενο στάδιο, απ’ ότι ο  υπαρκτός σοσιαλισμός τις οικονομίες των
άλλων χωρών.

2.5.3 Τρίτος δρόμος

Οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες μεταπολεμικά πίστευαν, ότι υπάρχει και
τρίτος δρόμος διαφορετικός από τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό. Ο όρος «τρίτος
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δρόμος» χρησιμοποιήθηκε κυρίως στις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης στις
δεκαετίες 60, 70 και 80, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις προς την
κατεύθυνση του σοσιαλισμού της αγοράς. Ο τρίτος δρόμος του Τσέχου Ότα Σικ με την
απότομη διακοπή της «Άνοιξης της Πράγας», δεν πρόλαβε να δείξει πόσο αποδοτικός
είναι29, όπως επίσης και η «Εναλλακτική λύση» του Ανατολικογερμανού Ρούντολφ
Μπαρό κατά το 1968-70, η οποία δεν βρήκε καμιά ανταπόκριση στην πατρίδα του30.

Ο Γκορμπατσόφ σε ομιλία του αναφέρεται στον τρίτο δρόμο, τον οποίο
χαρακτήρισε ανθρωπιστικό σοσιαλισμό. Είπε συγκεκριμένα τα εξής:

Ποιες εναλλακτικές λύσεις βρίσκονται κοντά μας; …Η μία είναι να διατηρήσουμε
το διοικητικό σύστημα των εντολών, τον αυστηρό σχεδιασμό, τις διαταγές, όχι μόνο στην
οικονομία αλλά και στην κουλτούρα. Η άλλη προτείνει την καπιταλιστικοποίηση της
κοινωνίας. Μπορούμε άραγε να βαδίσουμε σ’ αυτούς τους δυο δρόμους; Όχι, τους
απορρίπτουμε…. Εμείς βλέπουμε έναν άλλο δρόμο που οδηγεί στην κοινωνική πρόοδο….
Η νέα εικόνα του σοσιαλισμού έχει ανθρώπινο πρόσωπο….. Οικοδομούμε έναν
ανθρώπινο σοσιαλισμό31.

Ο τρίτος δρόμος υιοθετήθηκε και από ορισμένα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά
κόμματα. Το Ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα σε συνέδριό του το 1979, υιοθέτησε την
πλατφόρμα του τρίτου δρόμου προς τον σοσιαλισμό, σε αντιδιαστολή με τον υπαρκτό
σοσιαλισμό και την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατία. Αναφορά στον τρίτο δρόμο έγινε
επίσης και από τους Σουηδούς, αλλά και από άλλους σοσιαλδημοκράτες στις δεκαετίες
του ’80 και ’90.

Ο Γκίντενς32 θεωρεί ότι ο όρος τρίτος δρόμος αναφέρεται σε ένα πλαίσιο σκέψης
και χάραξης πολιτικής, το οποίο επιζητεί την προσαρμογή της σοσιαλδημοκρατίας σε ένα
κόσμο που έχει αλλάξει ριζικά. Πρόκειται για έναν τρίτο δρόμο, γιατί αποπειράται να
υπερβεί τόσο την παλαιού τύπου σοσιαλδημοκρατία όσο και τον νεοφιλελευθερισμό.
Βασικά συστατικά στοιχεία του τρίτου δρόμου αποτελούν το νέο κοινωνικό κράτος και το
νέο δημοκρατικό κράτος. Όσον αφορά το γενικότερο ρόλο του κράτους, οι
νεοφιλελεύθεροι επιδιώκουν την συρρίκνωση του, οι σοσιαλδημοκράτες προσπαθούν να
το διευρύνουν, ενώ ο τρίτος δρόμος υποστηρίζει ότι αυτό που χρειάζεται το κράτος είναι η
αναδιάρθρωσή του. Βασική αρχή της πολιτικής του τρίτου δρόμου είναι η μεταρρύθμιση
του κράτους και της διακυβέρνησής του, μια διαδικασία εμβάθυνσης και διεύρυνσης της
δημοκρατίας. Η οικονομία αυτή (δηλαδή η νέα μικτή οικονομία) μπορεί να είναι

29 Λάζος Βάϊος , Ο εφαρμοσμένος και ο εναλλακτικός σοσιαλισμός σε λειτουργία με βάση την οικονομική
αρχή, Οικονομικός Ταχυδρόμος Φ. 17 (1303), 4/1979, σελ. 9.
30 Λάζος Βάϊος, Προμαρξικός ουτοπικός σοσιαλισμός, εφημερίδα Μακεδονία 14 και 16/7/1985, σ. 3.
31 Μπαμπανάσης Στ., Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 648,
παραπομπή στην εφημ. Πράβντα της 26/11/89.
32 Γκίντενς Α., Ο τρίτος δρόμος: η ανανέωση της Σοσιαλδημοκρατίας, μετάφραση Ανδρέας Τάκης, εκδόσεις
Πόλις, 1998, σελ. 43, 100, 102 και 104-111.
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αποτελεσματική, μόνον αν εκσυγχρονισθούν σε βάθος οι ήδη υπάρχοντες θεσμοί
πρόνοιας. Στον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού κράτους μπορεί να συμβάλλει η σύνδεσή
του με την παραγωγή, την ανάπτυξη, την απασχόληση, την εκπαίδευση και η ανάπτυξη
του κοινωνικού κράτους επενδύσεων.

Η πολιτική του τρίτου δρόμου περιλαμβάνει ως θεμελιώδη προτεραιότητά της την
κοινωνική δικαιοσύνη. Σέβεται την ατομική ελευθερία, επιδιώκει την ισότητα, αλλά
απορρίπτει τον εξισωτισμό. Ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής του τρίτου δρόμου είναι η
δημιουργία μιας ενεργού κοινωνίας των πολιτών. Η ανανέωση της κοινωνίας των πολιτών
περιλαμβάνει την συνεργασία κράτους και κοινωνίας των πολιτών, την ανανέωση της
κοινότητας και την ανάπτυξη της τοπικής πρωτοβουλίας. Η αντίληψη για τον τρίτο δρόμο
θεωρεί, ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια πραγματικότητα στην εποχή μας. Η πολιτική
του τρίτου δρόμου αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και στη
μεγιστοποίηση των ωφελειών, διαμορφώνοντας ένα ανθρώπινο πρόσωπο της
παγκοσμιοποίησης.

2.5.4   Άλλα σχήματα

α.   Κίνα

Στην Κίνα εφαρμόζεται ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός της οικονομίας, όπως
και στις χώρες του κλασσικού σοσιαλιστικού συστήματος της κεντροανατολικής
Ευρώπης. Η οικονομική ιστορία της δείχνει, ότι μέχρι πρόσφατα η οικονομία της υπήρξε
κατεξοχήν αγροτική και υποανάπτυκτη. Μεταπολεμικά, το οικονομικό σύστημα της χώρας
χαρακτηρίζεται από την εμμονή στις σοσιαλιστικές αρχές της εθνικοποίησης των μέσων
παραγωγής, του κεντρικού προγραμματισμού και της μεγάλης προστασίας στο εμπόριο.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή του εθνικού εισοδήματος,
περιορίσθηκε από 78,9% το 1952 σε 7% το 1956. Η συμμετοχή, των υπό κρατικό έλεγχο
ιδιωτικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, στην παραγωγή του εθνικού εισοδήματος
αυξήθηκε μεταξύ 1949 και 1955 από 7,5% σε 13,2%, ενώ αυτή των ιδιωτικών
βιομηχανικών επιχειρήσεων χωρίς κρατικό έλεγχο μειώθηκε από 55,8% σε 3%. Μετά το
1956 οι μορφές αυτές καταργήθηκαν εντελώς. Η ποσοστιαία συμμετοχή των ιδιωτών
παραγωγών της βιοτεχνίας στην ακαθάριστη αξία της παραγωγής μειώθηκε από 96,5% το
1952 σε 4,8% το 1957. Στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών το 1956 λειτουργούσαν
ακόμα 540 χιλιάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των απασχολουμένων σε μικρές  βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις
μειώθηκε από 2 εκατομμύρια άτομα το 1962 σε 150 χιλιάδες άτομα το 1978. Οι εξελίξεις
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αυτές ήταν συνέπεια των αντιλήψεων που επικράτησαν στην περίοδο της πολιτιστικής
επανάστασης. Αργότερα όμως, οι αντιλήψεις αυτές άλλαξαν. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη
των μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό να καλύψουν τις ανεπάρκειες του κρατικού
και συνεταιριστικού τομέα. Μετά το 1978 ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν σε
αυτές τις μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε και έφθασε τις 810 χιλιάδες άτομα33.

Ο γεωργικός τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση της γης, το καθεστώς
της ομαδικής ιδιοκτησίας στην γεωργία και στην οργάνωση του αγροτικού πληθυσμού σε
κοινότητες (κομμούνες), ήταν το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της διάρθρωσης της
αγροτικής παραγωγής. Στην περίοδο της συνεταιριστικοποίησης, κάθε νοικοκυριό
διατηρούσε με τη μορφή της ατομικής ιδιοκτησίας, ένα μικρό κομμάτι γης που
καταλάμβανε λιγότερο από 5% του συνόλου της καλλιεργούμενης γης. Τα προϊόντα όμως
που παράγονται και που προορίζονται για αυτοκατανάλωση ή για πώληση στην ελεύθερη
αγορά, συμβάλλουν κατά 20-30% στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού. Το 1958
καταργήθηκε η ατομική ιδιοκτησία στη γη, επανεμφανίσθηκε σε ορισμένες περιοχές μετά
το 1959, για να ξανακαταργηθεί στην περίοδο της πολιτιστικής επανάστασης και να
επανεμφανισθεί πάλι μετά το 1976.

Μέχρι και το 1970, η Κίνα διατήρησε τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κλειστής
και κεντρικά προγραμματισμένης οικονομίας, με χαμηλή παραγωγικότητα σε όλους τους
τομείς. Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 μετά το θάνατο του Μάο, αναβίωσε η συζήτηση
που είχε αρχίσει στη δεκαετία του 1960 για ουσιαστική οικονομική μεταρρύθμιση. Το
1978 η κεντρική επιτροπή του κινέζικου κομμουνιστικού κόμματος αποφάσισε την
οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν κάλυψαν όλους τους τομείς της οικονομίας.
Στον τομέα της γεωργίας εφαρμόσθηκε η απελευθέρωση των τιμών σε μεγάλο βαθμό,
καταργήθηκαν οι κομμούνες με αντικατάστασή τους από τη μικρή ιδιοκτησία
αγροκτημάτων. Στο βιομηχανικό τομέα πραγματοποιήθηκε σημαντική αποκέντρωση στη
διαχείριση των επιχειρήσεων που τελούσαν υπό τον έλεγχο του κράτους, ενώ ο αριθμός
των επιχειρήσεων που ανήκουν σε χωριά ή δήμους αυξήθηκε σημαντικά. Στον τομέα του
εμπορίου επίσης, ακολούθησαν πολιτική ελευθεροποίησης με κατάργηση του μονοπωλίου
των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών.

Οι αγορές των παραγωγικών συντελεστών επίσης απελευθερώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό. Ο κρατικός έλεγχος στις αγορές εργασίας μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι αγορές
κεφαλαίου άρχισαν να λειτουργούν με προσανατολισμό τη μίμηση των δυτικών
προτύπων34.

33 Μπαμπανάσης Στ., Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 94-95.
34 Πουρναράκης Ε., Διεθνής οικονομική – Μια εισαγωγική προσέγγιση, β΄ έκδοση, Αθήνα 2000, σελ. 582
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β.   Κούβα

Τον συγκεντρωτικό προγραμματισμό της οικονομίας της εφαρμόζει και η Κούβα.
Στα δυο πρώτα χρόνια μετά την επανάσταση (1959-60), έγιναν σημαντικές προσπάθειες
για την ενίσχυση των μικρομεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων και για τη συνεργασία μαζί
τους, στα πλαίσια μιας μικτής οικονομίας. Αργότερα επήλθε βαθιά κρίση εμπιστοσύνης
μεταξύ ιδιωτικού τομέα και κυβέρνησης, που εμπόδισε την παραπέρα ομαλή συνεργασία
και οδήγησε στον περιορισμό του ιδιωτικού τομέα.

Στην εθνική οικονομική συνδιάσκεψη που έγινε στις αρχές του Ιουλίου 1986, ο
Φιντέλ Κάστρο έκανε κριτική στα νεοκαπιταλιστικά φιλελεύθερα φαινόμενα και
αποκάλεσε παράσιτα ένα μέρος των ιδιωτών επιχειρηματιών και κυρίως τους εμπόρους, οι
οποίοι απόκτησαν υψηλά εισοδήματα στις ελεύθερες αγορές των αγροτικών προϊόντων.
Στην ίδια ομιλία του ο Κάστρο τόνισε, ότι οι γεωργικές ελεύθερες αγορές αποτελούν
βλαβερό λάθος της κουβανέζικης επανάστασης και ισχυρίσθηκε, ότι η αντιμετώπιση
πολλών προβλημάτων θα γίνει πιο εύκολη, αν οι ιδιώτες αγρότες προσχωρήσουν σε
συνεταιρισμούς.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις οδήγησαν το 1986 στην κατάργηση των γεωργικών
ελεύθερων αγορών. Αρνητικές είναι οι επίσημες εκτιμήσεις και για το ρόλο της αγοράς
ακινήτων, γι’ αυτό το 1986 έγινε αναστολή των ελεύθερων αγοραπωλησιών των ιδιωτικών
ακινήτων και των ιδιωτικών οικοδομών35.

 γ.   Αλβανία

Τον συγκεντρωτικό προγραμματισμό της οικονομίας της εφαρμόζει και η Αλβανία.
Το εθνικό εισόδημά της που προερχόταν από τον ιδιωτικό τομέα είχε περιοριστεί ήδη το
1962-64 στο 9,6% και το 1977 στο 1,4%. Το ποσοστό αυτό στη γεωργία περιορίστηκε από
93,7% το 1950 σε 10 % το 1967, ενώ στη βιομηχανία  ήταν 2,8% το 1950 και 0,5% το
1962-64. Στο λιανικό εμπόριο επίσης, το ποσοστό του ιδιωτικού τομέα κατά τα έτη 1962-
64 είχε περιοριστεί σε 6,1% 36.

35 Μπαμπανάσης Στ., Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 95.
36 Μπαμπανάσης Στ., Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 92.
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2.6   Θεωρίες κοινής εφαρμογής ή Μικτές θεωρίες

2.6.1   Θεωρία οριζόντιας και κάθετης διεύρυνσης

Το καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό σύστημα στη διαχρονική τους πορεία
εξελίχθηκαν και εξελίσσονται προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας
τους και την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων και αναγκών των
πολιτών τους. Στην εξελικτική τους αυτή πορεία εισήγαγαν και ενσωμάτωναν στα
συστήματά τους νέα στοιχεία (θεσμούς, όργανα, διαδικασίες κλπ.), σε μια προσπάθεια να
βελτιώσουν την λειτουργία τους και να αμβλύνουν τα κοινωνικά προβλήματα.

Το κράτος και στο ένα σύστημα και στο άλλο κατέχει, κυρίως σήμερα, κεντρικό
και κυρίαρχο ρόλο. Στο μεν καπιταλιστικό σύστημα ο ρόλος του είναι παρεμβατικός και
διαιτητικός μεταξύ των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής και των εργαζομένων, στο δε
σοσιαλιστικό σύστημα ο ρόλος του είναι διαχειριστικός ως ιδιοκτήτης των μέσων
παραγωγής, τα οποία διαχειρίζεται για λογαριασμό των πολιτών του. Από την άποψη
αυτή, το καπιταλιστικό κράτος εποπτεύει, παρεμβαίνει και διασφαλίζει την εύρυθμη
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, ενώ το σοσιαλιστικό καταργεί την αγορά
αναλαμβάνοντας το ίδιο τη διανομή των αγαθών και υπηρεσιών στους πολίτες του.

Μέσα από τη διαδικασία ενσωμάτωσης νέων θεσμών και λειτουργιών για τον
εκσυγχρονισμό των δύο συστημάτων, προέκυψαν σημαντικές διευρύνσεις για κάθε
σύστημα. Μια κάθετη διεύρυνση που έχει την έννοια της αυτοβελτίωσης του
συστήματος και μια οριζόντια διεύρυνση που έχει την έννοια του αλληλοδανεισμού
λειτουργικών στοιχείων μεταξύ των δυο συστημάτων37.

α)   Κάθετη διεύρυνση

Στη κάθετη διεύρυνση κεντρικό στοιχείο, όπως ήδη τονίσθηκε, είναι η
αυτοβελτίωση του κράτους, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα
στο διαιτητικό-παρεμβατικό ή διαχειριστικό ρόλο του, ανάλογα. Αυτό σημαίνει, ότι τα
δυο συστήματα στην εξελικτική τους διαδρομή αλλάζουν μορφή και λειτουργία στα
πλαίσια της αυτοβελτίωσής τους, χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο δομικός τους χαρακτήρας.

Το καπιταλιστικό κράτος, από το ρόλο του «νυχτοφύλακα» στα χρόνια των
κλασικών, εξελίσσεται μέσα από την ανάγκη της αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών
σε ένα ρόλο περισσότερο διαιτητικό και παρεμβατικό. Αυτός ο νέος ρόλος προέκυψε από

37 α) Λάζου Αχ. Βάϊου, Σοσιαλισμός και καπιταλισμός στα πλαίσια της συστημικής συγκριτικής, ανάτυπο
από τον IX τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της ΑΒΣΘ, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 472-478.
β) Βάϊος Αχ. Λάζος, Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις: Πανεπιστημιακές παραδόσεις,
εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 143-149.
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το αποτέλεσμα φυγής προς τα εμπρός ενσωματώνοντας νέες δράσεις στη λειτουργία του,
που προκύπτουν από την προσπάθεια αντιμετώπισης των κοινωνικών και οικονομικών
προβλημάτων. Σήμερα, ο διαιτητικός και επεμβατικός ρόλος του καπιταλιστικού κράτους
στα θέματα της οικονομίας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης
κλπ. είναι καθοριστικός. Μέσα από τη δράση του σύγχρονου καπιταλιστικού κράτους
συχνά δημιουργούνται νέα προβλήματα, όπως και στο σοσιαλισμό, δημιουργώντας ένα
φαύλο κύκλο, που οφείλονται, είτε στις αναποτελεσματικές δράσεις, είτε στις λειτουργικές
αδυναμίες του συστήματος.

Το σοσιαλιστικό κράτος μέσα από τη αυτοβελτίωση του ρόλου του ως
διαχειριστής-εργοδότης, προσπαθεί να  διανείμει δικαιότερα τα αγαθά και τις υπηρεσίες
στους πολίτες του, φροντίζει για την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα της
οικονομίας, αποφασίζει και συντονίζει την εκτέλεση των επενδυτικών προγραμμάτων και
πλείστες άλλες αρμοδιότητες Με άλλα λόγια, το σοσιαλιστικό κράτος ως γενικός
εργοδότης ενεργεί, όπως ο ιδιώτης ιδιοκτήτης μέσων παραγωγής και ο παρεμβατικός
διαιτητής στο καπιταλιστικό κράτος. Έτσι, ο σοσιαλισμός σαν σύστημα διευρύνεται προς
τα εμπρός (κάθετα) σαν μια προσπάθεια αυτοβελτίωσης, ενσωματώνοντας λειτουργικά τα
νέα στοιχεία που προκύπτουν από την κρατική δράση. Αυτό σημαίνει, ότι ο σοσιαλισμός
στην κάθετη πορεία προς τα εμπρός έχει να αντιπαλέψει τις διάφορες αρνητικότητες που
εμφανίζονται στο περιβάλλον του, όπως κρατικισμός, ελιτισμός, κλπ. Στην προσπάθειά
του να απομονώσει τα αρνητικά αυτά στοιχεία, προκαλεί εντονότερες αντιδράσεις, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, που σύμφωνα με πολλούς
νεομαρξιστές οφείλεται στη πρακτική λειτουργικότητα του συστήματος.

Στην ουσία της η κάθετη διεύρυνση του σοσιαλισμού είναι μια φυγή προς τα
εμπρός, με την έννοια ότι αφού το σοσιαλιστικό κράτος δεν μπορεί ακόμα να
αυτοκαταργηθεί, ώστε να φτάσει η εργατική τάξη στην πλήρη αυτοδιαχείρισή της,
προσπαθεί στο μεσοδιάστημα αυτό να γίνει ένας καλός εργοδότης για την εργατική τάξη ή
καλύτερα ένας καλός διαχειριστής της εξουσίας της, ώσπου να αναλάβει μόνη της να
αυτοδιοικείται.

Αυτή η φυγή προς τα εμπρός που έχει την έννοια της εξέλιξης και του
εκσυγχρονισμού των δυο συστημάτων, μέσω του εμπλουτισμού τους με νέα εργαλεία και
πολιτικές που απορρέουν από τις κοινωνικές διεκδικήσεις και τις λειτουργικές τους
αδυναμίες, είναι και αναγκαία και αναπόφευκτη.  Ο γυρισμός τους προς τα πίσω στις
πηγές τους, είναι πρακτικά αλλά και θεωρητικά αδύνατος, γιατί κανείς από τους πολίτες
των δυο συστημάτων δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει τα όσα κέρδισε μέχρι τώρα.
Ακόμη και η ανακοπή αυτής της φυγής προς τα εμπρός είναι προβληματική, γιατί θα
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δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, που θα πρέπει τόσο ο καπιταλισμός όσο και ο
σοσιαλισμός να αναζητήσουν τρόπους αντιμετώπισής τους38.

β)   Οριζόντια διεύρυνση

Στην οριζόντια διεύρυνση, το κράτος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που έχουν σαν
αποτέλεσμα την λειτουργική βελτίωση του συστήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τον
αλληλοδανεισμό στοιχείων, που το κάθε σύστημα θεωρεί ότι είναι χρήσιμα για το ίδιο και
εμπλουτίζει με αυτά το λειτουργικό του εξοπλισμό. Πράγματι, αυτός ο αλληλοδανεισμός
στοιχείων μεταξύ των δυο συστημάτων συνιστά μια διεύρυνση, ένα πλησίασμα του ενός
συστήματος προς το άλλο. Αυτή η οριζόντια διεύρυνση έχει τρία χαρακτηριστικά
γνωρίσματα:

 Ευελιξία,

 Ικανότητα υποδοχής, και

 Ικανότητα αφομοίωσης

Ανάλογα με το βαθμό έντασης αυτών των γνωρισμάτων και η οριζόντια διεύρυνση
των δυο συστημάτων θα είναι μικρή ή μεγάλη. Αυτό σημαίνει, ότι όσο μεγαλύτερη
ευελιξία ή ικανότητα υποδοχής και αφομοίωσης διαθέτει το κάθε σύστημα, τόσο
μεγαλύτερη θα είναι και η διεύρυνσή του. Από την άποψη αυτή γενική διαπίστωση είναι,
ότι ο καπιταλισμός έχει δανεισθεί ως τώρα περισσότερα στοιχεία από τον σοσιαλισμό, απ’
ότι ο σοσιαλισμός από αυτόν. Αυτό συμβαίνει, γιατί ακριβώς η ένταση των τριών πιο
πάνω στοιχείων είναι μεγαλύτερη στον καπιταλισμό συγκριτικά με την αντίστοιχη ένταση
που παρατηρείται στο σοσιαλισμό.

Η μικρότερη ευελιξία, υποδοχή και αφομοίωση καπιταλιστικών στοιχείων από τον
σοσιαλισμό οφείλεται στη δομή του συστήματός του, που αρχίζει γρηγορότερα να
αλλοιώνεται, μόλις αρχίζει να δανείζεται σε έκταση καπιταλιστικά στοιχεία. Όμως
γνωρίζουμε, ότι με την οριζόντια διεύρυνση το κάθε σύστημα επιδιώκει μόνο θεσμικές
βελτιώσεις να πετύχει και όχι δομικές. Ωστόσο η υιοθέτηση για παράδειγμα του κέρδους
σε ευρεία κλίμακα θα επέφερε δομική αλλοίωση, γιατί ο σοσιαλισμός απορρίπτει το
στοιχείο του κέρδους.

Ειδικότερα, η μικρότερη ευελιξία και αφομοιωτική ικανότητα του σοσιαλισμού
οφείλεται, στο ότι μπορεί να δανεισθεί από τον καπιταλισμό σχεδόν μόνο τα βασικά του
στοιχεία, δηλαδή το κέρδος, τον ανταγωνισμό, την ιδιοκτησία, την ιδιωτική πρωτοβουλία,
την αγορά κλπ. Αυτά τα στοιχεία όμως, είναι ακριβώς εκείνα που απορρίπτει ο
σοσιαλισμός και που πάνω στα αντίστροφά του – κοινή ιδιοκτησία και όχι ατομική, κοινό

38 Λάζου Αχ. Βάϊου, Οι διαφοροποιήσεις της οικονομικής αρχής στην καπιταλιστική κοινωνία της αφθονίας,
Οικονομικός ταχυδρόμος, Φ. 18(1304) της 3/5/1979, σελ. 15.
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κέρδος και όχι ατομικό, κοινή πρωτοβουλία και όχι ιδιωτική κλπ.- κτίσθηκε το ίδιο. Αν
λοιπόν θελήσει να δανεισθεί αυτά τα στοιχεία θα αλλοιώσει την δομική του υπόσταση.
Επομένως, ο σοσιαλισμός είναι υποχρεωμένος να υιοθετεί ορισμένα περιορισμένα
σχήματα αυτών των στοιχείων, με την μορφή για παράδειγμα των χρηματικών
επιβραβεύσεων, της μικρής οικιακής ιδιοκτησίας, του οριοθετημένου κέρδους, της μερικής
αυτονομίας των επιχειρήσεων κλπ. Κατά συνέπεια, η δική του οριζόντια διεύρυνση είναι
μικρότερη, όπως μικρότερη είναι και η κάθετή του διεύρυνση.

Αυτή η ακαμψία δεν είναι κατ’ ανάγκη μειονεκτική. Υποδηλώνει ίσως το γεγονός,
ότι ο σοσιαλισμός σαν σύστημα χρειάζεται λιγότερες μετεξελίξεις και ανανεώσεις για να
λειτουργήσει αποτελεσματικά από όσο ο καπιταλισμός. Εξάλλου από πολλούς μαρξιστές
αμφισβητείται έντονα η οριζόντια διεύρυνση και ιδίως η αξία του δανεισμού
καπιταλιστικών στοιχείων, κατ’ αυτούς το σοσιαλιστικό σύστημα είναι από μόνο του
ικανό να λειτουργήσει ικανοποιητικά στην αμιγή του μορφή. Άλλωστε, από αυτούς
θεωρείται ως το διάδοχο σχήμα αμιγές ή τροποποιημένο.

Αντίθετα, ο καπιταλισμός δείχνει μεγαλύτερη οριζόντια όπως και κάθετη
διεύρυνση. Μπορεί να δανεισθεί και να αφομοιώσει περισσότερα και πιο ουσιαστικά
στοιχεία του σοσιαλισμού, χωρίς να κινδυνεύει να αλλοιωθεί ο δομικός του χαρακτήρας ή
οι βασικές του αρχές. Χρειάζεται απλώς μια απλή προσαρμογή στις δικές του λειτουργικές
ανάγκες. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση από τον καπιταλισμό ενός 5ετούς  προγράμματος
οικονομικής ανάπτυξης δεν περιέχει κινδύνους δομικής αλλοίωσης, αν το πρόγραμμα
καθιερωθεί σαν προαιρετικό για την ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι υποχρεωτικό όπως
γίνεται στο σοσιαλισμό. Με την λειτουργική προσαρμογή του στον καπιταλισμό σαν
ενδεικτικός προγραμματισμός μπορεί να αφομοιωθεί πλήρως. Ο κίνδυνος που περιέχεται
εδώ είναι μόνο ένας μεγαλύτερος ποιοτικά ή ποσοτικά κρατικός παρεμβατισμός, που όμως
μόνο διαρθρωτικές και όχι δομικές αλλαγές επιφέρει στο σύστημα. Με αυτό τον τρόπο, ο
καπιταλισμός δανείσθηκε πολλά στοιχεία από τον σοσιαλισμό και τα αφομοίωσε
λειτουργικά στο σύστημά του, όπως είναι η κρατική δράση, ο προγραμματισμός, η
κοινωνική πολιτική, η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις κλπ.

Οπωσδήποτε ο δανεισμός αυτός του καπιταλισμού φθάνει συχνά στα οριακά του
σημεία, όπου εκτός από θεσμικές αρχίζει να επιφέρει και δομικές αλλαγές στο σύστημα.
Όμως αποδείχθηκε αναγκαίος, γιατί αλλιώς η λειτουργικότητά του θα ήταν προβληματική.
Έτσι, η οριζόντια διεύρυνση εδώ είναι μεγάλη. Φαίνεται μάλιστα ότι η ανάγκη αυτή,
δηλαδή της οριζόντιας διεύρυνσης, έδωσε στον καπιταλισμό μεγαλύτερη ευελιξία και
ικανότητα αποδοχής και αφομοίωσης ή αντίστροφα η μεγαλύτερη ευελιξία δημιούργησε
στον καπιταλισμό μεγαλύτερη ανάγκη δανεισμού.

Όπως είναι φυσικό, τόσο οι συντηρητικοί όσο και οι ορθόδοξοι και των δυο
συστημάτων δεν αποδέχονται ή αποδέχονται μερικώς την οριζόντια διεύρυνση, ενώ
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εκείνοι που την αποδέχονται και την προωθούν χαρακτηρίζονται επαναστάτες. Αυτή η
αποστροφή των συντηρητικών και των δυο συστημάτων, ανεξάρτητα αν είναι
δικαιολογημένη ή όχι, είναι όμως εύλογη, γιατί η οριζόντια διεύρυνση υπονομεύει τη
γνησιότητα των συστημάτων, αποδυναμώνει την αποδοτικότητά τους και υπάρχει ο φόβος
αλλοίωσης της φυσιογνωμίας τους και της δομής τους. Με το φόβο αυτό όμως
παραβλέπεται το γεγονός, ότι τα στοιχεία αυτά αν προσαρμοστούν κατάλληλα δεν
οδηγούν στη δομική αλλαγή, αλλά στη δομική και θεσμική βελτίωση.

Τα δυο συστήματα σε μια οριζόντια διεύρυνση, αλληλοδανείζονται το ένα από το
άλλο διάφορα στοιχεία χρήσιμα για τη λειτουργία τους. Έτσι, ο καπιταλισμός που δεν
περιέχει καμιά κοινωνικότητα στο δικό του λειτουργικό κορμό (αφού επαφίεται στους
μηχανισμούς της αγοράς για τη διανομή των αγαθών) και βλέποντας ότι αυτοί οι
μηχανισμοί δεν αποδίδουν, αναγκάσθηκε να δανεισθεί το τρίπτυχο αυτό από το
σοσιαλισμό και να αποκαταστήσει έτσι και για το δικό του πρόσωπο ένα ιδιόρρυθμο είδος
κοινωνικότητας. Αυτός ο δανεισμός είχε τη μορφή μιας άνετης υιοθέτησης της κοινωνικής
πλευράς των σοσιαλιστικών ιδεών που δεν αλλοίωσαν τη δομή του καπιταλισμού. Με
άλλα λόγια, το καπιταλιστικό σύστημα στο δανεισμό στοιχείων που κάνει από το
σοσιαλισμό κατά την οριζόντια διεύρυνση του, δεν ενοχλείται δομικά, παρά μόνο
αφομοιώνει, ότι χρήσιμο περιέχουν γι’ αυτόν οι σοσιαλιστικές ιδέες.

Το κοινωνικό κράτος αποτελεί σήμερα μια αναγκαιότητα, τόσο για την ελεύθερη
αγορά όσο και για την διευθυνόμενη οικονομία. Η ελεύθερη αγορά με τις νοθεύσεις που
γνώρισε ως τώρα, αφότου στήθηκε από τους κλασικούς (συγκέντρωση κεφαλαίου,
μονοπώλια, πολυεθνικές, συγκέντρωση εργασίας, συνδικάτα, αναπτυγμένη εργατική τάξη,
τεχνολογία, εξαφάνιση της αυτονομίας του καταναλωτή κλπ.) από ελεύθερη έγινε πια
περιορισμένη αγορά και η αναγκαιότητα να επέμβει το κράτος για να επιφέρει κάποια
τάξη είναι φανερή. Μιλάμε εδώ για μια κάθετη διεύρυνση του συστήματος ή για μια
φυγή προς τα εμπρός, που σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να βοηθήσει τα οικονομούντα
άτομα με μέτρα, προνόμια, παροχές παρεμβάσεις, κ.ο.κ, ώστε να απολαύσουν μεγαλύτερη
ευημερία, αφού η ελεύθερη αγορά δεν τους εξασφαλίζει κάτι τέτοιο, σε σημαντικό βαθμό,
λόγω ακριβώς της νοθεύσεώς της. Σε αντίθεση με την κάθετη έχουμε την οριζόντια
διεύρυνση του συστήματος, κατά την οποία παίρνουμε στοιχεία από τη διευθυνόμενη
οικονομία (αυτοδιοίκηση, κρατικοποίηση κλπ.) και τα ενσωματώνουμε στην ελευθερο-
περιορισμένη αγορά μας.

Για μια κάθετη και μια οριζόντια διεύρυνση, μιλάμε επίσης και για το σοσιαλισμό,
με αντίστοιχο ακριβώς περιεχόμενο. Έτσι, στην οριζόντια διεύρυνση ο σοσιαλισμός
δανείζεται στοιχεία από τον καπιταλισμό (μικρή ιδιοκτησία, αυτονομίες στις επιχειρήσεις,
κάποιο κέρδος κλπ.) και τα ενσωματώνει, ενώ στην κάθετη το σοσιαλιστικό κράτος
προσπαθεί πάλι με τα ίδια μέσα, όπως και το καπιταλιστικό, (προνόμια, παραχωρήσεις,
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αυξήσεις, παροχές κλπ) να γίνει καλύτερο σαν εργοδότης και να βοηθήσει τον πολίτη του
να ικανοποιήσει περισσότερες ανάγκες39.

2.6.2   Θεωρία σύγκλισης

Στην καθημερινή οικονομική ζωή παρατηρήθηκε ότι τα δυο συστήματα,
καπιταλισμός και σοσιαλισμός, αλληλοπλησιάζονται οριζόντια με τη μορφή
αλληλοδανεισμού στοιχείων του ενός από το άλλο. Αυτό το πλησίασμα η θεωρία
σύγκλισης το θεωρεί σαν πυρήνα μιας πιθανής μελλοντικής συγχώνευσης ή σύγκλισης των
δυο συστημάτων και προσπαθεί να το θεμελιώσει θεωρητικά. Η θεωρία της οριζόντιας
διεύρυνσης, αντίθετα, δεν προβλέπει μια μελλοντική ολική συγχώνευση των δυο
συστημάτων, αλλά απλώς μια ανακοπή αυτού του αλληλοδανεισμού ή
αλληλοπλησιάσματος εκεί που τα όρια αντοχής και των δυο συστημάτων θα
προσκρούσουν στη δομή τους. Εξάλλου το ότι τα δυο συστήματα αυτοβελτιώνονται με
την κάθετη διεύρυνση, αποδεικνύει ακριβώς ότι το καθένα ακολουθεί το δρόμο του, ο
οποίος κάθε άλλο παρά συγκλίνει προς μια μελλοντική συγχώνευση.

Πέρα από την συμπλεκτικότητα που παρουσιάζουν τα δύο συστήματα στο
επίπεδο αυτό, παρουσιάζουν μια συμπλεκτικότητα και από την πλευρά της
χρησιμοποίησης ομοειδών ή κοινών εργαλείων, των ίδιων οργανωτικών και παραγωγικών
μεθόδων. Αυτό όμως από μόνο του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει στην
τελική σύγκλιση. Είναι αυτονόητο ότι οι κοινές μέθοδοι και τα κοινά εργαλεία πηγάζουν
από το γεγονός ότι και τα δυο συστήματα έχουν να λύσουν βασικά τα ίδια προβλήματα:
παραγωγή και διανομή αγαθών. Ωστόσο, η θεωρία σύγκλισης σε αυτό ακριβώς
στηρίζεται. Στο ότι δηλαδή οι κοινές μέθοδοι και τα κοινά εργαλεία θα δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις και το κατάλληλο περιβάλλον, όπου στα δυο συστήματα δεν θα απομείνει
τίποτε το διαφορετικό, οπότε θα γίνει εφικτή η τελική τους σύγκλιση. Με άλλα λόγια,
σύμφωνα με τη θεωρία σύγκλισης τα δυο συστήματα θα πλησιάσουν τόσο πολύ το ένα το
άλλο, ώστε να εξομοιωθούν πλήρως και να συγχωνευθούν.

Ωστόσο οι εναλλακτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται για το μέλλον των δυο
συστημάτων, είναι40:

  η τελική συγχώνευση,

39 Λάζου Αχ. Βάϊου, Ο εφαρμοσμένος και ο εναλλακτικός σοσιαλισμός σε λειτουργία με βάση την
οικονομική αρχή, Οικονομικός ταχυδρόμος, Φ. 17(1303) της 26/4/1979, σελ. 5.

40 α) Βάϊου Αχ. Λάζου, Σοσιαλισμός και καπιταλισμός στα πλαίσια της συστημικής συγκριτικής, ανάτυπο
από τον IX τόμο της επιστημονικής επετηρίδας της ΑΒΣΘ, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 479-482.
β) Βάϊος Αχ. Λάζος, Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις: Πανεπιστημιακές παραδόσεις,
εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 140-142.
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 η αφομοίωση του ενός από το άλλο,

 η διατήρηση μιας παράλληλης πορείας που δεν καταλήγει σε συγχώνευση,

 η κατάρρευση του ενός και η επικράτηση του άλλου (όπως άλλωστε συνέβη
την περασμένη δεκαετία με τον σοσιαλισμό).

Αυτές οι περιπτώσεις συντίθενται από διάφορες υποπεριπτώσεις, ωστόσο ο γενικός
στόχος όλων είναι μια γνήσια ή μη γνήσια σύγκλιση. Γνήσια σύγκλιση θεωρείται η
αμοιβαία αλληλοσυγχώνευση των δυο συστημάτων, από την οποία θα προκύψει ένα τρίτο,
που θα αποτελεί σύνθεση των καλύτερων στοιχείων των δυο συστημάτων. Όλες οι άλλες
περιπτώσεις είναι μη γνήσιες. Στο θεωρητικό πεδίο οι απόψεις σχετικά με τη σύγκλιση
διίστανται, άλλοι την δέχονται άλλοι την απορρίπτουν και άλλοι την δέχονται ή την
απορρίπτουν υπό όρους.

Γενικά οι τάσεις που διαμορφώθηκαν είναι οι εξής:

1) Απόλυτη άρνηση της σύγκλισης.

Η τάση αυτή υποστηρίζει ότι τα δυο συστήματα είναι από τη φύση τους
διαφορετικά και γι’ αυτό είναι αδύνατη κάθε συγχώνευσή τους. Εκπρόσωποι της
σχολής αυτής είναι οι γερμανόφωνοι Μίζες, Χαγιεκ, Ρέπκε, Όικεν κ.α., οι οποίοι
και τελικά δικαιώθηκαν με την κατάρρευση του σοσιαλισμού.

2) Δυναμική σύγκλιση.
Η τάση αυτή υποστηρίζει ότι τα δυο συστήματα πλησιάζουν το ένα το άλλο μόνο
στα πλαίσια της οριζόντιας διεύρυνσης και υιοθετούν την άποψη ότι το κάθε
σύστημα είναι ξεχωριστό και αυτόνομο, χωρίς καμιά προοπτική τελικής
συγχώνευσης. Κύριοι εκπρόσωποι της τάσης αυτής είναι οι πραγματιστές, οι οποίοι
συγκροτούν την πραγματιστική σχολή. Οι δυο αυτές σχολές απετέλεσαν στη
Δύση και κυρίως στο γερμανικό χώρο τον πυρήνα της Σοσιαλδημοκρατίας.

3) Απόλυτη σύγκλιση.
Η τάση αυτή πιστεύει σε μια μη γνήσια μορφή σύγκλισης, δηλαδή σε μια απόλυτη
μορφή σύγκλισης των δυο συστημάτων, με την έννοια ότι το ένα σύστημα θα
πάψει να υπάρχει γιατί θα απορροφηθεί ή θα αφομοιωθεί από το άλλο, το οποίο θα
παραμείνει μόνο κυρίαρχο. Την άποψη αυτή υποστηρίζουν τόσο αστοί όσο και
μαρξιστές οικονομολόγοι και θεωρητικοί, από τη δική τους πλευρά ο καθένας. Οι
αστοί μεν πιστεύουν πως ο καπιταλισμός θα είναι τελικά αυτός που θα αφομοιώσει
τον σοσιαλισμό και θα κληρονομήσει από αυτόν όλα τα θετικά του στοιχεία, όπως
εργατική συμμετοχή, 5ετή προγραμματισμό, κρατική παρέμβαση κλπ. Οι
μαρξιστές πιστεύουν ότι τα δυο συστήματα δεν πρόκειται να αλληλοαφομοιωθούν,
απλώς ο καπιταλισμός θα καταρρεύσει χωρίς να έχει να κληρονομήσει τίποτε από
αυτόν ο σοσιαλισμός, ο οποίος άλλωστε στη φάση αυτή θα περάσει και ο ίδιος στο
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τελικό του στάδιο που είναι ο κομμουνισμός. Ωστόσο μια άλλη ομάδα μαρξιστών
πιστεύει ότι ορισμένα στοιχεία του  καπιταλισμού θα κληρονομήσει τελικά και ο
σοσιαλισμός.

4) Σχετική σύγκλιση.
Η τάση αυτή πιστεύει σε μια «γνήσια σύγκλιση», σύμφωνα με την οποία η
συγχώνευση των δυο συστημάτων θα είναι αμοιβαία και από τα δύο συστήματα θα
προκύψει ένα τρίτο, το οποίο θα αποτελεί σύνθεση από τα καλύτερα στοιχεία και
τους αποδοτικότερους μηχανισμούς των δυο συστημάτων. Άλλωστε, ως
προπομπός έρχεται η οριζόντια διεύρυνση, η οποία είναι μια μορφή τέτοιας
σύνθεσης, χωρίς να αποτελεί όμως τελική συγχώνευση. Κύριος εκπρόσωπος της
σχετικής ή γνήσιας σύγκλισης αλλά και της θεωρίας της σύγκλισης θεωρείται ο
οικονομολόγος Τίνμπεργκερ, ο οποίος είναι ο πρώτος που μίλησε συστηματικά για
την σύγκλιση των συστημάτων. Πριν από αυτόν ο Σούμπετερ ανέπτυξε αξιόλογες
απόψεις κλείνοντας προς την πλευρά των μαρξιστών. Αντίθετα, ο Ροστόβ που
διατύπωσε τη γνωστή μας θεωρία σταδίων, υποστήριξε ότι τα δυο συστήματα
διατρέχοντας τα διάφορα στάδια οικονομικής ανάπτυξης θα συγκλίνουν τελικά
στην υποταγή του ενός (σοσιαλισμός) στο άλλο (καπιταλισμός), πράγμα που έγινε
τελικά.

Τέλος, μια άλλη κατηγορία στοχαστών που θα μπορούσε να ενταχθεί στην τάση
της γνήσιας-σχετικής σύγκλισης, είδε τη σύγκλιση των δυο συστημάτων από τη σκοπιά
του μοντέρνου βιομηχανικού κράτους. Αυτό χαρακτηρίζεται κυρίως από την κυριαρχία
των τεχνοκρατών και η κυριαρχία αυτή είναι η ίδια σε ανατολή και δύση. Επομένως,
δυτικοί και ανατολικοί τεχνοκράτες θα οδηγήσουν τα δυο συστήματα στη σύγκλιση, γιατί
τα διευθυντικά τους καθήκοντα είναι ίδια και αργά ή γρήγορα θα οργανώσουν και τις
οικονομίες τους κατά τον ίδιο τρόπο, αφού οι επιχειρήσεις είναι το κύριο γνώρισμα των
σημερινών οικονομιών και αφού αυτές θα έχουν συγκλίνει οργανωτικά. Κυριότεροι
εκπρόσωποί τους είναι οι Γκαλμπραίηθ, Μπάρναμ και Αρόν. Ωστόσο η θεωρία αυτή δεν
φαίνεται ότι δικαιώθηκε από τις εξελίξεις.

2.6.3   Μικτές οικονομίες

Στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος διαμορφώθηκαν ιστορικά δυο βασικά
οικονομικά μοντέλα. Η ελεύθερη οικονομία της αγοράς που στηρίζεται στον ελεύθερο
ανταγωνισμό και κυριαρχεί στην πρώτη φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού, και η μικτή
οικονομία που διαμορφώνεται  στην ύστερη φάση του καπιταλισμού και χαρακτηρίζει τη
σύγχρονη εποχή.
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Η μικτή οικονομία, με την ευρύτερη έννοια της, αποτελεί μια πολυτομεακή
οικονομία, στην οποία συνυπάρχουν οικονομικές μονάδες με ποικίλες μορφές ιδιοκτησίας,
με διαφορετικούς στόχους, με διαφορετικές αρχές λειτουργίας και διαφορετικούς τρόπους
ρύθμισης. Αποτελεί τον καταλληλότερο μηχανισμό για την εναρμόνιση και ταυτόχρονη
ικανοποίηση των διαφορετικών και αντιτιθέμενων συμφερόντων. Ο ιδιωτικός τομέας
ικανοποιεί καλύτερα τα ατομικά και ορισμένα ομαδικά συμφέροντα, τις ανάγκες για
ιδιωτικά αγαθά, ενώ ο δημόσιος τομέας μπορεί, να ικανοποιήσει καλύτερα το γενικό
συμφέρον, το κοινωνικό συμφέρον, τις συλλογικές και ατομικές ανάγκες για δημόσια
αγαθά.

Η ταυτόχρονη εφαρμογή επιχειρηματικών, κοινωνικών και ιδιωτικοοικονομικών
κριτηρίων συμβάλλει στην καλύτερη εναρμόνιση των ατομικών, ομαδικών και κοινωνικών
συμφερόντων. Επίσης, η ταυτόχρονη ρύθμιση της οικονομίας από την αγορά και το
κράτος είναι ο αποτελεσματικότερος μηχανισμός για την εναρμόνιση και ικανοποίηση των
διαφορετικών συμφερόντων.

Το μοντέλο της μικτής οικονομίας διακρίνεται σε τρεις βασικούς τύπους41 :

 Τη μικτή οικονομία, η οποία είναι διευθυνόμενη από την αγορά ενώ ο ρόλος
του κράτους περιορίζεται στο ελάχιστο.

 Τη μικτή οικονομία, η οποία είναι διευθυνόμενη από το κράτος ενώ ο ρόλος
της αγοράς είναι υποδεέστερος.

 Τη μικτή οικονομία, η οποία ρυθμίζεται από την αγορά, το κράτος και τις
οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, μεταξύ των οποίων διαμορφώνονται
συμβιβαστικές λύσεις.

Στη μικτή οικονομία υπάρχει διασπορά της ιδιοκτησίας (ατομική, μετοχική,
θεσμική, κρατική). Το κράτος παίζει ενεργό ρόλο στη ρύθμιση του ανταγωνισμού, στη
παραγωγή δημοσίων αγαθών και στη κατάρτιση και εφαρμογή πολιτικών, όπως
κοινωνικής, βιομηχανικής, αγροτικής και άλλων πολιτικών. Επιχειρηματική
δραστηριότητα αναπτύσσουν τόσο οι ιδιώτες επιχειρηματίες όσο και το κράτος. Το
φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει περισσότερο τις διευθυνόμενες από το κράτος μικτές
οικονομίες (Γαλλία, Ιαπωνία) και λιγότερο τις διευθυνόμενες από την αγορά μικτές
οικονομίες (ΗΠΑ). Στοιχείο της μικτής οικονομίας αποτελούν και οι επιχειρήσεις μικτής
ιδιοκτησίας, στις οποίες η ιδιοκτησία ανήκει εν μέρει στους ιδιώτες και εν μέρει στο
κράτος ή στις κρατικές επιχειρήσεις, στις κρατικές τράπεζες και στους δημόσιους
οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους συνεταιρισμούς.

41 Μπαμπανάσης Στ., Σύγχρονα οικονομικά συστήματα, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 225,
παραπέμπει στον: Klug O., Volkskapitalismus durch Eigentumsstrenung, Illusion order Wirkeichkeit,
Stuttgart 1962, σελ. 24.
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Στις σύγχρονες μικτές οικονομίες ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας αποτελεί το
κυρίαρχο στοιχείο της οικονομίας. Στις τελευταίες δεκαετίες ενισχύεται ο ρόλος του σε
παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στις δυτικές και ανατολικές χώρες όσο και στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν οι αποκρατικοποιήσεις και οι
ιδιωτικοποιήσεις.

Άλλα χαρακτηριστικά της μικτής οικονομίας είναι τα εξής:

 Η συμβίωση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπου συνυπάρχουν ισότιμα η
οικονομική δραστηριότητα του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων
της κοινωνικής ασφάλισης, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και η
ιδιωτική πρωτοβουλία.

 Ο συνδυασμός ιδιωτικών αγαθών, δημόσιων αγαθών και μικτών αγαθών.

 Η εφαρμογή επιχειρηματικών, ιδιωτικοοικονομικών, κοινωνικών και μικτών
κριτηρίων οργάνωσης και λειτουργίας της οικονομίας.

 Η μικτή ρύθμιση της οικονομίας από την αγορά και το κράτος, δηλαδή
ρύθμιση των αλληλοεπηρεαζόμενων διαδικασιών και δραστηριοτήτων μεταξύ
ατόμων, επιχειρήσεων και φορέων.

 Η συνύπαρξη και εναρμόνιση ιδιωτικών συμφερόντων, ομαδικών
συμφερόντων και κοινωνικών συμφερόντων.

 Ο ενδεικτικός προγραμματισμός της μικτής οικονομίας.
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3.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
               ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ

3.1   Γενικά

Στις υποανάπτυκτες χώρες, στις αναπτυσσόμενες, αλλά και ενδεχομένως στις
ανεπτυγμένες σε μικρότερο βαθμό, η διαδικασία της ανάπτυξης στηρίζεται κυρίως σε
οργανωμένες προσπάθειες που καταβάλλει το κράτος42. Οι προσπάθειες αυτές
εκδηλώνονται με την μορφή ενός προγραμματισμού, ο οποίος για μεν τις οικονομίες της
αγοράς, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στις κλειστές οικονομίες, έχει το χαρακτήρα του
ενδεικτικού, με την έννοια ότι η εφαρμογή του από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας
είναι προαιρετική. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, οι παραπάνω προγραμματισμοί
περιλαμβάνουν πολιτικές και δράσεις, που στόχο έχουν να κινητοποιήσουν το ιδιωτικό
κεφάλαιο με την παροχή διαφόρων κινήτρων προς μια προδιαγεγραμμένη αναπτυξιακή
κατεύθυνση. Τα κίνητρα αυτά που προσδιορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις
αναπτυξιακές ανάγκες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε χώρας, σε συνδυασμό
και με την επικρατούσα αναπτυξιακή φιλοσοφία, εξειδικεύονται με τους αναπτυξιακούς
νόμους.

Η αναπτυξιακή πολιτική που εκφράζεται με τους αναπτυξιακούς νόμους, έχει σαν
στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής
ζωής μιας χώρας. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τη
δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων, που μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία
στα σύγχρονα προβλήματα της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της διανομής
και της απασχόλησης. Στα πλαίσια της ευρύτερης αναπτυξιακής προσπάθειας
επιδιώκονται και ενισχύονται στόχοι κοινωνικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα επιδιώκεται
η εξασφάλιση της συνέχειας και συνέπειας στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Τα κίνητρα των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων, σκοπό έχουν κυρίως την
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης των διαφόρων τομέων και
κλάδων της οικονομίας. Οι νόμοι αυτοί εκφράζουν τη φιλοσοφία  του κράτους για το είδος

42 Βάϊος Αχ. Λάζος, Κατάρτιση επενδυτικών μελετών, εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσ/νίκη 2004, σελ. 159.
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και τη μορφή της ανάπτυξης της χώρας. Ακόμη, περιγράφουν λεπτομερώς και με
σαφήνεια τα χορηγούμενα κίνητρα και τις προϋποθέσεις με τις οποίες παρέχονται, για την
παρακίνηση και ενεργοποίηση του ημεδαπού και αλλοδαπού επιχειρηματικού κεφαλαίου.
Δίδεται δηλαδή το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα στο οποίο μπορεί
να αναπτυχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την άμεση
υποστήριξη των νέων παραγωγικών επενδύσεων του ιδιωτικού κυρίως τομέα. Η
υποστήριξη αυτή έχει τη μορφή των φορολογικών ελαφρύνσεων και χρηματοδοτικών
ενισχύσεων, που καλύπτουν μέρος του κόστους της αρχικής εγκατάστασης και
κλιμακώνεται περιφερειακά ανάλογα με το χαρακτήρα των διαφόρων περιοχών. Τα
κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης στοχεύουν στην αποκέντρωση των επενδύσεων προς τις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, όπου υπάρχει διαθέσιμη εργασία. Με τις διάφορες
ενισχύσεις που επιδοτούν το κόστος της αρχικής εγκατάστασης, που είναι ψηλότερες όσο
λιγότερο ευνοϊκή είναι η περιοχή, τα κίνητρα επιδιώκουν να εξαλείψουν τις αρχικές
ανισότητες μεταξύ των περιοχών. Επίσης, πρέπει να είναι τόσο ισχυρά, ώστε να
κατορθώσουν να ανατρέψουν τις υπάρχουσες τάσεις προς όφελος των λιγότερων
αναπτυγμένων περιοχών. Επιπρόσθετα, επιδιώκουν την ομογενοποίηση του εθνικού
χώρου, δηλαδή την εξίσωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και ειδικά αυτών που
ευνοούν την αρχική εγκατάσταση, ώστε να παρουσιάζονται τελικά όλες οι περιοχές το ίδιο
ευνοϊκές για τη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και η επιλογή του τόπου
εγκατάστασης να μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το χαρακτήρα κάθε περιοχής43.

Οι αναπτυξιακοί νόμοι για να είναι αποτελεσματικοί, πρέπει να χαρακτηρίζονται
από χρονική διάρκεια, συνέπεια κατά το στάδιο της εφαρμογής και κατάλληλη
χωροταξική, κλαδική και ποσοτική κατανομή των κινήτρων που παρέχουν. Η χρονική
διάρκεια εφαρμογής τους πρέπει να προσεγγίζει την δεκαετία, για να μπορέσουν να
αποδώσουν σε όλη τους την έκταση, αλλά και να γίνουν εμφανείς οι νέες ανάγκες και
προτεραιότητες που προκύπτουν από τις νέες συνθήκες, έτσι ώστε να έχει αντικείμενο η
αντικατάστασή τους. Βεβαίως, στην πορεία υλοποίησής τους μπορούν να
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε φορά. Η κατάλληλη
χωροταξική, κλαδική και ποσοτική κατανομή των προβλεπόμενων κινήτρων είναι επίσης
πολύ σημαντική, γιατί προσδιορίζει την περιοχές ανάπτυξης της χώρας, τους τομείς της
οικονομίας που πρέπει να αναπτυχθούν, αλλά και το εύρος της ανάπτυξής τους.

43 Κιούκης Κ., Παπακωνσταντινίδης Λ., Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης στις χώρες της ΕΟΚ.
Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας σε Εθνικοπεριφερειακό και κοινοτικό επίπεδο, ΑΤΕ, Αθήνα
1984, σελ. 24-35 και 217-221.
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Επομένως, οι όποιες ασάφειες και αντικρουόμενες ρυθμίσεις αποδυναμώνουν την
αποτελεσματικότητά τους και κυρίως, όταν οι αναπτυξιακοί νόμοι έρχονται σε αντίθεση
μεταξύ τους ή με άλλες εφαρμοζόμενες πολιτικές44.

Με τους αναπτυξιακούς νόμους συνήθως προσδιορίζονται:

 οι παραγωγικές επενδύσεις,

 οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο νόμο,

 οι περιοχές κινήτρων,

 τα παρεχόμενα κίνητρα (ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση επενδύσεων,
επιδότηση επιτοκίου, οι αφορολόγητες εκπτώσεις, αυξημένες αποσβέσεις),

 οι διαδικασίες παροχών

Τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων μπορεί να είναι γενικά, όπως για παράδειγμα
η φορολογική απαλλαγή των καταθέσεων για ενθάρρυνση της αποταμίευσης και ειδικά,
τα οποία ενισχύουν ορισμένες δραστηριότητες ή γεωγραφικές περιοχές Επίσης, τα
αναπτυξιακά κίνητρα μπορούν να διακριθούν σε κίνητρα που αφορούν την άμεση
ενίσχυση της επένδυσης (χρηματοδοτικά κίνητρα) και σε κίνητρα που αφορούν την
έμμεση ενίσχυση της επένδυσης (Φορολογικά, εξαγωγικά κίνητρα, κ.α.).

Οι βασικότεροι στόχοι που επιδιώκονται με τη θέσπιση των κινήτρων είναι:

 η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη,

 η ενθάρρυνση επενδύσεων για δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό

 υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων,

 η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης,

 η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος από τη

ρύπανση.

Τα είδη των αναπτυξιακών κινήτρων που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς,
ομαδοποιούνται στις εξής κατηγορίες45:

1.  Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις

Είναι τα σημαντικότερα κίνητρα, διότι σχετίζονται με την κάλυψη μέρους του
κόστους των νέων επενδύσεων και την επιδότηση του επιτοκίου των δανειακών
κεφαλαίων. Τα κίνητρα της ομάδας αυτής επιλέγονται κυρίως από τους νέους επενδυτές,
διότι περιορίζεται το κόστος υλοποίησης της επένδυσης τους. Τα χρηματοδοτικά κίνητρα
είναι πιο αποτελεσματικά και αυτό αποτυπώνεται στην αύξηση του αριθμού των

44 Λάζος Αχ. Βάϊος, Κατάρτιση επενδυτικών μελετών, εκδόσεις Μπαρμπουνάκης, Θεσ/νίκη 2004, σελ. 161.
45 Γιαννίτσης Τάσος, Η Ελληνική Βιομηχανία: Ανάπτυξη και Κρίση, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1985, σελ.
96-116.
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επενδύσεων, αλλά μειονεκτούν σε σχέση με τα φορολογικά, διότι ενισχύονται επιχειρήσεις
που η βιωσιμότητά τους δεν είναι δεδομένη και συνεπώς υπάρχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες αποτυχιών. Ειδικότερα, τα είδη των κινήτρων της κατηγορίας αυτής είναι τα
εξής:

  Η επιχορήγηση, συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού
ποσού για την κάλυψη μέρους της δαπάνης επένδυσης και παρέχεται ως
ποσοστό επί του κόστους της πραγματοποιούμενης επένδυσης.

 Η επιδότηση επιτοκίου, συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος
των τόκων που κατέβαλε ο επενδυτής, για τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια που
έλαβε για την υλοποίηση της επένδυσης.

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, συνίσταται στην κάλυψη από το
Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων της χρηματοδοτικής
μίσθωσης, η οποία συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Το κίνητρο της επιδότησης αυτής
παρέχεται, όταν η επιχείρηση επιλέγει να μη αγοράσει, αλλά να μισθώσει τον
εξοπλισμό, με την προϋπόθεση ότι με τη λήξη της σύμβασης leasing η
κυριότητά του θα περιέλθει στην επιχείρηση.

 Η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, συνίσταται
στην κάλυψη από το Δημόσιο για ορισμένο χρονικό διάστημα τμήματος του
μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων από την επένδυση θέσεων
απασχόλησης.

2.  Φορολογικές ελαφρύνσεις ή απαλλαγές

Είναι τα κίνητρα που προτιμούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, διότι έχουν
φορολογικές εκπτώσεις από τα κέρδη τους ή πρόσθετες αποσβέσεις, οι οποίες αυξάνουν τα
κέρδη τους και τη ρευστότητά τους. Φορολογικές ελαφρύνσεις ή απαλλαγές μπορούν να
γίνουν και στην έμμεση φορολογία, με αποτέλεσμα την αύξηση των μικτών κερδών της
επιχείρησης ή τη μείωση του κόστους της επένδυσης. Τα ειδικότερα κίνητρα της
κατηγορίας αυτής είναι:

  Φορολογική απαλλαγή, ύψους μέχρι ενός ποσού ή ποσοστού ή του
 συνόλου της αξίας της πραγματοποιούμενης και ενισχυόμενης δαπάνης της
 επένδυσης ή και του μισθώματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου
 μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση. Η
 απαλλαγή συνίσταται στη μη καταβολή φόρου εισοδήματος για τα μη
 διανεμόμενα κέρδη, για ορισμένο χρονικό διάστημα από την
 πραγματοποίηση της επένδυσης, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου
 αποθεματικού.
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 Αυξημένες αποσβέσεις, συνίστανται στη παροχή από το Δημόσιο του
 δικαιώματος για προσαύξηση των συντελεστών απόσβεσης, τα οποία ίσχυαν
 για τα πάγια που αποκτήθηκαν με την πραγματοποιηθείσα επένδυση. Με το
 κίνητρο αυτό δίδεται η δυνατότητα αύξησης των δαπανών απόσβεσης των
 παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μείωσης των
 φορολογητέων κερδών της και κατά συνέπεια των αναλογούντων φόρων επί
 των κερδών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται αφανή αφορολόγητα
 αποθεματικά, τα οποία αυξάνουν τη ρευστότητα της επιχείρησης.

  Αφορολόγητες εκπτώσεις, συνίστανται στο σχηματισμό αφορολόγητου
 αποθεματικού από τα μη διανεμόμενα κέρδη. Με το κίνητρο αυτό δίδεται
 στην επιχείρηση η δυνατότητα να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό
 ύψους μέχρις ενός ποσοστού του κόστους της επένδυσης της.

 Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, συνίσταται στη δημιουργία
 αφορολόγητου αποθεματικού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την
 πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων ισόποσης αξίας. Το αποθεματικό
 αυτό μπορεί να σχηματίζεται από τα κέρδη της επιχείρησης για ορισμένο
 χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασης και μέχρι ενός
 ποσοστού των συνολικών αδιανέμητων κερδών της. Το αποθεματικό θα
 πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων
 μέσα σε ορισμένο χρόνο από το χρόνο σχηματισμού του.

3.  Διευκολύνσεις και προνόμια

Στην ομάδα αυτή των κινήτρων υπάγονται όλες οι διευκολύνσεις και τα προνόμια
που απολαμβάνει η επιχείρηση και τα οποία προκύπτουν από τη διάθεση με ευνοϊκούς
όρους βιομηχανικών οικοπέδων και ετοίμων βιοτεχνικών κτιρίων, από την αναγκαστική
απαλλοτρίωση οικοπέδων για επενδύσεις, από την ελεύθερη χρησιμοποίηση του αιγιαλού
κ.ά. Τα κίνητρα αυτά παρέχονται κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τοπικούς
αναπτυξιακούς φορείς46.

3.2   Αναπτυξιακοί νόμοι

Οι αναπτυξιακοί νόμοι που εφαρμόσθηκαν μεταπολεμικά στην Ελλάδα και μέχρι
το 1989, παρουσιάζονται παρακάτω κατά χρονολογική σειρά:

46 Λεμονιά Ε., Αναπτυξιακά κίνητρα στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ, ΚΕΠΕ, Αθήνα 1991.
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 Νόμος  1ος :

Ν. Δ.  2687 / 1953: Περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού.

1. Ορισμός επενδύσεων
Κεφάλαια εξωτερικού νοούνται τα με οιανδήποτε μορφή εισαγόμενα από το

εξωτερικό, ήτοι συνάλλαγμα εξωτερικού, μηχανήματα και υλικά, εφευρέσεις, τεχνικές
μέθοδοι, καθώς επίσης εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, τα οποία τοποθετούνται σε
παραγωγικές επενδύσεις.

Ως παραγωγικές επενδύσεις θεωρούνται αυτές που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της
εθνικής παραγωγής ή συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας, καθώς επίσης και
στην ανάπτυξη της λαϊκής στέγης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι μισθοσυντήρητοι .

2. Παρεχόμενα κίνητρα
α) Δεν επιτρέπεται η επιστροφή του κεφαλαίου ενωρίτερα του έτους από της
έναρξη της παραγωγικής δράσης της επιχείρησης και πάντως όχι ενωρίτερα του
έτους από της εισαγωγής του. Η εξαγωγή συναλλάγματος για την καταβολή τόκων
ή κερδών, δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τα 10% του εισαχθέντος κεφαλαίου.
Η εξαγωγή συναλλάγματος για την καταβολή τόκων ή κερδών, επίσης δεν μπορεί
να υπερβαίνει ετησίως τα 12% του εισαχθέντος κεφαλαίου προκειμένου περί
κερδών, τα 10% δε προκειμένου περί τόκων επί κεφαλαίου προερχομένου εκ του
δανείου. Εάν σε κάποιο έτος εξήχθη συνάλλαγμα για τους παραπάνω σκοπούς
κατώτερο του ορισθέντος, η επί το έλλατον διαφορά εξάγεται κατά τα επόμενα έτη.

β) Το σύνολο ή μέρος των κερδών που πραγματοποιούνται από κεφάλαια
εξωτερικού, εφόσον επανεπενδύονται στην επιχείρηση, θεωρούνται ως κεφάλαια
εξωτερικού.

γ) Σε περίπτωση μίσθωσης μηχανημάτων ή άλλης μορφής κεφαλαίων εξωτερικού,
το σχετικό μίσθωμα μεταφέρεται σε εξωτερικό συνάλλαγμα.

δ) Επιχειρήσεις που ιδρύονται ή ενισχύονται από κεφάλαια εξωτερικού, μπορούν
να χρησιμοποιούν αλλοδαπούς για τις ανώτερες θέσεις του τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού και οι αμοιβές τους σε συνάλλαγμα μεταφέρονται στο
εξωτερικό.

ε) Στις εξαγωγικές βιομηχανικές επιχειρήσεις μεταλλείων ή ορυχείων, καθώς και
σε επιχειρήσεις που ιδρύονται για πρώτη φορά στη χώρα, από τη δράση των
οποίων εξοικονομούνται σημαντικά ποσά συναλλάγματος ετησίως, χορηγούνται οι
παρακάτω φορολογικές διευκολύνσεις:

 Προσδιορισμός παγίως της ισχύουσας φορολογίας καθαρών προσόδων για
μια δεκαετία, προσαρμοζόμενη σε περίπτωση μείωσης στα ισχύοντα εκάστοτε
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όρια, ή προσδιορισμός της φορολογίας καθαρών προσόδων για το ίδιο χρονικό
διάστημα, σε πάγιο ποσοστό επί των καθαρών ή ακαθαρίστων κερδών σε ύψος
φορολογίας κατώτερη της εκάστοτε ισχύουσας.

 Μείωση ή απαλλαγή για μια δεκαετία από δασμούς, εισφορές ή άλλους
φόρους και τέλη για την εισαγωγή των μηχανημάτων, εξαρτημάτων,
ανταλλακτικών  και εργαλείων.

 Μείωση ή απαλλαγή για μια δεκαετία από κάθε φόρο ή τέλος ή εισφορά που
επιβάλλεται από όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, λιμενικών ταμείων ή άλλων
οργανισμών.

 Μείωση ή απαλλαγή από τέλη και πάσης φύσεως δικαιώματα για την
εγγραφή υποθήκης ή σύσταση ενεχύρου για ασφάλεια των εισαγομένων
κεφαλαίων εξωτερικού, καθώς και για την κατάρτιση των σχετικών με αυτά
συμβολαίων.

 Δεν επιτρέπεται η απαγόρευση εξαγωγής των προϊόντων που παράγουν οι
επιχειρήσεις αυτές, ούτε η επιβολή εξαγωγικού φόρου, εφόσον οι ανάγκες της
χώρας καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή.

στ) Δεν επιτρέπεται η επιβολή αναδρομικής φορολογίας σε επιχειρήσεις που
ιδρύονται με κεφάλαια εξωτερικού, που εισάγονται με τις διατάξεις του νόμου
αυτού. Η απαγόρευση αυτή επεκτείνεται και στις υφιστάμενες όμοιες επιχειρήσεις.

ζ) Η εισαγωγή κεφαλαίων για την ανάπτυξη της εξαγωγής γεωργικών και
μεταλλευτικών προϊόντων επιτρέπεται υπό τους όρους :

 ότι η εξυπηρέτησης των κεφαλαίων αυτών, κατά παρέκκλιση της
παραγράφου (α) της ενότητας αυτής, θα γίνεται δια της εξαγωγής των
παραγομένων προϊόντων με τη συμβολή των εν λόγω κεφαλαίων.

 ότι τα προϊόντα αυτά παράγονται στη χώρα σε ποσότητες που
υπερκαλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Περιοχές κινήτρων, ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση
επενδύσεων, επιδότηση επιτοκίου, αφορολόγητες εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις.

 Νόμος  2ος :

Ν. 4171 της 23-5 / 3-6-61  (Α 93): Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την
υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας.
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1. Ορισμός επενδύσεων
Παραγωγικές επενδύσεις είναι αυτές που συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο της

χώρας και δι’ αυτών επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της εθνικής παραγωγής και της
απασχόλησης, ή αξιόλογος αύξηση των εξαγωγών, ή εξοικονομείται αξιόλογο ποσό
συναλλάγματος, ή δημιουργείται αξιόλογη εισροή συναλλάγματος άνω των 90.000.000
δραχμών. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε επεκτάσεις των
εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων ύψους τουλάχιστον 30.000.000 δραχμών, εφόσον
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

2. Παρεχόμενα κίνητρα

α)  Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δασμό, τέλος, τέλη χαρτοσήμου, εισφορά,
δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων, τα κάτωθι είδη,
παραγόμενα ή μη από την εγχώρια βιομηχανία, αναγκαία ή χρήσιμα για την
ενέργεια μελετών, ερευνών, κατασκευών και ανέγερση των πρώτων
εγκαταστάσεων:

 Τα μηχανήματα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία, καθώς και ο λοιπός
εξοπλισμός προκειμένου περί βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευτικών
επιχειρήσεων. Εξαιρούνται της απαλλαγής ο εξοπλισμός των γραφείων των
επιχειρήσεων, τα φορτηγά και τα επιβατικά μεταφορικά μέσα.

 Τα ενσωματωμένα υλικά ανοικοδόμησης, εξαιρουμένων των προϊόντων
τσιμέντου, των κεραμικών και των προϊόντων λατομείου.

 Τα όργανα ερευνών, δοκιμών, μέτρησης και ελέγχου για τις ανάγκες της
επιχείρησης.

 Οι γερανοί και τα οχήματα διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
χώρου της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των φορτηγών αυτοκινήτων.

β) Η κράτηση του άρθρ. 4 του ν. δ/τος 3879/58 για την ανέγερση εργοστασίων,
περιορίζεται για μεν τις επαρχίες σε 0,08 % (άρθρ. 1 του ν. 3213 /1955), για δε τις
λοιπές περιοχές σε 0,80 %. Το τέλος του άρθρ. 23 του β. δ/τος της 24.9.58 «περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των δήμων και κοινοτήτων δια την ανέγερση εργοστασίου», περιορίζεται
για μεν τις επαρχίες όπως καθορίσθηκαν στο άρθρο 1 του ν. 3213 /1955 σε 0,02 %,
για δε τις λοιπές περιοχές σε 0,20 %.

γ) Τα υφιστάμενα τέλη, οι εισφορές, τα δικαιώματα και οι λοιπές επιβαρύνσεις για
τις άδειες σκοπιμότητας, εγκατάστασης, λειτουργίας των μηχανημάτων ή των
επιχειρήσεων κατασκευής οδών προσπέλασης και λιμενικών έργων και παρόμοιων
εργασιών, ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο, για κάθε άδεια, σε δραχμές οκτώ (8)
χιλιάδες για το δημόσιο και δραχμές δυο (2) χιλιάδες για κάθε τρίτο.
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δ)  Τα υφιστάμενα τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του
δημοσίου και τρίτων επί των συμβάσεων εργολαβίας για την κατασκευή και
συναρμολόγηση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων στην επαρχία, σύμφωνα με
το άρθρο 1 του ν. 3213/55, περιορίζονται στο ένα δέκατο (1/10) αυτών.

ε) Για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας με μετοχικό κεφάλαιο πάνω από 15.000.000
δραχμές, καταβάλλονται για μεν το τμήμα του κεφαλαίου μέχρι 5.000.000 δραχμές
τα υφιστάμενα τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του
δημοσίου και τρίτων, για δε το υπόλοιπο τμήμα του κεφαλαίου επιβάλλονται μόνο
τέλη χαρτοσήμου των μετοχών οριζόμενα: ι)  από 5.000.001 - 30.000.000 σε 1 %
και ιι)  από 30.000.000 και πάνω σε 0,10 %.

στ) Προκειμένου για επενδύσεις άνω των 180.000.000 δραχμών συνάπτεται
σύμβαση μεταξύ επενδυτή και δημοσίου με ειδικό καθεστώς.

ζ)  Μέχρι την εξόφληση των μακροπρόθεσμων δανείων που συνάφθηκαν πριν την
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης και όχι πέραν των δεκαπέντε
(15) ετών:

 παγιοποιούνται οι φορολογικοί συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος επί
των αδιανέμητων κερδών της επιχείρησης, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση
ένταξης της επένδυσης στις διατάξεις αυτού του νόμου, και

 δεν επιβάλλεται φόρος επί της περιουσίας της επιχείρησης.

η) Για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επιχείρησης, παγιοποιούνται (συμπεριλαμβανομένου και των
απαλλαγών) όλοι οι υφιστάμενοι φόροι, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή άλλες
επιβαρύνσεις (πλην των ανταποδοτικών) υπέρ των δήμων, κοινοτήτων,
οργανισμών, ταμείων και οιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου.

θ) Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων από αλλοδαπές τράπεζες ή αλλοδαπούς
οίκους κατασκευής μηχανημάτων, που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, προς ημεδαπές βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, η εξόφληση
αυτών καθώς και των  τόκων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά,
δικαίωμα ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ δημοσίου ή τρίτων.

ι) Οι δαπάνες ίδρυσης και οργάνωσης καθώς και οι τόκοι των δανείων και
πιστώσεων της επιχείρησης, λογίζονται ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης και
αποσβένονται κατά 20 % ετησίως.

ια)  Οι γαιάνθρακες, το μεταλλουργικό κωκ και τα μεταλλεύματα που εισάγονται
από μεταλλουργικές επιχειρήσεις, απαλλάσσονται από δασμούς, φόρους, τέλη,
εισφορές, δικαιώματα ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων.
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ιβ) Στις αλλοδαπές τεχνικές εταιρίες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, παρέχονται
οι παρακάτω δασμολογικές και φορολογικές διευκολύνσεις, υπό τον όρο ότι το
προσωπικό τους θα αποτελείται κατά τα 4/5 τουλάχιστον του συνόλου του
προσωπικού και κατά τα 3/5 τουλάχιστον κατά κατηγορία προσωπικού από
Έλληνες υπηκόους:

 Απαλλάσσονται από δασμούς, φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή άλλων
επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων, για τα εισαγόμενα
μηχανήματα, εργαλεία, χαρτί φωτοτυπικό κλπ, όργανα, εξαρτήματα,
ανταλλακτικά, υλικά, εφόδια, ηλεκτρικές συσκευές και γραφειακό εξοπλισμό
αποκλειστικά για τις ανάγκες τους, εκτός καυσίμων, λιπαντικών και επιβατικών
αυτοκινήτων, εφόσον ασχολούνται αποκλειστικά με εκτέλεση εργασιών εκτός
της χώρας.

 Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος καθώς και από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, δικαίωμα ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ δημοσίου ή τρίτων, υφισταμένων
ή μελλοντικών, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή. Την ίδια
απαλλαγή τυγχάνει και το αλλοδαπό προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών. Τις
ίδιες διευκολύνσεις τυγχάνουν και οι ελληνικές τεχνικές εταιρίες για το
εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Περιοχές κινήτρων, ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση
επενδύσεων, επιδότηση επιτοκίου, αφορολόγητες εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις.

 Νόμος  3ος :

Α. Ν. 147 της 4/9-10-67  (Α 173): Περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων δια
βιομηχανικάς επενδύσεις κειμένης νομοθεσίας.

1. Ορισμός επενδύσεων
Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν νέες βιομηχανικές επενδύσεις ή επέκταση

βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

2. Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των κινήτρων η χώρα διαιρείται σε τρεις περιοχές:

Περιοχή Α΄: Οι νομοί Αττικής και Πειραιώς πλην του Δήμου Λαυρεωτικής.
Περιοχή Β΄:  Οι επαρχίες Κορινθίας, Θήβας, Χαλκίδας, ο Δήμος Λαυρεωτικής και το

πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Περιοχή Γ΄:  Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
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3.  Επιδότηση επιτοκίου
Η ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερες (4) ποσοστιαίες μονάδες του

συνομολογούμενου επιτοκίου, το δε απομένον τμήμα σε βάρος της επιχείρησης δεν μπορεί
να είναι κατώτερο του 3%. Η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται για το 60%  της δαπάνης της
επένδυσης.

4.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και κάθε άλλο φόρο ή τέλος το σύνολο

των ετήσιων καθαρών κερδών βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλευτικών
επιχειρήσεων, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού, της υποχρεωτικής διανομής μερίσματος στους μετόχους και των
απολήψεων επί προσωπικών εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων, εφόσον τα κέρδη αυτά
διατίθενται για την απόκτηση νέων παγίων στοιχείων και τη δημιουργία ή και αύξηση του
ιδίου κεφαλαίου κινήσεως. Επί πραγματοποιήσεως ζημιών, δύνανται να συμψηφίζονται με
τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων.

5.  Αυξημένες αποσβέσεις
Για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις βιομηχανικές και μεταλλευτικές

επιχειρήσεις, καθώς και τις επιχειρήσεις κατασκευής τεχνικών έργων κοινής ωφέλειας,
παρέχεται προσαύξηση στους συντελεστές αποσβέσεων ως εξής:

 50%  για τους νομούς Αττικής και Πειραιώς πλην του Δήμου Λαυρεωτικής,
 100%  για τις επαρχίες Κορινθίας, Θήβας, Χαλκίδας, το Δήμο Λαυρεωτικής
και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και
 200% για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Η ανωτέρω επιδότηση επιτοκίου παρέχεται εφόσον η επένδυση για πάγιες
εγκαταστάσεις ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.000 δραχμές προκειμένου περί ιδρύσεως
και σε 5.000.000 δραχμές προκειμένου περί επεκτάσεως και εφόσον η επιχείρησης
καλύπτει το 40% της αξίας της επένδυσης με ίδια κεφάλαια.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Ίδια συμμετοχή  και επιχορήγηση επενδύσεων.

 Νόμος  4ος :

             Ν. Δ.  1078  της  23 /27-12-71  (Α 273): Περί λήψεως φορολογικών και άλλων
τινών μέτρων προς ενίσχυση της περιφερειακής   ανάπτυξης.

1. Ορισμός επενδύσεων
Παραγωγική επένδυση θεωρείται η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων

μηχανημάτων, η ανέγερση βιομηχανοστασίων, αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων και εν



78

γένει εγκαταστάσεων, ως και η απόκτηση πάσης φύσεως άλλων καινούργιων παγίων
στοιχείων εξυπηρετούντων αμέσως την παραγωγική διαδικασία.

Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι και
εξ (6) θέσεων, ως και η αγορά οικοπέδων, εφόσον δεν καλύπτεται από κτίσματα
εξυπηρετούντα την επιχείρηση και ο ακάλυπτος χώρος δεν είναι ανάλογος με τις ανάγκες
της επιχείρησης.

2. Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η Επικράτεια χωρίζεται στις

ακόλουθες τρεις περιοχές:
Περιοχή Α΄: Περιφέρεια νομών Αττικής και Πειραιώς πλην του Δήμου Λαυρεωτικής.
Περιοχή Β΄: Περιφέρεια πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, νομών Βοιωτίας,

Κορινθίας, Επαρχίας Χαλκίδας και Δήμου Λαυρεωτικής.
Περιοχή Γ΄:  Λοιπές περιοχές της χώρας.

3.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
Ημεδαπές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ιδρύονται ή είναι

εγκατεστημένες ή μεταφέρονται στις περιοχές Β΄ και Γ΄, οι οποίες πραγματοποιούν νέες
παραγωγικές επενδύσεις από 1/1/73 μέχρι 31/12/77, δικαιούνται να εκπέσουν από τα
καθαρά κέρδη ποσοστό πενήντα (50%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών
προκειμένου για επιχειρήσεις της περιοχής Β΄ και ποσοστό εκατό της εκατό (100%)
προκειμένου για επιχειρήσεις της περιοχής Γ΄.

Οι ίδιες επιχειρήσεις εφόσον διενεργούν επενδύσεις μπορούν για το σχηματισμό
κεφαλαίου κίνησης να εκπίπτουν από τα κέρδη τους, οι μεν της περιοχής Β΄ ποσοστό
μέχρι δέκα της εκατό (10 %), οι δε της περιοχής Γ΄ ποσοστό είκοσι της εκατό (20 %) από
τα απαλλασσόμενα από το φόρο κέρδη.

Ημεδαπές μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές
επενδύσεις από 1/1/73 μέχρι 31/12/77, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά τους
κέρδη την αξία των πραγματοποιηθέντων δαπανών τους μέχρι ποσοστό εκατό της εκατό
(100 %) και για το σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης ποσοστό είκοσι της εκατό (20 %) από
τα απαλλασσόμενα από το φόρο κέρδη.

Πίν. 3.1: Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν.Δ. 1078/71

Περιοχές
Βιομηχανίες και

επί παραγωγικών
δαπανών

Βιοτεχνίες
κεφάλαιο κίνησης

Μεταλλευτικές
επί παραγωγικών

δαπανών

Επιχειρήσεις
κεφάλαιο
κίνησης

Α΄ - - - -
Β΄ 50 % 10 % 100 % 20 %
Γ΄ 100 % 20 % 100 % 20 %

Σημείωση: Δικαίωμα των αυτών εκπτώσεων από τα κέρδη τους έχουν και εγκατεστημένες επιχειρήσεις  στη
περιοχή Α΄ εφόσον διενεργούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στις περιοχές Β΄& Γ΄.
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            4. Αυξημένες αποσβέσεις
Οι εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων προσαυξάνονται,

προκειμένου περί παγίων στοιχείων που αποκτώνται από 1/1/1973 από βιομηχανικές,
βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με τις βάρδιες και την περιοχή
εγκατάστασης, ως εξής:

Πίν. 3.2: Αυξημένες αποσβέσεις Ν.Δ. 1078/71

Περιοχές Βάρδια 1 Βάρδιες 2 Βάρδιες 3

Α΄ - 25 % 50 %
Β΄ 25 % 50 % 75 %
Γ΄ 100 % 150 % 200 %

          Σημείωση:  α) Για την εφαρμογή των παραπάνω ποσοστών απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη και
τρίτη βάρδια, κατά μέσο ετήσιο όρο, αριθμός εργατών σε ποσοστό τουλάχιστον 90%  των απασχολουμένων
στην πρώτη βάρδια. Προκειμένου δε μόνο για  δεύτερη βάρδια, ο μέσος ετήσιος όρος του αριθμού των
απασχολουμένων εργατών πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των απασχολουμένων στη πρώτη
βάρδια. β)Τα παραπάνω αυξημένα ποσοστά αποσβέσεων εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν μέχρι 31/12/1972.

5. Διαδικασίες παροχών

Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι:

α)  Ενεργούνται επί των προκυπτόντων εκ των βιβλίων καθαρών κερδών και μετά
την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, την υποχρεωτική
διανομή μερίσματος στους μετόχους ή των απολήψεων επί προσωπικών εταιριών ή
ατομικών επιχειρήσεων.

β)  Ενεργούνται επί των κερδών της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία έγινε η
επένδυση. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή ανεπάρκειας κερδών, η έκπτωση ενεργείται για
ολόκληρο το ποσό ή για το υπόλοιπο από τα κέρδη των επόμενων κατά σειρά
διαχειριστικών χρήσεων.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση επενδύσεων και
επιδότηση επιτοκίου.

 Νόμος  5ος :

Ν. Δ  1312 της 24/24-12-72  (Α 232): Περί νέων μέτρων προς ενίσχυση της
περιφερειακής ανάπτυξης.
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1. Περιοχές κινήτρων

          Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η Επικράτεια χωρίζεται στις
ακόλουθες τρεις περιοχές:
Περιοχή Α΄: Περιφέρεια νομών Αττικής και Πειραιώς, πλην του Δήμου Λαυρεωτικής και

από το νομό Κορινθίας το τμήμα επί της Στερεάς Ελλάδας.
Περιοχή Β΄: Περιφέρεια δήμου Λαυρεωτικής, των νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας,

Ευβοίας και Κορινθίας πλην του τμήματος επί της Στερεάς Ελλάδας.

Περιοχή Γ΄: Λοιπές περιοχές της χώρας.

2.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
Ημεδαπές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ιδρύονται ή είναι

εγκατεστημένες ή μεταφέρονται:

 Στην περιοχή Β΄ και οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές
επενδύσεις από 1/1/73 μέχρι 31/12/77, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά
κέρδη ποσοστό πενήντα (50%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών τους.

     Στην περιοχή Γ΄ και οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές
επενδύσεις από 1/1/1973 μέχρι 31/12/1982, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά
κέρδη ποσοστό εκατό της εκατό (100%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων
δαπανών τους. Εξαιρετικώς, από τις παραπάνω επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται στους νομούς Αχαΐας, Λαρίσης και
Μαγνησίας, απολαμβάνουν το ευεργέτημα αυτό για νέες παραγωγικές επενδύσεις
από 1/1/1973 μέχρι 31/12/1977.

 Ημεδαπές μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν νέες
παραγωγικές επενδύσεις από 1/1/1973 μέχρι 31/12/1982, δικαιούνται να εκπέσουν
από τα καθαρά τους κέρδη την αξία των πραγματοποιηθέντων δαπανών τους μέχρι
ποσοστό εκατό της εκατό (100%) και για το σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης
ποσοστό είκοσι της εκατό (20 %) από τα απαλλασσόμενα από το φόρο κέρδη.

Πίν.  3.3: Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν.Δ. 1312/72

Περιοχές
Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες

επί παραγωγικών
δαπανών

Μεταλλευτικές επί
παραγωγικών  δαπανών

Επιχειρήσεις
για κεφάλαιο

κίνησης
Α΄ - - -
Β΄ 50 % 100 % 20 %
Γ΄ 100 % 100 % 20 %

          Σημείωση: α) Δικαίωμα των αυτών εκπτώσεων από τα κέρδη τους έχουν και οι εγκατεστημένες
επιχειρήσεις  στην περιοχή Α΄, εφόσον διενεργούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στις περιοχές Β΄ και Γ΄. β)
Ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές επιχειρήσεις και Ινστιτούτα ή Κέντρα Ερευνών,
ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης , οι οποίες προβαίνουν από 1/1/73 μέχρι 31/12/77 σε αγορές καινούργιων
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μηχανημάτων ή οργάνων για τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών ή δοκιμών για τη βελτίωση της
βιομηχανικής ή μεταλλευτικής παραγωγής, δικαιούνται όπως εκπίπτουν την αξία τους από τα καθαρά κέρδη της
επιχείρησης, μέχρι ποσοστού 10% ετησίως επί των καθαρών κερδών της χρήσης.

3.  Αυξημένες αποσβέσεις

Οι εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων προσαυξάνονται
προκειμένου περί παγίων στοιχείων, που αποκτώνται από 1/1/1973 από βιομηχανικές,
βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με τις βάρδιες και την περιοχή
εγκατάστασης, ως εξής:

Πίν.  3.4: Αυξημένες αποσβέσεις Ν.Δ. 1312/721

Περιοχές Βάρδια 1 Βάρδιες 2 Βάρδιες 3
Α΄ - 25 % 50 %
Β΄ 25 % 50 % 75 %
Γ΄ 100 % 150 % 200 %
Σημείωση: α) Για την εφαρμογή των παραπάνω ποσοστών απαιτείται απασχόληση στη δεύτερη και

τρίτη βάρδια, κατά μέσο ετήσιο όρο, αριθμός εργατών σε ποσοστό τουλάχιστον 90%  των απασχολουμένων
στην πρώτη βάρδια. Προκειμένου δε μόνο για  δεύτερη βάρδια, ο μέσος ετήσιος όρος του αριθμού των
απασχολουμένων εργατών πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των απασχολουμένων στη πρώτη
βάρδια. β) Τα παραπάνω αυξημένα ποσοστά αποσβέσεων εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν μέχρι 31/12/1972.

4. Διαδικασίες παροχών
Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται υπό την προϋπόθεση, ότι:

α)  Ενεργούνται επί των προκυπτόντων εκ των βιβλίων καθαρών κερδών και
μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, την
υποχρεωτική διανομή μερίσματος στους μετόχους ή των απολήψεων επί
προσωπικών εταιριών ή ατομικών επιχειρήσεων.

β)  Ενεργούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία έγινε η
επένδυση. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή ανεπάρκειας κερδών, η έκπτωση
ενεργείται για ολόκληρο το ποσό ή για το υπόλοιπο από τα κέρδη των επόμενων
κατά σειρά διαχειριστικών χρήσεων, μέχρι καλύψεως των οριζομένων
ποσοστών και προκειμένου για επιχειρήσεις της Β΄ περιοχής και των νομών
Αχαΐας, Λαρίσης και Μαγνησίας μέχρι 31/12/1982 και προκειμένου για τη Γ΄
περιοχή και τις ημεδαπές μεταλλευτικές επιχειρήσεις μέχρι 31/12/1987.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση επενδύσεων και
επιδότηση επιτοκίου.
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 Νόμος 6ος :

 Ν. Δ. 1313 της 24/24-12-72  (Α 232): Περί μέτρων ενίσχυσης της
τουριστικής ανάπτυξης.

1.  Ορισμός επενδύσεων
Παραγωγική επένδυση θεωρείται η ανέγερση ξενοδοχείων και η αγορά πάσης

φύσεως καινούργιων παγίων στοιχείων, εξυπηρετούντων αμέσως τις ανάγκες του
ξενοδοχείου.

Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, ως και η
αγορά οικοπέδων ή γηπέδων, εφόσον δεν καλύπτονται από κτίσματα εξυπηρετούντα την
επιχείρηση και ο ακάλυπτος χώρος δεν είναι ανάλογος με τις ανάγκες της επιχείρησης.

2. Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η Επικράτεια χωρίζεται στις

ακόλουθες τρεις περιοχές:

Περιοχή Α΄:  Νομός Αττικής και Πειραιώς (πλην των επαρχιών Τροιζηνίας, Ύδρας,
Αιγίνης, Κυθήρων και της νήσου Σπετσών), επαρχία Θεσσαλονίκης και τα νησιά Ρόδος
και Κέρκυρα.

Περιοχή Β΄:  Νομοί Κορινθίας, Αργολίδας, Αχαΐας (πλην της επαρχίας Καλαβρύτων),
Βοιωτίας, Λαρίσης, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Πιερίας, επαρχίες Χαλκίδας και Καρυστίας
του νομού Ευβοίας, επαρχία Αλμυρού και δήμοι Βόλου και Νέας Ιωνίας του νομού
Μαγνησίας, επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, επαρχία Μιραμπέλου
νομού Λασιθίου, επαρχίες Τροιζηνίας, Ύδρας, Αιγίνης και νήσοι Σκιάθος, Μύκονος,
Σπέτσες και Κως.

Περιοχή Γ΄:  Λοιπές περιοχές της χώρας.

3.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
α) Ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή ιδρυόμενες:

 Στην περιοχή Β΄ και οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις
από 1/1/73 μέχρι 31/12/77, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη
ποσοστό πενήντα (50%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών τους.
 Στην περιοχή Γ΄ και οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις
από 1/1/73 μέχρι 31/12/82, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη
ποσοστό εκατό της εκατό (100%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών
τους.

β) Οι παραπάνω ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και υπό την προϋπόθεση
ότι διενεργούν επενδύσεις, μπορούν για σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης να
εκπίπτουν από τα κέρδη τους, στη μεν περιοχή Β΄ ποσοστό 10% , στη δε περιοχή
Γ΄ ποσοστό 20%  επί των απαλλασσομένων του φόρου κερδών.
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γ) Στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης
ποσοστού επί των συνολικών εσόδων των προερχόμενων από αλλοδαπούς πελάτες,
για κάλυψη εξόδων προβολής και διαφημίσεων άνευ δικαιολογητικών ως
ακολούθως:

o 2%  στην Α΄ περιοχή,

o 3%  στη Β΄ περιοχή και

o 4% στη Γ΄ περιοχή.

 Πίν.  3.5:   Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν.Δ. 1313/72

Περιοχές Έκπτωση από την
αξία της επένδυσης

Έκπτωση
από τα κέρδη για
κεφάλαιο κίνησης

Έκπτωση από τα έσοδα
αλλοδαπών πελατών για
προβολή και διαφήμιση

Α΄ - - 2 %
Β΄ 50 % 10 % 3 %
Γ΄ 100 % 20 % 4%

Σημείωση: Δικαίωμα των αυτών εκπτώσεων υπό τις αυτές προϋποθέσεις, έχουν και οι εγκατεστημένες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  στην περιοχή Α΄, εφόσον διενεργούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στις περιοχές Β΄
και Γ΄. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούνται να εκπίπτουν από τα κέρδη τους το αντίστοιχο ποσοστό επί της
αξίας των νέων παγίων εγκαταστάσεων των ιδρυομένων μονάδων.

4.  Αυξημένες αποσβέσεις
Οι εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων προσαυξάνονται,

προκειμένου περί παγίων στοιχείων που αποκτώνται από 1/1/1973 από ημεδαπές
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως εξής:

Πίν.  3.6: Αυξημένες αποσβέσεις Ν.Δ. 1313/72

Περιοχές Ξενοδοχειακές      Επιχειρήσεις
Α΄ -
Β΄ 25 %
Γ΄ 100 %

Σημείωση:  Τα παραπάνω αυξημένα ποσοστά αποσβέσεων εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν μέχρι 31/12/1972.

5. Διαδικασίες παροχών
Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι:

α)  Ενεργούνται επί των προκυπτόντων εκ των βιβλίων καθαρών κερδών και
μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, την
υποχρεωτική διανομή μερίσματος στους μετόχους ή των απολήψεων επί
προσωπικών εταιριών ή ατομικών επιχειρήσεων.
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β)  Ενεργούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία έγινε η
επένδυση. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή ανεπάρκειας κερδών, η έκπτωση επί
της αξίας των παγίων στοιχείων ενεργείται για ολόκληρο το ποσό ή για το
υπόλοιπο από τα κέρδη των επόμενων κατά σειρά διαχειριστικών χρήσεων,
μέχρι καλύψεως των οριζόμενων ποσοστών και προκειμένου για επιχειρήσεις
της Β΄ περιοχής μέχρι 31/12/1982 και προκειμένου για τη Γ΄ περιοχή μέχρι
31/12/1987.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση επενδύσεων και
επιδότηση επιτοκίου.

 Νόμος 7ος :

Ν. Δ.  1378 της 5/7-4-73  (Α 80): Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ
1313/1972. Περί μέτρων ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης.

1.  Ορισμός επενδύσεων
Παραγωγική επένδυση θεωρείται η ανέγερση ξενοδοχείων και η αγορά

καινούργιων παγίων στοιχείων, που εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες του ξενοδοχείου. Δεν
θεωρείται παραγωγική επένδυση η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων, ως και η αγορά
οικοπέδων ή γηπέδων, εφόσον δεν καλύπτονται από κτίσματα που εξυπηρετούν την
επιχείρηση και ο ακάλυπτος χώρος δεν είναι ανάλογος με τις ανάγκες της επιχείρησης.

2.  Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η Επικράτεια χωρίζεται στις

ακόλουθες τρεις περιοχές:

Περιοχή Α΄:  Νομός Αττικής και Πειραιώς (πλην των επαρχιών Τροιζηνίας, Ύδρας,
Αιγίνης, Κυθήρων και της νήσου Σπετσών), επαρχία Θεσσαλονίκης και τα νησιά Ρόδος
και Κέρκυρα.
Περιοχή Β΄:  Νομοί Κορινθίας, Αργολίδας, Αχαΐας (πλην της επαρχίας Καλαβρύτων),
Βοιωτίας, Λαρίσης, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Πιερίας, επαρχίες Χαλκίδας και Καρυστίας
του νομού Ευβοίας, επαρχία Αλμυρού και δήμοι Βόλου και Νέας Ιωνίας του νομού
Μαγνησίας, επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδος νομού Ηρακλείου, επαρχία Μιραμπέλου
νομού Λασιθίου, επαρχίες Τροιζηνίας, Ύδρας, Αιγίνης και νήσοι Σκιάθος, Μύκονος,
Σπέτσες και Κως.
Περιοχή Γ΄:  Λοιπές περιοχές της χώρας.

3.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
α) Ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή ιδρυόμενες:
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 στην περιοχή Β΄ και οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις
από 1/1/73 μέχρι 31/12/77, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη
ποσοστό πενήντα (50%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών τους, και
 στην περιοχή Γ΄ και οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις
από 1/1/73 μέχρι 31/12/82, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη
ποσοστό 100 % της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών τους.

β) Οι παραπάνω ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και υπό την προϋπόθεση
ότι διενεργούν επενδύσεις, μπορούν για σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης να εκπίπτουν από
τα κέρδη τους, στη μεν περιοχή Β΄ ποσοστό 10% , στη δε περιοχή Γ΄ ποσοστό 20%  επί
των απαλλασσομένων του φόρου κερδών.

γ) Στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης
ποσοστού επί των συνολικών εσόδων των προερχόμενων από αλλοδαπούς πελάτες, για
κάλυψη εξόδων προβολής και διαφημίσεων άνευ δικαιολογητικών ως ακολούθως: (ι) 3 %
στην Α΄ και Β΄ περιοχή και (ιι)  4 %  στη Γ΄ περιοχή.

Πίν.  3.7:   Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν.Δ. 1378/73

Περιοχές Έκπτωση από την
αξία της επένδυσης

Έκπτωση
από τα κέρδη για
κεφάλαιο κίνησης

Έκπτωση από τα έσοδα
αλλοδαπών πελατών για
προβολή και διαφήμιση

Α΄ - - 3 %
Β΄ 50 % 10 % 3 %
Γ΄ 100 % 20 % 4%

Σημείωση:  Δικαίωμα των αυτών εκπτώσεων υπό τις αυτές προϋποθέσεις, έχουν και οι
εγκατεστημένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  στην περιοχή Α΄, εφόσον: α) διενεργούν νέες παραγωγικές
επενδύσεις στις περιοχές Β΄ και Γ΄, δικαιούμενοι να εκπίπτουν από τα κέρδη τους το αντίστοιχο ποσοστό επί
της αξίας των νέων παγίων εγκαταστάσεων των ιδρυομένων μονάδων. β) συμμετέχουν στην ίδρυση
ξενοδοχειακής επιχείρησης ή την επέκταση υφιστάμενης στις περιοχές Β΄ και Γ΄ με ποσό τουλάχιστον
2.000.000 δραχμών και εφόσον το κεφάλαιο της ιδρυόμενης εταιρίας ή υφιστάμενης ανέρχεται σε 10.000.000
δραχμές.

4.  Αυξημένες αποσβέσεις
Οι εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων προσαυξάνονται,

προκειμένου περί παγίων στοιχείων που αποκτώνται από 1/1/1973 από ημεδαπές
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως εξής:

Πίν.  3.8: Αυξημένες αποσβέσεις Ν.Δ. 1378/73

Περιοχές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
Α΄ -
Β΄ 25 %
Γ΄ 100 %
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Σημείωση: Τα παραπάνω αυξημένα ποσοστά αποσβέσεων εφαρμόζονται και για περιουσιακά στοιχεία που
αποκτήθηκαν μέχρι 31/12/1972

.

5.  Διαδικασίες παροχών
Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι:

α)  Ενεργούνται επί των προκυπτόντων εκ των βιβλίων καθαρών κερδών και
μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, την
υποχρεωτική διανομή μερίσματος στους μετόχους ή των απολήψεων επί
προσωπικών εταιριών ή ατομικών επιχειρήσεων.

β)  Ενεργούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία έγινε η
επένδυση. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή ανεπάρκειας κερδών, η έκπτωση επί
της αξίας των παγίων στοιχείων ενεργείται για ολόκληρο το ποσό ή για το
υπόλοιπο από τα κέρδη των επόμενων κατά σειρά διαχειριστικών χρήσεων,
μέχρι καλύψεως των οριζόμενων ποσοστών και προκειμένου για επιχειρήσεις
της Β΄ περιοχής μέχρι 31/12/1982 και προκειμένου για τη Γ΄ περιοχή μέχρι
31/12/1987.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Ίδια συμμετοχή, επιχορήγηση επενδύσεων και
επιδότηση επιτοκίου.

 Νόμος 8ος :

Ν.  289 της 1/3-4-76  (Α 76): Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξη
παραμεθορίων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

1.  Ορισμός επενδύσεων
Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι Βιομηχανικές, βιοτεχνικές,

μεταλλευτικές, λατομικές, τουριστικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και
σηροτροφικές επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυόμενες στην περιοχή Ε΄ ή μεταφερόμενες
σε αυτήν από άλλες περιοχές της χώρας,  εντάσσονται με τις ίδιες προϋποθέσεις , εφόσον
πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή Ε΄. Ως επιχειρήσεις
θεωρούνται και τμήματα επιχειρήσεων μεταφερόμενα στην περιοχή Ε΄, ως και ιδρυόμενα
αυτοτελή τμήματα επιχειρήσεων  εντός της περιοχής Ε΄.

Δια την εφαρμογή του παρόντος, ως επένδυση νοείται η εντός της περιοχής Ε΄
ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά ακινήτων ή η απόκτηση καινούργιων
μηχανημάτων ή άλλων καινούργιων περιουσιακών στοιχείων, χρήσιμων για την ίδρυση,
επέκταση , εκσυγχρονισμό ή ανάπτυξη της επιχείρησης ή μετεγκατάσταση υφιστάμενης
από άλλη περιοχή στην περιοχή Ε΄.
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2.  Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η Επικράτεια χωρίζεται στις

ακόλουθες περιοχές:

Περιοχή Α΄: Περιφέρεια νομών Αττικής και Πειραιώς, πλην του Δήμου Λαυρεωτικής και
από το νομό Κορινθίας το τμήμα επί της Στερεάς Ελλάδας.

Περιοχή Β΄: Περιφέρεια δήμου Λαυρεωτικής, των νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας,
Ευβοίας και Κορινθίας πλην του τμήματος επί της Στερεάς Ελλάδας.

Περιοχή Γ΄: Λοιπές περιοχές της χώρας.

Περιοχή Δ΄: Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Γρεβενών, Δράμας,
Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας,
Κιλκίς, Κυκλάδων (πλην της νήσου Μυκόνου), Λακωνίας, Λευκάδας, Μεσσηνίας,
Πέλλας, Πρέβεζας, Σερρών, Φλωρίνης, της νήσου Θάσου και της επαρχίας Σκοπέλου.

Περιοχή Ε΄: Νομοί Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου
και τα τμήματα των παραμεθόριων νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας,
Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας τα περιλαμβανόμενα σε ζώνη βάθους είκοσι (20)
χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή.

3.  Επιχορήγηση επενδύσεων
Οι Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, τουριστικές, γεωργικές,

κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχειακών
της νήσου Ρόδου, οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον
πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις από την έναρξη ισχύος του νόμου και μέχρι
31/12/1982 στην περιοχή Ε΄, παρέχεται ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της δαπάνης
ανέγερσης των βιομηχανοστασίων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, ως εξής:

Πίν.  3.9:   Επιχορήγηση επενδύσεων Ν. 289/76

Περιοχές Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄

Επιχορήγηση επενδύσεων 401 %

1  Η  ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της δαπάνης ανέγερσης των βιομηχανοστασίων και λοιπών κτιριακών
εγκαταστάσεων,  δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 400 δραχμών ανά κυβικό μέτρο.

4.  Επιδότηση επιτοκίου
Οι Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, τουριστικές, γεωργικές,

κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχειακών
της νήσου Ρόδου, οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον
πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις στην περιοχή Ε΄, παρέχεται ενίσχυση για την κάλυψη
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μέρους των τόκων των δανείων ή πιστώσεων μέχρι 7%, πάντοτε όμως το απομένον τμήμα
του επιτοκίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 1%.

5.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
Οι Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, τουριστικές, γεωργικές,

κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων της νήσου Ρόδου, οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις του νόμου αυτού,
εφόσον πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά
κέρδη ποσοστό εκατόν πενήντα (150%) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών και
προκειμένου για το σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης δικαιούνται να εκπίπτουν από τα
κέρδη τους ποσοστό είκοσι πέντε (25%) επί της αξίας των πραγματοποιηθεισών δαπανών.

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις:

α) εφόσον προβαίνουν σε αγορές ακινήτων για τις ανάγκες τους στην περιοχή Ε΄
εκτός της νήσου Ρόδου, καταβάλλουν φόρο μεταβίβασης μειωμένο κατά 50%,

β) ο φόρος κύκλου εργασιών επί των ακαθαρίστων εσόδων τους μειώνεται επί μια
πενταετία κατά 75%, πλην των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Ρόδου και

γ)  οι εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιρουμένων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της
Ρόδου, μειώνονται κατά 50% και μέχρι 31/12/1982.

6.  Διαδικασίες παροχών
 Η επιχορήγηση της επένδυσης και η επιδότηση του επιτοκίου παρέχονται εφόσον

έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του νόμου και η
επιχείρηση έχει καλύψει το 15% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης από ίδια κεφάλαια.

Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι:

α)  Ενεργούνται επί των προκυπτόντων εκ των βιβλίων καθαρών κερδών και μετά
την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, την
υποχρεωτική διανομή μερίσματος στους μετόχους ή των απολήψεων επί
προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή ατομικών
επιχειρήσεων.

β)  Ενεργούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία έγινε η
επένδυση. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ή ανεπάρκειας κερδών, η έκπτωσης
ενεργείται για ολόκληρο το ποσό ή για το υπόλοιπο, από τα κέρδη των επόμενων
κατά σειρά διαχειριστικών χρήσεων, μέχρι καλύψεως των οριζομένων ποσοστών.

Δεν προβλέπονται από το νόμο: Ίδια συμμετοχή και αυξημένες αποσβέσεις.
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 Νόμος 9ος:

Ν.  849  της  21, 22-12-78  (Α 232): Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της
περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας.

1.  Ορισμός επενδύσεων
Ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που

πραγματοποιούν επενδύσεις από 1/1/78 μέχρι 31/12/85 και οι οποίες αποσκοπούν:

α) Στον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και
ατμοσφαίρας του περιβάλλοντος.

β)  Στη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας, που παράγεται με
συμβατικά μέσα (στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα).

γ)  Στην εγκατάσταση νέων ή επέκταση υφισταμένων εργαστηρίων εφαρμοσμένης
βιομηχανικής και μεταλλευτικής έρευνας, καθώς και την ίδρυση εργαστηρίων
δοκιμαστικής παραγωγής (pilot plants) προϊόντων από εγχώρια μεταλλεύματα και
ορυκτά.

2.  Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η Επικράτεια χωρίζεται στις

ακόλουθες πέντε (5) περιοχές:

Περιοχή Α΄: Περιφέρεια νομών Αττικής και Πειραιώς, πλην του Δήμου Λαυρεωτικής και
από το νομό Κορινθίας το τμήμα επί της Στερεάς Ελλάδας.

Περιοχή Β΄: Περιφέρεια δήμου Λαυρεωτικής, των νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας,
Ευβοίας και Κορινθίας πλην του τμήματος επί της Στερεάς Ελλάδας.

Περιοχή Γ΄: Λοιπές περιοχές της χώρας. Μύκονος Κω, Ρόδος

Περιοχή Δ΄: Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Άρτας, Γρεβενών, Δράμας,
Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας,
Κιλκίς, Κυκλάδων (πλην τη νήσο Μύκονο), Λακωνίας, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Πέλλας,
Πρέβεζας, Σερρών, Φλώρινας, η νήσος Θάσος  και η επαρχία Σκόπελος.

Περιοχή Ε΄:  Η Θράκη, οι νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, και τμήματα των
παραμεθόριων νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς,
Σερρών και Δράμας τα περιλαμβανόμενα σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη
μεθοριακή γραμμή.

3.  Ίδια συμμετοχή
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων δι’ ιδίων κεφαλαίων καλύπτει τα ακόλουθα

ποσοστά της συνολικής αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης, περιλαμβανομένης της αξίας
του οικοπέδου κατά περιοχή:
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Πίν.  3.10:   Ίδια συμμετοχή Ν. 849/78

Περιοχές Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄

Ίδια συμμετοχή 35 % 35 % 30 % 25 % 20 %

4.  Επιδότηση επιτοκίου

Η επιδότηση επιτοκίου επί των ομολογιακών δανείων που εκδίδονται σε δημόσια
Εγγραφή, ή δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από τράπεζες, παρέχεται επί του
ισχύοντος κάθε φορά επιτοκίου για πάγιες εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι το
απομένον τμήμα του επιτοκίου σε βάρος της δανειζόμενης επιχείρησης δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του 4%, ως εξής:

Πίν.  3.11: Επιδότηση επιτοκίου Ν. 849/78

Περιοχές Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Παρατηρήσεις

Επιδότηση
επιτοκίου
δανείων - - 31 % 41 % 61 %

1εφόσον καλύπτουν
30,25,15% στις Γ, Δ και  Ε
αντίστοιχα της επένδυσης
από ίδια κεφάλαια.

Επιδότηση εντός
ΒΙΠΕ &  Νήσων - 1.52 % 4 % 6 % 8 %

2 εφόσον καλύπτουν 40%
της επένδυσης από ίδια
κεφάλαια

1  Προκειμένου για ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή 1% επιπλέον.
2  Προκειμένου για ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή 0.5 % επιπλέον.

5.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
Ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες

πραγματοποιούν από 1/1/1978 μέχρι 31/12/1982 νέες παραγωγικές επενδύσεις,
δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη τους ποσοστό επί της αξίας των
πραγματοποιηθέντων δαπανών τους, ως εξής:

Πίν.  3.12:   Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν. 849/78

Περιοχές Α΄
%

Β΄
%

Γ΄
%

Δ΄
%

Ε΄
% Παρατηρήσεις

Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις 251 601, 2 - - -

1 Όταν, εγκατ/νες επιχ. στην Α περ. επενδύουν
στην Α΄ & στη ΒΙΠΕ της Β΄, το εκπιπτόμενο ανά
χρήση ποσό δεν υπερβαίνει το 40% των κερδών.
2 Όταν, εγκατ/νες ή ιδρυόμενες επιχ. στη Β΄περ.
επενδύουν στη Β, ανά χρήση το εκπιπτόμενο
ποσό δεν υπερβαίνει το 70% των κερδών.

Μεταλ-
λευτικές
Επιχειρήσεις - 503  1003 - -

3 Όταν είναι εγκατ/νες στην Α΄περ. και επενδύουν
στις Β και Γ, εκπίπτουν για  δημιουργία κεφ κίν.
από τα κέρδη τους:  για την Β΄ περ. μέχρι 10%,
την Γ΄ 20% επί της αξίας των επενδύσεών τους.
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       6. Δανειακές ενισχύσεις

Πίν.  3.13:   Δανειακές ενισχύσεις Ν. 849/78

Περιοχές Α΄ Β΄      Γ΄ Δ΄ Ε΄

Μετεγκατάσταση από
την Α΄ και Β΄ περιοχή 4 - 251 % 25 % 352 % 502 %
Νέες παραγωγικές
επενδύσεις στις Γ, Δ, Ε - - 203 % 353 % 553 %

1  Αφορά μετεγκατάσταση ή μεταφορά στη ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ της Β΄ περιοχής
2 Προκειμένου για μετεγκατάσταση ή μεταφορά στα νησιά των περιοχών Δ΄ και Ε΄ η δανειακή ενίσχυση για
κάλυψη των δαπανών μετεγκατάστασης ανέρχεται σε 40%  και 55% αντίστοιχα.
3 Μέχρι 25%, 40% και 60% επί της αξίας των πραγματοποιηθέντων επενδύσεων στα νησιά των περιοχών  Γ΄,
Δ΄ και Ε΄ αντίστοιχα.
4 Η δανειακή ενίσχυση της παραγράφου αυτής παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθεσία
μετεγκατάστασης της επιχείρησης απέχει τουλάχιστον εξήντα (60) χιλιόμετρα οδικώς ή θαλασσίως από την
παλιά τοποθεσία πλην της περίπτωσης μεταφοράς και εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή του νομού
Θεσσαλονίκης.

Σημείωση: α. Στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν νέες παραγωγικές
επενδύσεις σε οποιαδήποτε περιοχή, δίδεται δανειακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου ανερχόμενη μέχρι 20%
επί της αξίας των επενδύσεων αυτών. Προκειμένου περί επενδύσεων στα νησιά η δανειακή ενίσχυση μπορεί να
ανέλθει μέχρι 25% της αξίας τους.

β. Στις ημεδαπές υφιστάμενες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα
από το τόπο εγκατάστασης, δίδεται δανειακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου επί των πραγματοποιηθέντων
επενδύσεων, οι οποίες αποσκοπούν:

 ι) Στο περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και ατμοσφαίρας του
περιβάλλοντος και για τις οποίες η δανειακή ενίσχυση δύναται να ανέλθει μέχρι το 50% της δαπάνης
επένδυσης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 10% της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας των προϋφιστάμενων
παγίων εγκαταστάσεων και κατά ανώτατο όριο το ποσό των 20.000.000 δραχμών κατ’ επένδυση.

 ιι)  Στη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας, παραγόμενη με συμβατικά μέσα
(στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα) και για τις οποίες η δανειακή ενίσχυση δύναται να ανέλθει μέχρι το 35% της
δαπάνης επένδυσης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί το 15% της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας των
προϋφιστάμενων παγίων εγκαταστάσεων και κατά ανώτατο όριο το ποσό των 30.000.000 δραχμών κατ’
επένδυση. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για την εξοικονόμηση
ενέργειας από την αντικατάσταση συσκευών συμβατικών μέσων ενέργειας προς θέρμανση ή κλιματισμό χώρων
και θέρμανση ύδατος με ηλιακή, αιολική ή γεωθερμική ενέργεια.

 ιιι)  Στην εγκατάσταση νέων ή επέκταση υφιστάμενων εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής και
μεταλλευτικής έρευνας, ως και την ίδρυση εργαστηρίων δοκιμαστικής παραγωγής προϊόντων από εγχώρια
μεταλλεύματα και ορυκτά και για τα οποία η δανειακή ενίσχυση δύναται να ανέλθει μέχρι το 50% της δαπάνης
επένδυσης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί κατά ανώτατο όριο το ποσό των 30.000.000 δραχμών κατ’ επένδυση.

7.  Διαδικασίες παροχών
Τα αναφερόμενα ποσοστά δανειακής ενίσχυσης εφαρμόζονται για επενδύσεις

μέχρι 100.000.000 δραχμές. Εάν η αξία των επενδύσεων είναι μεγαλύτερη, η δανειακή
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ενίσχυση για το υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει, προκειμένου για επενδύσεις
ίδρυσης ή επέκτασης ή εκσυγχρονισμού (μόνο στις περιοχές Γ΄, Δ΄ και Ε΄) βιομηχανικών
και βιοτεχνικών μονάδων, 2.000.000 δραχμές για κάθε νέα θέση απασχόλησης.

Για τον υπολογισμό του ποσού της δανειακής ενίσχυσης επί της αξίας των
κτιριακών εγκαταστάσεων, ως ανώτατη αξία αναγνωρίζεται το ποσό των 1.000 δραχμών
ανά κυβικό μέτρο όγκου κατασκευής.

Η δανειακή ενίσχυση παρέχεται εφόσον:

  οι επενδύσεις συμβάλλουν στην αύξηση ή βελτίωση της ποιότητας της
παραγωγής ή στην αύξηση της απασχόλησης ή της παραγωγικότητας ή στη
βελτίωση της συναλλαγματικής θέσης της οικονομίας ή στην προστασία του
περιβάλλοντος ή στη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας ή στην προώθηση της
εφαρμοσμένης βιομηχανικής και μεταλλευτικής έρευνας,
  απασχολούν έξι τουλάχιστον υπαλλήλους και σε περίπτωση ίδρυσης νέας
μονάδας εφόσον δημιουργούνται έξι νέες θέσεις απασχόλησης,
 πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αξίας τουλάχιστον
200.000 ή 1.000.000 ή 3.000.000 δραχμών κατά περίπτωση και
 δεν γίνεται συγχρόνως χρήση της δανειακής ενίσχυσης με άλλα κίνητρα πλην
της επιδότησης του δανειακού επιτοκίου.
Δεν προβλέπονται από το νόμο: Επιχορήγηση επενδύσεων και αυξημένες

αποσβέσεις.

 Νόμος  10ος :

 Ν. 1116  της 7/14-1-81  (Α 8): Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και τη ρύθμιση συναφών
θεμάτων.

1.  Ορισμός επενδύσεων

Παραγωγική επένδυση θεωρείται η ανέγερση ή η αγορά καινούργιων κτιριακών,
αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων ή η δημιουργία άλλων εγκαταστάσεων, ως και η αγορά
καινούργιων μηχανημάτων και οργάνων για την παραγωγή και την έρευνα και
μεταφορικών μέσων ή άλλων καινούργιων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης. Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση η
απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι και έξι (6) θέσεων,
επίπλων και σκευών γραφείου, ως και οικοπέδων.

Υπαγόμενες επιχειρήσεις: Μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου οι
επιχειρήσεις που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον πραγματοποιούν παραγωγικές
επενδύσεις με σκοπό:
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α)  την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση μονάδων,
β) την προστασία του περιβάλλοντος με τον περιορισμό της ρύπανσης του
εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας,
γ) τη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας, η οποία παράγεται
με συμβατικά μέσα (στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα), στην υποκατάσταση του
πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα ή απορρίμματα ή με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή με ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας ή με
γεωθερμία,
δ) την τεχνολογική ανάπτυξη με την ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταμένων
εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας, ως και με τη
δημιουργία εγκαταστάσεων πρότυπης δοκιμαστικής παραγωγής, και
ε) την αντικατάσταση συστημάτων συμβατικών μέσων ενέργειας των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για θέρμανση ή κλιματισμό χώρων και θέρμανση
νερού με συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλιακή, αιολική, ή γεωθερμική
ενέργεια.
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού είναι οι εξής:
α) Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιομηχανικές και βιοτεχνικές), οι επιχειρήσεις
παραγωγής ψύχους, οι επιχειρήσεις διαλογής και συσκευασίας οπωροκηπευτικών
προϊόντων, ως και οι επιχειρήσεις θερμοκηπίων υψηλής τεχνολογίας.
β) Οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων, ως και οι λατομικές επιχειρήσεις
εκμετάλλευσης μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και βιομηχανικών ορυκτών.
γ) Οι επιχειρήσεις εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας, ως και
επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας τη μελέτη εκμετάλλευσης
νέων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
δ) Οι επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν σε τρίτους ενέργεια σε μορφή
θερμού νερού, ατμού ή αερίου, εφόσον η ενέργεια αυτή παράγεται από πηγές
ενέργειας εκτός από υδρογονάνθρακες.
ε) Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής.
στ) Οι επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και υγραερίων εφόσον πραγματοποιούν
επενδύσεις για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων και
υγραερίων σε απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχές και έχουν την έδρα τους στο
νομό που ανήκει το νησί.

2. Περιοχές κινήτρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, η Επικράτεια διαιρείται στις

ακόλουθες περιοχές:
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α.  Βιομηχανικές επενδύσεις
Η περιοχή Α΄: Περιλαμβάνει το νομό Αττικής, εκτός από την επαρχία Κυθήρων, το τμήμα
του νομού Κορινθίας που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον ισθμό, η επαρχία
Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης, εκτός από το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού
και εκτός από τη βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ.

Η περιοχή Β΄: Περιλαμβάνει τους νομούς Αχαΐας (εκτός από την επαρχία Καλαβρύτων),
Βοιωτίας, Εύβοιας (εκτός από το νησί Σκύρο), Μαγνησίας (εκτός από την επαρχία
Σκοπέλου), Λάρισας (εκτός από την επαρχία Ελασσόνας), Κορινθίας (εκτός από το τμήμα
που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό και εκτός από τις περιφέρειες των
τέως Δήμων Φενεού, Στυμφαλίας, Παλλήνης και Νεμέας), Κιλκίς (εκτός από τη ζώνη των
20 χιλιομέτρων από τα σύνορα), Πιερίας, την επαρχία Λαγκαδά, το τμήμα δυτικά του
ποταμού Αξιού και η βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ του νομού Θεσσαλονίκης, η επαρχία
Ημαθίας του νομού Ημαθίας, την επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλας, Φθιώτιδας
(εκτός από την επαρχία Δομοκού), Χαλκιδικής, και η περιοχή του εγκεκριμένου κάθε
φορά σχεδίου πόλης Ηρακλείου Κρήτης.

Η περιοχή Γ΄: Περιλαμβάνει την υπόλοιπη χώρα και τις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ
που βρίσκονται στην περιοχή Β΄ (εκτός από τη  βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ του νομού
Θεσσαλονίκης που υπάγεται στην περιοχή Β΄)

β.  Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου στις ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις, η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες περιοχές:

Η περιοχή Α΄: Περιλαμβάνει το νομό Αττικής (εκτός από τις επαρχίες Τροιζηνίας, Ύδρας,
Αίγινας, Κυθήρων και το νησί Σπέτσες), την επαρχία Θεσσαλονίκης, το νησί Κέρκυρα και
η περιοχή της πόλης Ρόδου με ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων από το Ενυδρείο της πόλης.

Η περιοχή Β΄: Περιλαμβάνει τις επαρχίες Τροιζηνίας, Ύδρας, Αίγινας, Κυθήρων και το
νησί Σπέτσες, τις επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου, την επαρχία
Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου, και τα νησιά Σκιάθος, Μύκονος, τις επαρχίες
Χαλκίδας και Καρυστίας του νομού Εύβοιας, τους νομούς  Κορινθίας, Αργολίδος, Αχαΐας
(εκτός της επαρχίας Καλαβρύτων), τους νομούς Βοιωτίας, Λαρίσης, Φθιώτιδας,
Χαλκιδικής, Πιερίας, την επαρχία Αλμυρού και οι Δήμοι Βόλου και Νέας Ιωνίας του
νομού Μαγνησίας.

Η περιοχή Γ΄:  Περιλαμβάνει την υπόλοιπη χώρα.

3.  Παρεχόμενα κίνητρα
Τα κίνητρα που παρέχει ο νόμος για επενδύσεις είναι:
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 Επιχορήγηση, δηλαδή καταβολή από το Δημόσιο μη επιστρεφόμενου
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης παραγωγικής
επένδυσης.

 Επιδότηση επιτοκίου, δηλαδή κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος επιβάρυνσης
από τόκους δανείων ή πιστώσεων που συνομολογούνται με τραπεζικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακών δανείων που εκδίδονται σε δημόσια
εγγραφή.

 Αφορολόγητη έκπτωση, δηλαδή κράτηση από τα καθαρά κέρδη της
επιχείρησης ποσού ίσου με ποσοστό της δαπάνης της επένδυσης και διατήρησή
του σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού.

 Πρόσθετη απόσβεση, δηλαδή η πέρα από την τακτική απόσβεση.

4.  Ίδια συμμετοχή

Πίν.  3.14:   Ίδια συμμετοχή Ν. 1116/81

Περιοχές Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

Μεταλλευτικές
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις  *

Α΄ 30 % 25 % 15 %

Β΄ 25 % 25 % 15 %

Γ΄ 20 % 25 % 15 %

*  Αφορά την αναπαλαίωση, αναστήλωση ή μετασκευή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων για τουριστική
εκμετάλλευση.

5.  Επιχορήγηση επενδύσεων
Στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

παρέχεται επιχορήγηση, εφόσον πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις για ίδρυση,
επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων στις περιοχές Β΄ ή Γ΄, ως εξής:

Πίν.  3.15: Επιχορήγηση επενδύσεων Ν. 1116/81

Περιοχές
Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

με Δραστηριότητα
Χαμηλή         Μέση         Υψηλή

Μεταλλευτικές
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις

Α΄ - - - - -

Β΄    20 %             25 %            30 % 40 % 20 %

Γ΄    40 %             45 %            50 % 40 % 35 %

Σημειώσεις: α.  Η επιχορήγηση για εγκατάσταση μέσα σε ζώνη προσαυξάνεται κατά 10 % επί  της
δαπάνης της παραγωγικής επένδυσης, εφόσον η επένδυση των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και  μεταλλευτικών
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επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσα σε βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ ή περιοχές για τις οποίες
εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης.

β. Για παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίσματα, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 50 % της δαπάνης της
επένδυσης για την αναπαλαίωση, αναστήλωση ή μετασκευή των κτισμάτων για τουριστική εκμετάλλευση,
ανεξάρτητα από την περιοχή (Α΄, Β΄ ή Γ΄) που βρίσκεται το κτίσμα.

5α. Επιχορήγηση ειδικών επενδύσεων
α) Στις υπαγόμενες στο νόμο επιχειρήσεις, εκτός από τις ξενοδοχειακές, δίνεται

επιχορήγηση για δαπάνες επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε
περιοχή της χώρας και οι οποίες αποσκοπούν:

ι) Στην προστασία του περιβάλλοντος με τον περιορισμό της ρύπανσης του
εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας,

ιι) Στη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας, η οποία παράγεται
με συμβατικά μέσα (στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα), στην υποκατάσταση του
πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας με στερεά καύσιμα ή απορρίμματα ή με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή με ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας ή με
γεωθερμία,

ιιι) Στην τεχνολογική ανάπτυξη με την ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταμένων
εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας, ως και με τη
δημιουργία εγκαταστάσεων πρότυπης δοκιμαστικής παραγωγής.

Η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει μέχρι το 40% της δαπάνης επένδυσης
ανεξάρτητα από την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης. Η επιχορήγηση για τις
επενδύσεις των ανωτέρω περιπτώσεων (ι) και (ιιι) δεν μπορεί να περάσει το ποσό των
πενήντα (50) εκατομμυρίων δραχμών. Η επιχορήγηση του 40% επί της δαπάνης επένδυσης
για την ανωτέρω περίπτωση (ιι) δίδεται ανάλογα με το βαθμό εξοικονόμησης ενέργειας ή
υποκατάστασης εισαγόμενων καυσίμων.

Στην περίπτωση (ιιι) μπορεί να δίδεται πρόσθετη επιχορήγηση, που να καλύπτει
μέχρι το 30% των δαπανών μισθοδοσίας για τρία χρόνια από την πρόσληψη τριών το πολύ
επιστημόνων, ειδικευμένων στο αντικείμενο της έρευνας.

Οι επιχορηγήσεις των περιπτώσεων (ι), (ιι) και (ιιι) μπορεί να δίδονται σωρευτικά.
Στις περιπτώσεις που συντρέχουν προϋποθέσεις παροχής επιχορηγήσεων και αυτής της
ενότητας και της παραπάνω, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να επιλέξουν μεταξύ των δύο.

β) Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δίνεται επιχορήγηση για δαπάνες επενδύσεων,
οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την αντικατάσταση συστημάτων συμβατικών
μέσων ενέργειας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, για θέρμανση ή κλιματισμό χώρων και
θέρμανση νερού με συστήματα που χρησιμοποιούν την ηλιακή, αιολική, ή γεωθερμική
ενέργεια. Η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει μέχρι το 40% της δαπάνης της επένδυσης
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ανεξάρτητα από την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης. Η επιχορήγηση της
επένδυσης για τον ανωτέρω σκοπό δεν μπορεί να περάσει το ποσό των δέκα (10)
εκατομμυρίων δραχμών.

5β.  Επιχορήγηση μετεγκατάστασης
Στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που μεταφέρονται

από τις περιοχές Α΄ ή Β΄ στην περιοχή Γ΄, δίνεται επιχορήγηση μετεγκατάστασης, εφόσον
η τοποθεσία μετεγκατάστασής τους απέχει σημαντικά από την παλαιά και η νέα τοποθεσία
εγκατάστασής τους βρίσκεται μέσα σε χώρο, που κρίνεται κατάλληλος για βιομηχανική
ανάπτυξη.

Η επιχορήγηση μπορεί να φτάνει, για μεν τη μετεγκατάσταση από την περιοχή Α΄
στην περιοχή Γ΄ μέχρι το 50%, για δε τη μετεγκατάσταση από την περιοχή Β΄ στην
περιοχή Γ΄ μέχρι το 30% της σχετικής δαπάνης μετεγκατάστασης. Για μετεγκατάσταση
από την περιοχή Α΄ στην περιοχή Β΄ και εφόσον η πηγή της βασικής πρώτης ύλης που
χρησιμοποιείται βρίσκεται στην περιοχή Β΄, δίνεται επιχορήγηση που μπορεί να φτάνει
μέχρι το 30 %, της σχετικής δαπάνης μετεγκατάστασης.

          6.  Επιδότηση επιτοκίου

Στις υπαγόμενες στο νόμο επιχειρήσεις μπορεί να δίνεται επιδότηση επιτοκίου, για

την κάλυψη μέρους της επιβάρυνσής τους από τόκους συνομολογούμενων ομολογιακών

δανείων που εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή, ή δανείων ή πιστώσεων χορηγούμενων από

τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για τη χρηματοδότηση παραγωγικών

επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται στις περιοχές Β΄ ή  Γ΄.

Πίν.  3.16: Επιδότηση επιτοκίου Ν. 1116/81

Περιοχές Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

Μεταλλευτικές
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις

Α΄ - - -
Β΄ 30 % 40 % 30 %
Γ΄ 50 % 40 % 50 %

Σημειώσεις: α. Για τα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίσματα το ποσοστό επιδότησης επιτοκίου φτάνει το
50 % ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκεται το κτίσμα.

β.  Η επιδότηση επιτοκίου καλύπτει χρονική περίοδο μέχρι έξι (6) χρόνια από τη συνομολόγηση του δανείου
ή της πιστώσεως και δέκα (10) χρόνια από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής των ομολογιακών δανείων, που
εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή.

γ. Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται μόνο:  ι)  Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιομηχανικές
και βιοτεχνικές), οι επιχειρήσεις παραγωγής ψύχους, οι επιχειρήσεις διαλογής και συσκευασίας
οπωροκηπευτικών προϊόντων, ως και οι επιχειρήσεις θερμοκηπίων υψηλής τεχνολογίας,  ιι)  Οι επιχειρήσεις
εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας, ως και επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο
δραστηριότητας τη μελέτη εκμετάλλευσης νέων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης
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ενέργειας και  ιιι)  Οι επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν σε τρίτους ενέργεια σε μορφή θερμού νερού,
ατμού ή αερίου, εφόσον η ενέργεια αυτή παράγεται από πηγές ενέργειας εκτός από υδρογονάνθρακες.

7.  Αφορολόγητες εκπτώσεις

Πίν.  3.17:   Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν. 1116/81

Περιοχές Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

Μεταλλευτικές
Επιχειρήσεις

Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις

Α΄ 20 % 1 20 % 1 20 % 1

Β΄ 50 % 2 80 % 3 50 % 2

Γ΄ 80 % 3 80 % 3 80 % 3

1.  Το ποσό έκπτωσης κάθε διαχειριστικής περιόδου δεν μπορεί να υπερβεί το 30%  των κερδών.
2.  Το ποσό έκπτωσης κάθε διαχειριστικής περιόδου δεν μπορεί να υπερβεί το 60%  των κερδών.
3.  Το ποσό έκπτωσης κάθε διαχειριστικής περιόδου δεν μπορεί να υπερβεί το 90%  των κερδών.

Σημειώσεις: α. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή
μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιφέρειες του δήμου Λαυρεωτικής του νομού Αττικής, το τμήμα του νομού
Κορινθίας που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό, ως και η επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού
Θεσσαλονίκης, εκτός από το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού και τη βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ, εφόσον
πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη τους το 50 %
των επενδυτικών τους δαπανών (ποσοστό έκπτωσης Β΄ περιοχής).

β. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται
στις επαρχίες Αιγιαλείας και Πατρών του νομού Αχαΐας, οι επαρχίες Ιστιαίας και Καρυστίας εκτός από το νησί
Σκύρο του νομού Εύβοιας, οι επαρχίες Αγυιάς, Λαρίσης, Τυρνάβου και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης, η
επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας, η επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλας, οι επαρχίες Λοκρίδας και
Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος, η περιοχή του εγκεκριμένου κάθε φορά σχεδίου πόλης Ηρακλείου Κρήτης, οι
νομοί Πιερίας, Χαλκιδικής και Κιλκίς εκτός από τη ζώνη είκοσι (20) χιλιομέτρων από τα σύνορα, εφόσον
πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις δικαιούνται να εκπέσουν από τα καθαρά κέρδη τους το 80%
των επενδυτικών τους δαπανών (ποσοστό έκπτωσης Γ΄ περιοχής).

γ. Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις
περιοχές Α΄ ή Β΄ και πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή Γ΄, ως και μεταλλευτικές
επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην περιοχή Α΄ και πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στις περιοχές
Β΄ ή Γ΄ και μεταλλευτικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην περιοχή Β΄ που πραγματοποιούν νέες παραγωγικές
επενδύσεις στην περιοχή Γ΄, δικαιούνται να εκπέσουν το 80 %  των επενδυτικών τους δαπανών από τα καθαρά
κέρδη τους που προκύπτουν στην Α΄ ή Β΄ περιοχή ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον: ι)  Πραγματοποιούν νέες
παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, βιοτεχνία και τουρισμό στην περιοχή Γ΄ ή στα μεταλλεία στις περιοχές
Β΄ ή Γ΄ ή  ιι)  μετέχουν με ποσό τουλάχιστον πέντε (5) εκατομμυρίων δραχμών στην ίδρυση ή στην επέκταση
υφιστάμενης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή ξενοδοχειακής επιχείρησης στην περιοχή Γ΄ ή μεταλλευτικής
επιχείρησης στις περιοχές Β΄ ή Γ΄. Η αφορολόγητη έκπτωση που πραγματοποιεί η επιχείρηση της περιοχής Α΄ ή
Β΄ υπολογίζεται στην αξία της επένδυσης που αναλογεί με βάση το ποσοστό της συμμετοχής της και με το
ποσοστό που αντιστοιχεί στην περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση.

δ.  Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή Α΄ και
πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στην γεωργική βιομηχανία ή βιοτεχνία στην περιοχή Β΄ και
χρησιμοποιούν πρώτη ύλη που παράγεται στην περιοχή Β΄, δικαιούνται να εκπέσουν το 80 %  των επενδυτικών
τους δαπανών από τα καθαρά κέρδη τους που προκύπτουν στην Α΄ περιοχή.
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8.  Αυξημένες αποσβέσεις

α) Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων που ισχύουν κάθε φορά, των παγίων
περιουσιακών στοιχείων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που αποκτούν
οι επιχειρήσεις από 1/1/1981, προσαυξάνονται ανάλογα με την περιοχή στην οποία
πραγματοποιείται η επένδυση και τις βάρδιες εργασίας, ως εξής:

Πίν.  3.18: Αυξημένες αποσβέσεις Ν. 1116/81

Περιοχές α΄ βάρδια β΄ βάρδια γ΄ βάρδια
Α΄ - 25 % 50 %
Β΄ 25 % 50 % 75 %
Γ΄ 50 % 100 % 150 %

Σημειώσεις: α. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή
ιδρύονται στις περιφέρειες του δήμου Λαυρεωτικής του νομού Αττικής, το τμήμα του νομού Κορινθίας που
συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό, ως και η επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης,
εκτός από το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού και τη βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ, εφόσον πραγματοποιούν
νέες παραγωγικές επενδύσεις δικαιούνται τα πρόσθετα ποσοστά αποσβέσεων της περιοχής Β΄.

β. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή ιδρύονται
στις επαρχίες Αιγιαλείας και Πατρών του νομού Αχαΐας, οι επαρχίες Ιστιαίας και Καρυστίας εκτός από το νησί
Σκύρο του νομού Εύβοιας, οι επαρχίες Αγυιάς, Λαρίσης, Τυρνάβου και Φαρσάλων του νομού Λαρίσης, η
επαρχία Ημαθίας του νομού Ημαθίας, η επαρχία Γιαννιτσών του νομού Πέλλης, οι επαρχίες Λοκρίδας και
Φθιώτιδος του νομού Φθιώτιδος, η περιοχή του εγκεκριμένου κάθε φορά σχεδίου πόλης Ηρακλείου Κρήτης, οι
νομοί Πιερίας, Χαλκιδικής και Κιλκίς εκτός από τη ζώνη είκοσι (20) χιλιομέτρων από τα σύνορα, εφόσον
πραγματοποιούν νέες παραγωγικές επενδύσει δικαιούνται τα πρόσθετα ποσοστά αποσβέσεων της περιοχής Γ΄.

γ. Για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις τις εγκατεστημένες στην περιοχή Α΄ εφαρμόζονται τα πρόσθετα
ποσοστά αποσβέσεων της περιοχής Α΄ και για τις εγκατεστημένες στις περιοχές Β΄ και Γ¨ τα πρόσθετα ποσοστά
αποσβέσεων της περιοχής Γ΄.

δ. Για την εφαρμογή των πρόσθετων ποσοστών του παραπάνω πίνακα απαιτείται απασχόληση στη
δεύτερη βάρδια αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον 60 % αυτών που
απασχολούνται στην α΄ βάρδια και εφόσον απασχολείται και γ΄ βάρδια, απαιτείται συνολικά στη β΄ και γ΄
απασχόληση αριθμού εργατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό τουλάχιστον 90 % αυτών που
απασχολούνται στην α΄ βάρδια.

β) Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων, που ισχύουν κάθε φορά, των
παγίων περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από
1/1/1981, προσαυξάνονται ανάλογα με την περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η
επένδυση, ως εξής:
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Πίν.  3.19: Συντελεστές πρόσθετων αποσβέσεων Ν. 1116/81

Περιοχές Πρόσθετη απόσβεση
Α΄ 25 %
Β΄ 50 %
Γ΄ 100 %

9.  Διαδικασίες παροχών

α) Η αξία της επένδυσης που επιχορηγείται ή επιδοτείται πρέπει να φτάνει
τουλάχιστον σε πέντε (5.000.000) εκατομμύρια δραχμές στην περίπτωση ίδρυσης
επιχείρησης και σε τρία (3.000.000) εκατομμύρια δραχμές τουλάχιστον στις περιπτώσεις
επέκτασης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων. Προκειμένου για αναπαλαίωση, αναστήλωση
διατηρητέων κτισμάτων, ως και η δαπάνη μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, πρέπει να
φτάνουν τουλάχιστον σε ένα (1.000.000) εκατομμύρια δραχμές.

β) Για τις επιχορηγήσεις επενδύσεων των βιομηχανικών, βιοτεχνικών,
μεταλλευτικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, απαιτείται να συντρέχουν οι εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:

ι) Πρέπει να δημιουργούνται δέκα (10) τουλάχιστον μόνιμες θέσεις απασχόλησης,
ενώ για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, η απασχόληση για τρεις
τουλάχιστον μήνες το χρόνο θεωρείται ως μόνιμη θέση απασχόλησης. Για τον
υπολογισμό της συνολικής επιχορήγησης αναγνωρίζεται ως ανώτερο ποσό
επένδυσης, το ποσό των πέντε (5.000.000) εκατομμυρίων δραχμών για κάθε θέση
απασχόλησης προκειμένου για βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές
επιχειρήσεις, ενώ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το ποσό των τριών
(3.000.000) εκατομμυρίων δραχμών για κάθε θέση απασχόλησης:

ιι) Για τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω επιχειρήσεων πρέπει η σχετική επένδυση
να δημιουργεί δέκα (10) θέσεις μόνιμης απασχόλησης τουλάχιστον. Για τον
υπολογισμό της συνολικής επιχορήγησης αναγνωρίζεται ως ανώτερο ποσό
επένδυσης, το ποσό των δύο (2.000.000) εκατομμυρίων δραχμών για κάθε θέση
μόνιμης απασχόλησης.

ιιι) Για τον υπολογισμό του ποσού της επιχορήγησης τω επενδύσεων, εκτός από
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ως ανώτερη αξία των κάθε είδους κτιριακών
εγκαταστάσεων αναγνωρίζεται το ποσό των δυο (2.000) χιλιάδων δραχμών για
κάθε κυβικό μέτρο όγκου κατασκευής, για δε τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
αναγνωρίζεται ανώτερο ποσό επένδυσης για κάθε κρεβάτι, ανάλογα με το είδος
του καταλύματος και τη λειτουργική τάξη της επιχείρησης, με κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
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γ) Οι επιχειρήσεις στις οποίες δίνεται επιχορήγηση για επενδύσεις, δεν δικαιούνται
να δημιουργήσουν αφορολόγητη έκπτωση για τις επενδύσεις αυτές.

δ) Για να πάρουν επιχορήγηση ή επιδότηση επιτοκίου οι επιχειρήσεις, πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

 Νόμος  11ος :

Ν.  1262 / 82   (ΦΕΚ  Α΄ 70 / 16.06.82): Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

1. Ορισμός επενδύσεων
Με το νόμο 1262/82 εξειδικεύεται και διευρύνεται η έννοια της παραγωγικής

επένδυσης, στην οποία προστίθενται νέες δραστηριότητες που για πρώτη φορά
περιλαμβάνονται σε αναπτυξιακό νόμο, όπως κέντρα χειμερινού τουρισμού, επιπλωμένα
δωμάτια τουριστικής χρήσης, campings, αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών
και λοιπών συστημάτων μηχανογράφησης ή αυτοματοποίησης διαδικασιών, κατασκευή
εργατικών κατοικιών και διαφόρων κτιρίων για εγκατάσταση, στέγαση και αναψυχή των
εργατών.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στο νόμο απαριθμούνται περιοριστικά
και για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σε νόμο κινήτρων οι πιο κάτω επιχειρήσεις:

 γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές προηγμένης τεχνολογίας,
 χειροτεχνικές, εργαστήρια παραδοσιακών κατασκευών και υλικών,
 ναυπηγοεπισκευαστικές, διαλυτήρια πλοίων,
 ακτοπλοϊκές ευρείας λαϊκής συμμετοχής,
 επενδύσεις συνεταιρισμών σε μηχανικά μέσα διασποράς, καλλιέργειας,

συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων,
 campings, κέντρα χειμερινού τουρισμού, ξενώνες και εκμετάλλευση ιαματικών

πηγών,
 κέντρα τεχνικής βοήθειας για τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (από
      επιμελητήρια, συνεταιρισμούς, ΕΛΚΕΠΑ κλπ.).

2. Περιοχές κινήτρων
Για την παροχή των κινήτρων του νόμου, η επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις

περιοχές ανάπτυξης για τις βιομηχανικές και τουριστικές επενδύσεις. Τις αναπτυγμένες
περιοχές (Α΄ και Β΄), τη δυναμική περιοχή ανάπτυξης (Γ΄) και τη παραμεθόρια περιοχή
(Δ΄):
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α)  Βιομηχανικές επενδύσεις:

Η περιοχή Α΄: Περιλαμβάνει το νομό Αττικής εκτός από τις επαρχίες Τροιζηνίας,
Κυθήρων και Λαυρεωτικής, το τμήμα του νομού Κορινθίας που συνορεύει με το νομό
Αττικής και μέχρι τον ισθμό Κορίνθου, το νομό Θεσσαλονίκης εκτός από το τμήμα δυτικά
του ποταμού Αξιού και της επαρχίας Λαγκαδά.

Η περιοχή Β΄: Περιλαμβάνει τους νομούς Βοιωτίας, Μαγνησίας, Λάρισας, Κορινθίας
(εκτός από το τμήμα που συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον Ισθμό Κορίνθου),
Αχαΐας (πλην της επαρχίας Καλαβρύτων), Ηρακλείου, η περιοχή της πόλης της Ρόδου που
καθορίζεται από ακτίνα 15 χιλιομέτρων από το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, τις
επαρχίες Λαυρεωτικής και Τροιζηνίας του νομού Αττικής, το τμήμα του νομού
Θεσσαλονίκης δυτικά του ποταμού Αξιού, την επαρχία Λαγκαδά και την πόλη της
Χαλκίδας.

Η περιοχή Γ΄: Περιλαμβάνει όλους τους νομούς και τα τμήματα της επικράτειας που δεν
εμπίπτουν στις λοιπές περιοχές εκτός των ακριτικών περιοχών των διαφόρων νομών (πλην
της νήσου Κέρκυρας) σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και των Δήμων
ή Κοινοτήτων των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων.

Η περιοχή Δ΄: Περιλαμβάνει τη Θράκη, τους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου,
Δωδεκανήσου (πλην της περιοχής της πόλης της Ρόδου που καθορίζεται από ακτίνα 15
χιλιομέτρων από το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης), τις ακριτικές περιοχές των
διαφόρων νομών (πλην της νήσου Κέρκυρας) σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα
σύνορα, καθώς και τους Δήμους ή Κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται
από τη ζώνη των 20 χιλιομέτρων.

Επειδή σε κάθε νομό έστω και αναπτυγμένο υπάρχουν ορισμένα τμήματα πιο
προβληματικά και υποανάπτυκτα από τα υπόλοιπα, καθορίζεται με υπουργική απόφαση η
υπαγωγή των τμημάτων αυτών σε ζώνες με ποσοστά ενίσχυσης ευνοϊκότερα από πλευράς
κινήτρων περιοχών.

β)  Τουριστικές επενδύσεις:

Για επενδύσεις σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ξενώνες, ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα, κατασκηνωτικά κέντρα (campings) και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης
ιαματικών πηγών και κέντρων χειμερινού τουρισμού, η επικράτεια κατανέμεται στις
ακόλουθες περιοχές:

Η περιοχή Α΄: Περιλαμβάνει το νομό Αττικής (εκτός από την επαρχία Τροιζηνίας, τα
νησιά Αίγινα, Σπέτσες, Ύδρα και την επαρχία Κυθήρων) και   το νομό Θεσσαλονίκης.

Η περιοχή Β΄: Περιλαμβάνει τα νησιά Κέρκυρα (εκτός της περιοχής Λευκίμης από γεφύρι
Μεσογγής μέχρι κάβο καθ’ όλο το τμήμα του  νησιού), Μύκονος, Σκιάθος, Αίγινα,
Σπέτσες, Ύδρα, η επαρχία Τροιζηνίας, οι επαρχίες Τεμένους και Πεδιάδας του νομού
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Ηρακλείου, η επαρχία Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου, η περιοχή της πόλης της Ρόδου
με βάθος 10 χιλιόμετρα από το νομαρχιακό κατάστημα της πόλης, και η Χαλκίδα του
νομού Εύβοιας.

Η περιοχή Γ΄: Περιλαμβάνει τους νομούς Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Άρτας,
Τρικάλων, Ημαθίας, Κοζάνης, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας,
Αιτωλοακαρνανίας, Μαγνησίας (πλην της νήσου Σκιάθου), Αχαΐας, Λάρισας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας, Εύβοιας (εκτός από την πόλη της Χαλκίδας), Κορινθίας, Αργολίδας, Πιερίας,
Καβάλας, Χαλκιδικής, Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Καρδίτσας και Γρεβενών, το υπόλοιπο του
νομού Κέρκυρας, οι νομοί Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, οι Κυκλάδες (πλην
Μυκόνου), το υπόλοιπο της Κρήτης και η επαρχία Κυθήρων.

Η περιοχή Δ΄: Περιλαμβάνει τους ακριτικούς νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Λέσβου, Χίου, Σάμου,
Δωδεκανήσου (εκτός της πόλης της Ρόδου με βάθος 10 χιλιόμετρα από το νομαρχιακό
κατάστημα της πόλης) και τη Θράκη.

3.  Παρεχόμενα κίνητρα
Τα κίνητρα που παρέχει ο νόμος για επενδύσεις είναι:
 Επιχορήγηση, που συνίσταται σε κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του

Δημοσίου,
 επιδότηση επιτοκίου, για τα τραπεζικά δάνεια, τα ομολογιακά δάνεια που

εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή ή δάνεια από άλλους χρηματοδοτικούς
οργανισμούς,

 φορολογικές εκπτώσεις, για τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά
κέρδη των επιχειρήσεων,

 αυξημένες αποσβέσεις για τις παραγωγικές επενδύσεις που θα ενταχθούν στο
νόμο.

Τα παραπάνω κίνητρα δίνονται διαζευκτικά σε δυο ομάδες:
 Επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου και αυξημένες αποσβέσεις και
 Φορολογικές εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις.
4.  Ίδια συμμετοχή
Το κατώτερο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης κατά

περιοχή κινήτρων, έχει ως εξής:

Πίν.  3.20: Ίδια συμμετοχή Ν. 1262/82

Περιοχές Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄

Ποσοστά 301 % 35 % 25 % 15 %

1Αφορά μόνο τις ειδικές επενδύσεις
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 Εξαίρεση: Για επιχειρήσεις οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμών το ποσοστό ιδίας
συμμετοχής ορίζεται 10 μονάδες χαμηλότερα, εκτός από την περιοχή Δ΄, που το ποσοστό ιδίας συμμετοχής δεν
μπορεί να είναι κατώτερο του 10%.

5.  Επιχορήγηση επενδύσεων

Οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι
επιχειρήσεις, χορηγούνται ως εξής:

 Για επενδύσεις μέχρι 400 εκατομμύρια δραχμές η επιχορήγηση δίνεται δωρεάν
για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης.

 Για επενδύσεις από 400-600 εκατομμύρια δραχμές και για το πέραν των 400
εκατομμυρίων δραχμών, η επιχορήγηση δίνεται κατά 50% δωρεάν και κατά 50%
σαν συμμετοχή του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.

 Για επενδύσεις πάνω από 600 εκατομμύρια δραχμές και για το ποσό πέραν των
600 εκατομμυρίων δραχμών, η επιχορήγηση έχει εξ ολοκλήρου τη μορφή της
συμμετοχής του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν το δωρεάν παρεχόμενο ποσοστό επιχορήγησης
και να μη δεχθούν τη  συμμετοχή του Δημοσίου, με την υποχρέωση όμως να διατηρήσουν
το ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής στη συνολική επένδυση. Στην περίπτωση των
ξενοδοχειακών επενδύσεων, επιχορήγηση δίνεται μέχρι 300 κρεβάτια.

Τα ποσοστά της επιχορήγησης του Δημοσίου κατά περιοχή είναι τα ακόλουθα:

Πίν.  3.21: Επιχορήγηση επενδύσεων Ν. 1262/82

Περιοχές Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄

 Επιχορήγηση επενδύσεων 301 % 10 % - 25 % 15 % - 40 % 20 % - 50 %

1Αφορά μόνο τις ειδικές επενδύσεις
Σημείωση: α. Επενδύσεις της περιοχής Δ΄, οι οποίες  πραγματοποιούνται στις ειδικές ζώνες με το έντονο
αναπτυξιακό πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή και οι οποίες ορίζονται με κοινές υπουργικές
αποφάσεις, το ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 35%.

β. Ο επακριβής καθορισμός του ποσοστού επιχορήγησης για κάθε επένδυση μέσα στα πλαίσια των
παρεχόμενων στις διάφορες περιοχές ποσοστών, γίνεται με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (προοπτική
βιωσιμότητας της επιχείρησης κλπ.) και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (τεχνολογία, παραγωγικότητα,
εξαγωγές, εξοικονόμηση ενέργειας, φορέας της επένδυσης κλπ.).

γ. Για τις ειδικές επενδύσεις παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση 15 ποσοστιαίων μονάδων στις περιοχές
Β΄, Γ΄ και Δ΄ για τις παρακάτω επενδύσεις:

 Προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των
υδάτων και της ατμόσφαιρας.
 Υποκατάστασης του πετρελαίου ή της ηλεκτρικής ενέργειας με αέριο, επεξεργασμένα απορρίμματα,
ήπιες μορφές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.
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 Ίδρυσης ή επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής
έρευνας εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
 Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμών.
 Επενδύσεις ειδικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων ταχύρυθμης αναπροσαρμογής για την απασχόληση
μειονεκτούντων ατόμων.
Για τις παραπάνω επενδύσεις εφόσον πραγματοποιηθούν στην περιοχή Α΄, παρέχεται επιχορήγηση
μέχρι 30 ποσοστιαίες μονάδες στο συνολικό ύψος της επένδυσης.
δ.  Επενδύσεις των πιο κάτω περιπτώσεων σε όποια περιοχή και αν πραγματοποιούνται, υπάγονται
στους όρους της επιχορήγησης των επιχειρήσεων της περιοχής Δ΄ :
 Γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές επιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας.
 Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα
σποράς, καλλιέργειας, συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων.
 Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πλωτών δεξαμενών, διαλυτηρίων πλοίων,
ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις ευρείας λαϊκής συμμετοχής για προμήθεια καινούργιων σκαφών εγχώριας
κατασκευής ή μεταχειρισμένων, καθώς και αλιευτικές επιχειρήσεις για την προμήθεια καινούργιων
σκαφών εγχώριας κατασκευής.
 Οικίες ή κτίρια διατηρητέα, διασκευαζόμενα σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή
εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων.
ε. Επενδύσεις μεταλλευτικών και εξορυκτικών επιχειρήσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι

επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μαρμάρων, σχιστολιθικών πλακών και βιομηχανικών ορυκτών, σε όποια περιοχή
και αν πραγματοποιούνται, υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης των επιχειρήσεων της περιοχής Γ΄,  εκτός
από αυτές που βρίσκονται στην περιοχή Δ΄, στις οποίες ισχύει το καθεστώς της περιοχής αυτής.

στ.  Για επενδύσεις των επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμών στις περιοχές
Β΄, Γ΄ και Δ΄, παρέχεται επιπλέον επιχορήγηση 15 ποσοστιαίων μονάδων, για ανέγερση βιοτεχνικών κέντρων
και κτιρίων στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες.

ζ.  Για επενδύσεις Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού και ναυτικών, παρέχεται αυξημένο ποσοστό
επιχορήγησης κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, με ταυτόχρονη μείωση της ίδιας συμμετοχής τους κατά 10
ποσοστιαίες μονάδες.

η.  Παρέχεται επιχορήγηση για τις δαπάνες μετεγκατάστασης στις περιοχές Β΄, Γ΄ και Δ΄, ποσοστού
ίσου προς το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης της περιοχής μετεγκατάστασης, αυξανομένου κατά 15
ποσοστιαίες μονάδες.

6.  Επιδότηση επιτοκίου
Η επιδότηση του επιτοκίου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο προς το αντίστοιχο ποσοστό

της επιχορήγησης. Δίνεται για τα τρία πρώτα χρόνια της εξυπηρέτησης των δανείων, εκτός
από τις επενδύσεις της περιοχής Δ΄, που γίνονται μέσα στις ειδικές ζώνες για τις οποίες η
επιδότηση παρέχεται για τα 6 πρώτα χρόνια

Πίν.  3.22:   Επιδότηση επιτοκίου Ν. 1262/82

Περιοχές Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄

Επιδότηση επιτοκίου 301 % 10 % - 25 % 15 % - 40 % 20 % - 50 %
1 Αφορά μόνο τις ειδικές επενδύσεις
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 Σημείωση: α. Το ποσό της επιδότησης του επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνει το ποσό των
χρεωστικών τόκων, τα οποία αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα
καθαρά κέρδη που φορολογούνται.

β. Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περιπτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των
αφορολογήτων εκπτώσεων.

7.  Αφορολόγητες εκπτώσεις
Παρέχονται εκπτώσεις από τα φορολογητέα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, τα

οποία προήλθαν από τις νέες επενδύσεις στα πιο κάτω ποσοστά:

Πίν.  3.23: Αφορολόγητες εκπτώσεις Ν. 1262/82

Περιοχές
Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης

επί της αξίας της επένδυσης

Ποσοστό ετήσιων κερδών μέχρι του
οποίου μπορεί να φθάσει η αφορολόγητη

έκπτωση
Α΄ - -

Β΄ 40  % 60  %

Γ΄ 55  % 75  %

Δ΄ 70  % 90  %

Σημείωση: α. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται για το μέχρι των 400 εκατομμυρίων δραχμών τμήμα
της επένδυσης και όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τις 300 πρώτες κλίνες.

β. Σε περίπτωση που η επένδυση έτυχε επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου, δεν μπορεί να υπαχθεί στο
καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων.

8.  Αυξημένες αποσβέσεις
Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων

των επιχειρήσεων που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται προκειμένου για πάγια που θα
αποκτηθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μέχρι 31.12.1992, ανάλογα με την
περιοχή στην οποία εγκαθίστανται και ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας, κατά τα πιο κάτω
ποσοστά:

Πίν.  3.24:    Αυξημένες αποσβέσεις Ν. 1262/82

Περιοχές α΄   βάρδια β΄   βάρδια γ΄   βάρδια
Α΄ - 20  % 40  %
Β΄ 20  % 40  % 80  %
Γ΄ 35  % 70  % 120  %
Δ΄ 50  % 100  % 150  %

Εξαιρέσεις:  α) Για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις ισχύει το καθεστώς της Γ΄ περιοχής ανεξάρτητα του τόπου
εγκατάστασης, εκτός των μεταλλευτικών επιχειρήσεων της περιοχής Δ΄, στις οποίες ισχύει το καθεστώς της
περιοχής αυτής.
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β) Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών (πλην βιομηχανικών)
και τα κατασκηνωτικά κέντρα (campings), ισχύουν οι συντελεστές της α΄ βάρδιας..

γ) Για την παροχή των πιο πάνω προσαυξήσεων απαιτείται απασχόληση στη β΄ βάρδια του 50% του μέσου
ετήσιου ποσοστού των εργατών της α΄ βάρδιας και εφόσον ασχολείται και γ΄ βάρδια  απαιτείται συνολικά στη
β΄ και γ΄ βάρδια απασχόληση του 80% του μέσου ετήσιου ποσοστού των εργατών της α΄ βάρδιας.

δ)  Για τον υπολογισμό των τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων, αφαιρείται από την αξία κτήσης των
παγίων στοιχείων το ποσό των δωρεάν επιχορηγήσεων που λαμβάνει  η επιχείρηση από το Δημόσιο.

9. Διαδικασίες παροχών
Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου στην επιχείρηση γίνεται, αφού

προηγουμένως έχει καταβληθεί και δαπανηθεί για την πραγματοποίηση της επένδυσης η
ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε ποσοστό 50 % και το 25 % της τυχόν συμμετοχής της
χρηματοδοτούσας Τράπεζας.

3.3   Συγκριτική παρουσίαση των αναπτυξιακών νόμων

3.3.1   Συνοπτική παρουσίαση

Οι αναπτυξιακοί νόμοι άρχισαν να καταρτίζονται από την αρχή της δεκαετίας του
πενήντα, είχαν συνήθως περιπτωσιακό χαρακτήρα και αποκλειστικό στόχο την εξεύρεση
χρηματοδοτικών πόρων. Οι νόμοι των δύο επόμενων δεκαετιών ήταν αναλυτικότεροι,
προδιέγραφαν το γενικότερο πλαίσιο της εκάστοτε αναπτυξιακής πολιτικής και
παράλληλα με την οικονομική ανάπτυξη επεδίωκαν και την κοινωνική. Ο συνδυασμός
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων αποτελεί πλέον το ουσιαστικό
χαρακτηριστικό τους.

Βασικότερες επιδιώξεις των νόμων, είτε βραχυχρόνιες, είτε μεσοπρόθεσμες, είναι η
μείωση της ανεργίας, η ανάπτυξη της οικονομίας και η βελτίωση της ποιότητα ζωής των
πολιτών. Κατά συνέπεια, η οικονομική πολιτική πρέπει να αποτελείται από ένα
συνδυασμό μέτρων, που να εξασφαλίζουν σταθεροποίηση, αλλά και ανάπτυξη με στόχο
τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική βελτίωση και την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της
χώρας. Τα παραπάνω βέβαια δεν εξαντλούν τις κατευθύνσεις και τα συγκεκριμένα μέτρα
των αναπτυξιακών νόμων. Δίνουν όμως συνοπτικά τις βασικότερες κατευθύνσεις αυτών
με έντονο το στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο πίνακας 25 περιλαμβάνει τους αναπτυξιακούς νόμους με τις περιοχές κινήτρων
και τα παρεχόμενα κίνητρά τους. Με μια πρώτη ματιά ο πίνακας αυτός μπορεί να
διακριθεί σε τρεις (3) ομάδες.
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Πίν.  3.25: Περιοχές κινήτρων και παρεχόμενα κίνητρα κατά αναπτυξιακό νόμο

Αναπτυ-
ξιακοί
νόμοι

Περι-
οχές
Κινή-
τρων

Ίδια
Κεφά-
λαια

Επιχο-
ρήγηση
Επεν-

δύσεων

Επιδό-
τιση

Επιτο-
κίου

Αφορο-
λογητες
Εκπτω-

σεις

Αυξη-
μένες
Αποσ-
βέσεις

Παρατηρήσεις

ΝΔ  2687/53        Χ όχι όχι όχι όχι όχι
Δεν προβλέπονται
περιοχές κινήτρων

Ν.  4171 /61      Χ όχι όχι όχι όχι όχι
Δεν προβλέπονται
περιοχές κινήτρων

ΑΝ 147 /67 Α,Β,Γ ναι όχι ναι ναι ναι

ΝΔ  1078/71 Α,Β,Γ όχι όχι όχι ναι ναι

ΝΔ  1312/72 Α,Β,Γ,Δ ναι ναι ναι ναι ναι

ΝΔ  1313/72 Α,Β,Γ όχι όχι όχι ναι ναι

ΝΔ  1378/73 Α,Β,Γ όχι όχι όχι ναι ναι

Ν.  289 /76 Α,Β,Γ,Δ,Ε όχι ναι ναι ναι όχι

Ν.  849 / 78 Α,Β,Γ,Δ,Ε ναι όχι ναι ναι όχι Δανειακές ενισχύσεις

Ν.  1116 / 81 Α,Β,Γ2 ναι ναι1 ναι ναι ναι

1 παρέχεται σε επιχ/ση
που μετεγκαθίσταται.
2 ισάριθμες περιοχές
τουριστικής ανάπτυξης

Ν.  1262 /82 Α,Β,Γ,Δ2 ναι ναι1 ναι ναι ναι

1 πέραν ενός ορίου υπό
μορφή συμ/χής στο ΜΚ
2 ισάριθμες περιοχές
τουριστικής ανάπτυξης

Σημείωση:  Το Χ υποδηλώνει ότι δεν προβλέπονται περιοχές κινήτρων

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους δυο πρώτους νόμους, οι οποίοι δεν
προσδιορίζουν περιοχές κινήτρων, δεν απαιτούν ελάχιστη συμμετοχή στο επενδυτικό
κεφάλαιο, ούτε παρέχουν κανένα κίνητρο από τα εμφανιζόμενα στον πίνακα. Έπαιξαν
όμως σημαντικό ρόλο στην έναρξη μιας αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους επόμενους 7 νόμους, οι οποίοι χωρίζουν την
επικράτεια σε διαφορετικό αριθμό περιοχών κινήτρων ο καθένας, άλλοι προβλέπουν και
άλλοι όχι ελάχιστη συμμετοχή στην επένδυση Ιδίου Κεφαλαίου και δεν παρέχουν τα ίδια
κίνητρα όλοι. Εξαίρεση αποτελεί ο νόμος 1312/72 που έχει υπό προϋποθέσεις 4 περιοχές
κινήτρων, ελάχιστη συμμετοχή στο επενδυτικό κεφάλαιο και παρέχει όλα τα κίνητρα.

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τους δυο τελευταίους νόμους. Το χαρακτηριστικό
αυτής της ομάδας είναι ότι και οι δυο νόμοι προβλέπουν ελάχιστη συμμετοχή στο
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επενδυτικό κεφάλαιο, παρέχουν όλα τα κίνητρα και ότι κατανέμουν την επικράτεια σε
περιοχές κινήτρων για βιομηχανική ανάπτυξη και σε ισάριθμες περιοχές τουριστικής
ανάπτυξης.

Ο πίνακας 3.26 περιλαμβάνει τρεις (3) αναπτυξιακούς νόμους, οι οποίοι και μόνο
απαιτούν ελάχιστη Ίδια συμμετοχή προκειμένου οι επενδύσεις να ενταχθούν στο καθεστώς
των κινήτρων. Όσο μικρότερο είναι το ποσοστό της Ίδιας συμμετοχής, τόσο περισσότερο
ευνοούνται οι μικρές επιχειρήσεις και όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος της κλιμάκωση των
ποσοστών, μεταξύ Α΄ περιοχής κινήτρων και της τελευταίας περιοχής, τόσο περισσότερο
ευνοείται η περιφέρεια.

Πίν.  3.26: Ποσοστά ιδίων κεφαλαίων κατά περιοχή κινήτρων
                      και κατά αναπτυξιακό  νόμο

Αναπτυξιακοί νόμοι Α΄
%

Β΄
%

Γ΄
%

Δ΄
%

Ε΄
% Παρατηρήσεις

Ν.  849 / 78
Κίνητρα ενίσχυσης της
περιφ/κής και οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας.

35 35 30 25 20

Ν.  1116 / 81
Κίνητρα ενίσχυσης της
περιφ/κής και οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας

30 25 20 Χ Χ

  Μεταλλευτικές 25%,
Διατηρητέα και παραδοσιακά
κτίσματα 15% για όλες τις
περιοχές

Ν.  1262 / 82
Κίνητρα ενίσχυσης της
περιφ/κής και οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας

301 35 25 15 Χ

1 Αφορά μόνο τις ειδικές επενδύσεις

Σημείωση:  Το Χ υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη περιοχή κινήτρων

Και οι τρεις (3) νόμοι προωθούν το στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα
με το λεκτικό τους. Όμως, όσο περισσότερες είναι οι περιοχές κινήτρων τόσο καλύτερα
εξυπηρετείται ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης και όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος
της κλιμάκωση των ποσοστών, τόσο ισχυρότερο είναι το κίνητρο για επένδυση. Με βάση
τα παραπάνω ο νόμος 849/78 ευνοεί περισσότερο την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Ο επόμενος πίνακας 3.27 περιλαμβάνει τα ποσοστά επιχορήγησης των
επενδύσεων κατά περιοχή κινήτρων και κατά αναπτυξιακό νόμο. Μελετώντας τα
παρεχόμενα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων προκύπτει ότι ο νόμος 289/76, ως
ειδικός νόμος για την ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για
την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών. Μετά από αυτόν, ο νόμος 1262/82 παρέχει
υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης υπέρ της περιφέρειας.
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Πίν.  3.27: Ποσοστά επιχορήγησης επενδύσεων κατά περιοχή κινήτρων
                     και κατά αναπτυξιακό νόμο

Αναπτυξιακοί
νόμοι

Α΄
%

Β΄
%

Γ΄
%

Δ΄
%

Ε΄
% Παρατηρήσεις

 Ν.  289 / 76
Κίνητρα

ανάπτυξης
 παραμεθορίων
 περιοχών

0 0 0 0 40

Η ενίσχυση για ανέγερση κτιριακών
εγκατ/σεων, δεν υπερβαίνει τις  400 δρχ.
ανά m3. Εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές
επιχ/σεις της νήσου Ρόδου.

Ν.  1116 /81
 Κίνητρα
ενίσχυσης της
 οικονομικής &
 περιφερειακής
 ανάπτυξης.

0

0

201

έως
30
202

401

έως
50
352

X

Χ

X

Χ

1 Βιομηχανικές, 2 Ξενοδοχειακές
Επιχ/σεις Μεταλλευτικές (Β, Γ) 40%,
Διατηρητέα κτίσματα (Α,Β,Γ) 50 %,
Ειδικές επενδύσεις (Α,Β,Γ) 40 %.
 Για μετεγκατάσταση επιχ. από 30-50 %.

Ν.  1262 /82
 Κίνητρα
 ενίσχυσης
 της οικονομικής
 και περιφερειακής
 ανάπτυξης

301
10
έως
25

15
έως
40

20
έως
50

Χ

1 Αφορά μόνο ειδικές επενδύσεις και αν
γίνουν στις Β΄, Γ΄, Δ΄, 15% επιπλέον.

Για  κοινωνικούς φορείς εφόσον
επενδύουν  στις Β΄, Γ΄, Δ΄ 15% επιπλέον.

Για μετεγκατάσταση 15% επιπλέον.
Επιχ/σεις Γεωργικές, Κτηνοτροφικές,

διατηρητέα, ναυπηγικές, επιχορηγούνται
με τα ποσοστά της Δ΄ περιοχής.

Σημείωση: Το Χ υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη περιοχή κινήτρων.

Ο πίνακας 3.28 περιλαμβάνει τους αναπτυξιακούς νόμους που παρέχουν
επιδότηση του επιτοκίου για τα δάνεια που συνάπτονται. Οι τρεις (3) πρώτοι νόμοι
εκφράζουν την επιδότηση σε ποσοστιαίες μονάδες, οι δε υπόλοιποι σε ποσοστά.

Από τη μελέτη του πίνακα προκύπτει ότι από πλευράς επιδότησης επιτοκίου ο
νόμος 289/76 που αναφέρεται αποκλειστικά στις παραμεθόριες περιοχές παρέχει
περισσότερες ποσοστιαίες μονάδες και από τους υπόλοιπους ο νόμος 1262/82 παρέχει τα
υψηλότερα ποσοστά υπέρ της περιφέρειας, με ικανοποιητική κλιμάκωση των ποσοστών.

Ο πίνακας 3.29 αναφέρεται στις παρεχόμενες αφορολόγητες εκπτώσεις κατά
περιοχή κινήτρων και κατά αναπτυξιακό νόμο. Από τη μελέτη του πίνακα προκύπτει ότι ο
νόμος 289/76 για την ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών δίδει το μεγαλύτερο ποσοστό
αφορολογήτων εκπτώσεων (150%) και κατόπιν ο νόμος 1262/82, ο οποίος παρέχει τα
υψηλότερα ποσοστά υπέρ της περιφέρειας και με την καλύτερη κλιμάκωση.

Ο πίνακας 3.30 περιλαμβάνει τους αναπτυξιακούς νόμους με τα παρεχόμενα
ποσοστά αυξημένων αποσβέσεων κατά αναπτυξιακή περιοχή. Από την εξέταση του
πίνακα προκύπτει ότι οι νόμοι 147/67, 1078/71 και 1312/72 δίδουν το υψηλότερο ποσοστό
αυξημένων αποσβέσεων (200%), το οποίο όμως κλιμακώνεται σε 3 (τρεις) αναπτυξιακές
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περιοχές, ενώ ο νόμος 1262/82 παρέχει ποσοστό αυξημένων αποσβέσεων μέχρι 150%, το
οποίο κλιμακώνεται σε 4 (τέσσερις) αναπτυξιακές περιοχές, ενισχύοντας
αποτελεσματικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη.

Πίν.  3.28: Ποσοστά επιδότησης επιτοκίου  κατά περιοχή κινήτρων
και κατά αναπτυξιακό  νόμο

Αναπτυξιακοί
νόμοι

Α΄
%

Β΄
%

Γ΄
%

Δ΄
%

Ε΄
%

Παρατηρήσεις

Α. Ν. 147 / 67
Κίνητρα
βιομηχανικών
επενδύσεων.

4 4 4 Χ Χ

Η επιδότηση δεν υπερβαίνει τις 4
ποσοστιαίες μονάδες του επιτοκίου.
Η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται για το
60%  της δαπάνης της επένδυσης.

Ν.  289 / 76
 Κίνητρα ανάπτυξης
 παραμεθορίων
 περιοχών

0 0 0 0 71

1 Η επιδότηση μόνο για την περιοχή
Ε΄, ανέρχεται σε  7 ποσοστιαίες
μονάδες του επιτοκίου. Εξαιρούνται
οι ξενοδοχειακές επιχ/σεις της Ρόδου.

Ν.  849 / 78
Κίνητρα
ενίσχυσης της
περιφερειακής και
οικονομικής
ανάπτυξης της
χώρας

0 1,52 31 41 61

1 Για Ομ. Δάν. παρέχεται 1 ποσοστιαία
μον. επιπλέον, αν η επένδυση γίνεται
σε ΒΙΠΕ ή νησιά επιπλέον 1 μον. στη
Γ΄ και από 2 μον στη Δ΄ και Ε.
2 Εφόσον η επένδυση γίνεται σε ΒΙΠΕ
ή τα νησιά, εάν πρόκειται και για Ο. Δ.
παρέχεται 0,5 μον. επιπλέον.

Ν.  1116 / 81
 Κίνητρα ενίσχυσης
 της περιφ/κής και
 οικονομικής
 ανάπτυξης.

0 30 50 Χ Χ
 Μεταλλευτικές 40%, στη Β΄ & Γ΄.
 Παραδοσιακά, διατηρητέα 50%
ανεξάρτητα από περιοχή.
 Προκειμένου για δάνεια η
επιδότηση δίδεται για 6 έτη και για
Ο. Δ. 10 έτη.

Ν.  1262 / 82
Κίνητρα ενίσχυσης
της οικονομικής
και περιφερειακής
ανάπτυξης

301 10-25  15-40 20-50 Χ

1 Αφορά μόνο τις ειδικές επενδύσεις
 Η επιδότηση δίνεται για 3  έτη,
ενώ στην περιοχή Δ΄ κατ’ εξαίρεση 6
έτη,  εφόσον γίνονται μέσα στις
ειδικές ζώνες.

Σημείωση: Το Χ υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη περιοχή κινήτρων.

Πίν.  3.29: Ποσοστά αφορολογήτων εκπτώσεων κατά περιοχή κινήτρων
                                    και κατά αναπτυξιακό  νόμο

Αναπτυξιακοί
νόμοι Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄  Ε΄ Παρατηρήσεις

ΑΝ. 147 / 67
Κίνητρα για
βιομηχανικές
επενδύσεις.

100 100 100 Χ Χ
Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το
σύνολο των ετήσιων καθαρών κερδών βιομ/κών,
βιοτ/κών και μεταλλευτικών επιχ/σεων, εφόσον τα
κέρδη αυτά επανεπενδύονται στην επιχ/ση.
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 ΝΔ.  1078 /71
Φορολογικά μέτρα

 ενίσχυσης της
 περιφερειακής
 ανάπτυξης

0 50 100 Χ Χ
 Οι μεταλλευτικές επιχ. για τη Β και Γ περιοχή
εκπίπτουν το 120% των δαπανών τους.
Έκπτωση από τα κέρδη 10% για τη Β και 20%
για τη Γ, για κεφάλαιο κίνησης.

 ΝΔ  1312/72
Μέτρα ενίσχυσης

 της περιφερειακής
 ανάπτυξης

0 50 100 Χ Χ
Οι μεταλλευτικές επιχ/σεις εκπίπτουν  120% των
δαπανών του από τα κέρδη τους, εκτός της
περιοχής Α΄.

ΝΔ.  1313 /72
 Μέτρα ενίσχυσης
 της τουριστικής
 ανάπτυξης

0 50 100 Χ Χ
 Έκπτωση από τα έσοδα αλλοδαπών πελατών για
προβολή και διαφήμιση 2, 3, 4% κατά περιοχή.
 Έκπτωση από τα κέρδη 10% για τη Β΄ και 20%
για τη Γ΄ για κεφάλαιο κίνησης

ΝΔ.  1378 /73
 Μέτρα ενίσχυσης
 της τουριστικής
 ανάπτυξης.

0 50 100 Χ Χ
 Έκπτωση από τα έσοδα αλλοδαπών πελατών
για προβολή και διαφήμιση 2, 3, 4% κατά περ/χή.
 Έκπτωση απ’ τα κέρδη 10% για τη Β΄ και 20%
για τη Γ΄ για κεφάλαιο κίνησης.

Ν.  289 / 76
Παροχή
κινήτρων
για την ανάπτυξη
των
παραμεθορίων
περιοχών

0 0 0 0  150
 25% έκπτωση από την αξία των δαπανών
για σχηματισμό κεφαλαίου  κίνησης.
 Εκτός της νήσου Ρόδου. α) Για αγορές ακινήτων
στην περιοχή Ε΄ καταβάλλουν φόρο μεταβίβασης
μειωμένο κατά 50%, β) Ο ΦΚΕ επί των ακαθ/στων
εσόδων μειούται επί μια 5ετία κατά 75%, και γ) οι
εισφορές εργοδοτών και ασφ/νων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης μειώνονται κατά 50%.

Ν.  849 / 78
Περί παροχής
κινήτρων δια την
ενίσχυση της
περιφερειακής
και οικονομικής
αναπτύξεως της
Χώρας

251 601,2

(50)

1003 - -

1 Όταν, εγκατεστημένες επιχ. στην Α΄, επενδύουν
στην Α΄ και στη ΒΙΠΕ της Β΄, αθροιστικά κάθε
χρήση εκπίπτεται ποσό μέχρι το 40% των κερδών.
2 Όταν, εγκατεστημένες ή ιδρυόμενες επιχ. στη Β΄,
επενδύουν στη Β΄, αθροιστικά κάθε χρήση
εκπίπτεται ποσό μέχρι το 70% των κερδών.
3 Όταν είναι εγκατ/νες στην Α΄ και επενδύουν στις
Β΄& Γ΄, για δημιουργία κεφ. κίνησης εκπίπτεται απ’
τα κέρδη τους για μεν τη Β΄ μέχρι 10% για δε την
Γ΄ 20% επί της αξίας των επενδύσεών τους.

Ν.  1116 / 81
Παροχή κινήτρων
ενίσχυσης της
περιφερειακής
και οικονομικής
ανάπτυξης.

 201

 302

501

602

801

902

Χ

Χ

Χ

Χ

1 Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας
της επένδυσης και 2 Ποσοστό ετήσιων κερδών
μέχρι του οποίου μπορεί να φθάσει η έκπτωση.
 Μεταλλευτικές επιχ. στην Α΄ 20%, Β΄& Γ΄ 80%
 Επενδύσεις στη γεωργική βιομ/νία στην Β΄, το
80% των δαπανών εκπίπτεται απ’ τα κέρδη τους.

Ν.  1262 / 82
 Παροχή κινήτρων
 ενίσχυσης της
 οικονομικής και
 περιφερειακής
 ανάπτυξης

0

 0

401

602

551

752

701

902

Χ

Χ

1 Ποσοστό αφορολόγητης έκπτωσης επί της αξίας
της επένδυσης, 2 Ποσοστό ετήσιων κερδών μέχρι
του οποίου μπορεί να φθάσει έκπτωση.
Οι αφορολόγητες εκπτώσεις παρέχονται στα
πρώτα 400 εκ. της επένδυσης και σε επιχ/σεις
ξενοδοχειακές για τις 300 πρώτες κλίνες.

Σημείωση: Το Χ υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη περιοχή κινήτρων.



113

Πίν.  3.30: Ποσοστά αυξημένων αποσβέσεων κατά περιοχή κινήτρων
                     και κατά αναπτυξιακό νόμο.
Αναπτυξιακοί νόμοι Α΄

%
Β΄
%

Γ΄
%

Δ΄
%

Ε
%

Παρατηρήσεις

Α. Ν. 147 / 67
Κίνητρα για
βιομηχανικές
επενδύσεις

50 100 200 Χ Χ
 Για απόκτηση ΠΣ από βιομ/κές,
μεταλ/κές, επιχ κατασκευής τεχνικών
έργων κοινής ωφέλειας, παρέχεται
προσαύξηση στους συντ. απόσβεσης.

 Ν. Δ.  1078 / 71
Φορολογικά μέτρα

 ενίσχυσης της
 περιφερειακής
 ανάπτυξης

01

252

503

251

502

753

1001

1502

2003

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

 Ποσοστά προσαύξησης των
συντελεστών απόσβεσης, όταν:

1 λειτουργεί μία βάρδια ,
2 δυο βάρδιες και
3 τρεις βάρδιες.

Ν. Δ  1312 / 72
Μέτρα προς ενίσχυση
της περιφερειακής
ανάπτυξης

01

252

503

251

502

753

1001

1502

2003

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

 Ποσοστά προσαύξησης των
συντελεστών απόσβεσης, όταν:

1 λειτουργεί μία βάρδια ,
2 δυο βάρδιες και 3 τρεις βάρδιες.

Ν. Δ.  1313 / 72
Μέτρα ενίσχυσης της
τουριστικής ανάπτυξης

0 25 100 Χ Χ

Ν. Δ.  1378 / 73
Περί τουριστικής
ανάπτυξης.

0 25 100 Χ Χ

Ν.  1116 / 81
Παροχή κινήτρων
ενίσχυσης της
περιφερειακής και
οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας

01

252

503

251

502

1003

501

752

1503

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Προσαύξηση συντ. απόσβεσης, όταν
1 λειτουργεί μία βάρδια, 2 δυο βάρδιες,
3 τρεις βάρδιες. (Για τις μεταλ/κές της
Α τα ποσοστά της Α, για τις Β΄& Γ΄
τα της Γ΄. Για τις ξενοδ/κές τα αυξ/να
ποσοστά αποσβ. είναι 25, 50, 100%.

Ν.  1262 / 82
Παροχή κινήτρων
ενίσχυσης της
οικονομικής και
περιφερειακής
ανάπτυξης

01

202

403

201

402

803

351

702

1203

501

102

153

Χ

Χ

Χ

Ποσοστά προσαύξησης των συντελ.
απόσβεσης, όταν: 1λειτουργεί μία
βάρδια ,2δυο βάρδιες και 3τρεις βάρδιες
Για μεταλ/κές ισχύει το καθεστώς της
Γ΄, εκτός όσων βρίσκονται στη Δ΄.
Για τουρ/κές ισχύουν της α΄ βάρδιας.

Σημείωση: Το Χ υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη περιοχή κινήτρων

3.3.2   Σύγκριση αναπτυξιακών νόμων

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται το Ν.Δ. 2687/53 "περί επενδύσεων και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" και ο Ν. 4171/61 "περί λήψεως γενικών μέτρων δια την
υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας".
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Ο πρώτος αναπτυξιακός νόμος επεδίωκε την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για
την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, που να αποβλέπουν στην ανάπτυξη της
εθνικής παραγωγής και να συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας. Ο νόμος
αυτός καθόριζε τα προνόμια και το βαθμό προστασίας που απολάμβαναν τα ξένα
κεφάλαια, που εισάγονταν στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση επενδύσεων, διασφάλιζε
στον επενδυτή την μη αλλαγή των όρων της επένδυσής του χωρίς προηγούμενη
συγκατάθεσή του, το αναπαλλοτρίωτο της επένδυσης, την εξαγωγή συναλλάγματος για
τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων του και άλλες διευκολύνσεις. Ο νόμος αυτός
δημιούργησε ένα θετικό κλίμα ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης της χώρας,
στοιχεία τα οποία ήταν απολύτως απαραίτητα για να ξεκινήσει μια περίοδος επενδυτικής
δραστηριότητας.

Ο δεύτερος νόμος στόχευε στην πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων που
συμβάλλουν στην οικονομική πρόοδο της χώρας και δι’ αυτών να επιτυγχάνεται
σημαντική αύξηση της εθνικής παραγωγής και της απασχόλησης, αξιόλογος αύξηση των
εξαγωγών, εξοικονόμηση συναλλάγματος ή εισροή συναλλάγματος. Ο νόμος αυτός
θέσπιζε διαφόρων ειδών προνόμια και διευκολύνσεις, για την πραγματοποίηση μεγάλων
αποκλειστικά επενδύσεων. Απήλλαξε από κάθε φόρο, δασμό, τέλος, τέλη χαρτοσήμου,
εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων, τα διάφορα
μηχανήματα, εργαλεία, υλικά, όργανα ερευνών κτλ., παραγόμενα ή μη από την εγχώρια
βιομηχανία, αναγκαία ή χρήσιμα για την ενέργεια μελετών, ερευνών, κατασκευών και
ανέγερση των πρώτων εγκαταστάσεων. Για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών
παγιοποίησε (συμπεριλαμβανομένου και των απαλλαγών) όλους τους υφιστάμενους
φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις (πλην των ανταποδοτικών).
Επίσης, στις αλλοδαπές τεχνικές εταιρίες που εγκαθίσταντο στην Ελλάδα, παρέχονταν
ειδικές δασμολογικές και φορολογικές διευκολύνσεις.

Στην δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται:

α)  Ο ΑΝ. 147/67 "Περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων δια βιομηχανικάς
επενδύσεις κειμένης νομοθεσίας". Είναι ο πρώτος νόμος που εισάγει το θεσμό της ιδίας
συμμετοχής στο κόστος της επένδυσης και το θεσμό των αναπτυξιακών περιοχών,
δημιουργώντας τρεις (3) περιοχές κινήτρων με στόχο τη διαφοροποίηση των κινήτρων
ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιοχής. Στο νόμο αυτόν εντάσσονται οι
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν νέες βιομηχανικές επενδύσεις ή επέκταση βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και στις οποίες παρέχονται ανεξάρτητα από περιοχή εγκατάστασης,
επιδότηση επιτοκίου μέχρι τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και φορολογική απαλλαγή
για το σύνολο των καθαρών κερδών, εφόσον τα κέρδη αυτά επανεπενδύονται. Παρέχονται
επίσης, αυξημένες αποσβέσεις κλιμακωτά κατά περιοχή ως εξής:  50% για την περιοχή
Α΄(νομοί Αττικής και Πειραιώς πλην του Δήμου Λαυρεωτικής), 100% για την περιοχή
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Β΄(επαρχίες Κορινθίας, Θήβας, Χαλκίδας, το Δήμο Λαυρεωτικής και το πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης) και 200% για την περιοχή Γ΄ (υπόλοιπες περιοχές της χώρας).

Είναι εμφανής η διαπίστωση ότι στην περίπτωση των αυξημένων αποσβέσεων
γίνεται πλήρης εκμετάλλευση των περιοχών κινήτρων, που αποβαίνει υπέρ της ανάπτυξης
της περιφέρειας, ενώ στις περιπτώσεις της επιδότησης επιτοκίου και των αφορολογήτων
εκπτώσεων αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό αποδεικνύει μια αντιφατική λειτουργία
του νόμου, που δείχνει ότι οι αναπτυξιακός του στόχος δεν είναι ξεκάθαρος.

β)  Το ΝΔ 1078/71 "Περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς
ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης". Είναι ο πρώτος νόμος που αναφέρεται στην
περιφερειακή ανάπτυξη, αξιοποιώντας πλήρως τις τρεις (3) περιοχές κινήτρων στις οποίες
κατανέμεται η χώρα και στις οποίες εντάσσονται οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
επενδύσεις σε  πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι περιοχές κινήτρων είναι ίδιες με αυτές του
προηγούμενου νόμου, αλλά στην περίπτωση αυτή τα παρεχόμενα κίνητρα των
αφορολογήτων εκπτώσεων και των αυξημένων αποσβέσεων δίδονται κλιμακωτά με
αύξουσα αριθμητική πρόοδο από την Α΄ προς την Γ΄ περιοχή. Ειδικότερα, οι
αφορολόγητες εκπτώσεις για βιομηχανικές επενδύσεις στη Β΄ περιοχή είναι 60% και στη
Γ΄ 120% αθροιστικά, ενώ για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις 120% αθροιστικά
ανεξαρτήτως περιοχής. Στα ίδια ποσοστά φορολογικών απαλλαγών εντάσσονται και οι
επιχειρήσεις της περιοχής Α΄, που πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές Β΄ και Γ΄.
Στην περίπτωση των αυξημένων αποσβέσεων, οι συντελεστές απόσβεσης κλιμακώνονται
ανάλογα με την περιοχή και τις βάρδιες του προσωπικού. Για την πρώτη βάρδια είναι 25%
στη Β΄ και 100% στη Γ΄ περιοχή. Για τη δεύτερη βάρδια είναι 25%, 50% και 150% στις
Α΄, Β΄ και Γ΄ περιοχές αντίστοιχα. Για την τρίτη βάρδια είναι 50%, 75% και 200% στις Α΄,
Β΄ και Γ΄ περιοχές αντίστοιχα. Η σχέση βάρδιας και αυξημένου συντελεστή απόσβεσης
δικαιολογείται από την μεγαλύτερη φθορά, που υφίστανται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
των επιχειρήσεων λόγω της εντατικότερης εκμετάλλευσή τους, όταν χρησιμοποιούνται
από περισσότερες βάρδιες.

Από τη μελέτη των παρεχόμενων κινήτρων προκύπτει, ότι η Α΄ περιοχή (νομοί
Αττικής και Πειραιώς πλην του Δήμου Λαυρεωτικής) εξαιρείται από τα κίνητρα, ενώ στη
Β΄ και Γ΄ περιοχή παρέχονται υψηλοί συντελεστές αφορολογήτων εκπτώσεων και
αυξημένων αποσβέσεων, οι οποίοι ευνοούν την επέκταση ή τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων στην περιφέρεια.

γ) Το ΝΔ 1312/72 "Περί νέων μέτρων προς ενίσχυση της περιφερειακής
ανάπτυξης". Ο νόμος αυτός διατηρεί ανέπαφα την φιλοσοφία και τα κίνητρα του
προηγούμενου νόμου, στα οποία προστίθενται η επιχορήγηση επενδύσεων και η
επιδότηση επιτοκίου. Προστίθεται επίσης Δ΄ περιοχή κινήτρων από περιφέρειες της
υπάρχουσας Γ΄ περιοχής και η υποχρέωση συμμετοχής του επενδυτή με ίδια κεφάλαια στις
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επενδυτικές δαπάνες, η οποία κλιμακώνεται από 40% για την Α΄ και Β΄ περιοχή σε 30%
και 25% για τη Γ΄ και Δ΄ περιοχή αντίστοιχα. Οι συντελεστές των αφορολογήτων
εκπτώσεων και αυξημένων αποσβέσεων ισχύουν ως έχουν στο προηγούμενο νόμο. Η
επιδότηση επιτοκίου για τα ομολογιακά δάνεια ανέρχεται σε δυο (2) ποσοστιαίες μονάδες
στην Α΄ και Β΄ περιοχή, τέσσερις (4) μονάδες στη Γ΄ περιοχή και πέντε (5) μονάδες στην
Δ΄ περιοχή, ενώ για τα τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις σε δυόμισι (2,5) και τρεισήμισι
(3,5) ποσοστιαίες μονάδες στη Γ΄ και Δ΄ περιοχή αντίστοιχα. Εάν η επένδυση γίνεται εντός
ΒΙΠΕ παρέχεται μια (1) ποσοστιαία μονάδα επιπλέον. Η επιχορήγηση επενδύσεων, έστω
και περιορισμένη σε έκταση και ποσοστό, αποτελεί σημαντική καινοτομία του νόμου
αυτού, ο οποίος ενισχύει άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό τις δαπάνες ανέγερσης
βιομηχανοστασίων  στη Δ΄ περιοχή με ποσοστό 25% επί του κόστους ανέγερσης και μέχρι
150 δραχμές ανά μ3. Επιπρόσθετα, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα αφορολογήτων
εκπτώσεων μέχρι 10% των ετησίων κερδών των βιομηχανικών επιχειρήσεων και
ερευνητικών κέντρων για επενδύσεις στην έρευνα. Επίσης, διαφοροποιήθηκαν κατά
περιοχές οι συντελεστές του ΦΚΕ κα οι εισφορές του ΙΚΑ και άλλων ταμείων με
μεγαλύτερες μειώσεις στις περιοχές Γ΄ και Δ΄.

Ο νόμος αυτός σαν συνέχεια του προηγούμενου και με τις πρόσθετες παροχές που
θεσπίζει υπέρ της περιφέρειας, ενισχύει ακόμη περισσότερο την επέκταση ή τη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων στην περιφέρεια.

δ)  Το ΝΔ. 1313/72 " Περί μέτρων ενίσχυσης της τουριστικής ανάπτυξης" και το
ΝΔ. 1378/73 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ. 1313/72". Ενώ οι
προηγούμενοι δυο νόμοι καθιέρωσαν την περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης, αυτοί οι
δυο έθεσαν της βάσεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Στο νόμο εντάσσονται
επενδύσεις για ανέγερση ξενοδοχείων και η αγορά πάσης φύσεως καινούργιων παγίων
στοιχείων, τα οποία εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες των ξενοδοχείων. Στις 3 περιοχές
κινήτρων στις οποίες κατανέμεται η χώρα, παρέχονται αφορολόγητες εκπτώσεις με
ποσοστά 50% και 100% των επενδυτικών τους δαπανών για τις περιοχές Γ΄ και Δ΄
αντίστοιχα και αυξημένες αποσβέσεις με συντελεστές 25% και 100% για τις περιοχές Γ΄
και Δ΄ αντίστοιχα.

Οι νόμοι αυτοί μπορεί να παρέχουν περιορισμένα κίνητρα, προωθούν όμως την
φιλοσοφία της περιφερειακής τουριστικής ανάπτυξης, με την ανυπαρξία παροχών στην Α΄
περιοχή (που θεωρείται κορεσμένη), τις συγκρατημένες παροχές στη Β΄ και τις
υπερδιπλάσιες παροχές στη Γ΄ περιοχή.

ε) Ο Ν. 289/76 " Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξη παραμεθορίων
περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων". Ο νόμος αυτός που έγινε ειδικά για την
ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών, δημιούργησε Ε΄ περιοχή κινήτρων στην οποία
εντάχθηκαν οι περιοχές της Θράκης και των νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Στις
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διατάξεις του νόμου αυτού μαζί με τις Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και
τουριστικές επιχειρήσεις, εντάσσονται τώρα και λατομικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές,
πτηνοτροφικές και σηροτροφικές επιχειρήσεις. Εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές
πραγματοποιούν επενδύσεις εντός της περιοχής Ε΄ για απόκτηση κτιριακών
εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ή για μετεγκατάσταση
υφιστάμενης από άλλη περιοχή στην περιοχή της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου, δικαιούνται να κάνουν χρήση των κινήτρων που παρέχει ο νόμος. Η επιχορήγηση
του κόστους κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων, πλην των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων της νήσου Ρόδου, ανέρχεται σε ποσοστό 40% του συνολικού κόστους, χωρίς
να υπερβαίνει τις 400 δραχμές ανά μ3, από 25% και 150 δρχ/ μ3 που προέβλεπε ο ν.
1323/72. Η επιδότηση επιτοκίου ανέρχεται σε επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες από πέντε (5)
ποσοστιαίες μονάδες του παραπάνω νόμου. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις ανέρχονται σε
ποσοστό εκατόν πενήντα (150 %) της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών και
προκειμένου για το σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης δικαιούνται να εκπίπτουν από τα
κέρδη τους ποσοστό είκοσι πέντε (25 %) επί της αξίας των πραγματοποιηθέντων δαπανών
τους, από το 100% της αξίας της επένδυσης που ίσχυε μέχρι τότε. Επίσης προέβλεπε
μείωση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών κατά 50% από 40% που ίσχυε, του
ΦΚΕ κατά 75% από 50% στον προηγούμενο νόμο και του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
κατά 50%.

Η θέσπιση ισχυρών κινήτρων συγκριτικά με άλλους νόμους και σε συνδυασμό με
την χαμηλή ιδία συμμετοχή του επενδυτή που έφθανε μόλις το 15%, έδωσε τη δυνατότητα
επέκτασης ή της δημιουργίας επιχειρήσεων στις παραμεθόριες περιοχές.

ζ) Ο Ν. 849/78 "Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας". Ο νόμος αυτός καταγράφει την πρώτη
ολοκληρωμένη προσπάθεια για δημιουργία ενός συστήματος επενδυτικών κινήτρων με
περιφερειακή διάρθρωση. Κατένειμε την επικράτεια σε 5 περιοχές και για πρώτη φορά
στην Ε΄ περιοχή περιλαμβάνονται, εκτός της Θράκης και τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου, τμήματα των παραμεθόριων περιοχών της Μακεδονίας και της Ηπείρου τα
περιλαμβανόμενα σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή. Στις
ρυθμίσεις του εντάσσονται ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν επενδύσεις, που αποσκοπούν στον περιορισμό της
ρύπανσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης
βιομηχανικής και μεταλλευτικής έρευνας, καθώς και την ίδρυση εργαστηρίων
δοκιμαστικής παραγωγής προϊόντων από εγχώρια μεταλλεύματα και ορυκτά.

Τα παρεχόμενα κίνητρα αναφέρονται στην επιδότηση επιτοκίου, που κλιμακώνεται
κατά περιοχή, εξαιρουμένης της Α΄, από 1,5-8 ποσοστιαίες, στις αφορολόγητες εκπτώσεις
που προκειμένου για βιομηχανικές επενδύσεις στην Α΄ και Β΄ περιοχή ανέρχονται σε 25%
και 60% αντίστοιχα, ενώ για μεταλλευτικές  που επενδύουν στη Β΄ και Γ΄ περιοχή είναι
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50% και 100% αντίστοιχα. Οι δανειακές ενισχύσεις εκ μέρους του δημοσίου που
εμφανίζονται για πρώτη φορά σε αναπτυξιακό νόμο, κλιμακώνονται κατά περιοχή,
εξαιρουμένης της Α΄, από 25% μέχρι 55%.

Ο νόμος αυτός επίσης προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη, διότι αφενός η Α΄
περιοχή αποκλείεται σχεδόν από την παροχή κινήτρων και αφετέρου τόσο στην επιδότηση
επιτοκίου όσο και στις δανειακές ενισχύσεις το εύρος της διαφοράς μεταξύ μικρότερου και
μεγαλύτερου συντελεστή είναι ιδιαίτερα υψηλό, που σημαίνει ότι ευνοείται σημαντικά η
περιφέρεια.

Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται:

α)  Ο Ν. 1116/81 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της περιφερειακής και
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων". Ο νόμος αυτός
κατήργησε όλους τους προηγούμενους, επειδή περιείχαν πολλές διατάξεις ασύνδετες και
άσχετες μεταξύ τους και θεσμοθέτησε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα
επενδυτικών κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης. Κατένειμε την επικράτεια σε 3 περιοχές
κινήτρων για βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε 3 περιοχές κινήτρων για ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις, επειδή ακριβώς διέκρινε ότι οι περιοχές που είχαν ανάγκη βιομηχανικής
ανάπτυξης από πλευράς ξενοδοχειακής ανάπτυξης ήταν κορεσμένες, ή και το αντίθετο.
Στις ρυθμίσεις του εντάσσονται επενδύσεις για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Τα κίνητρα που παρέχονται είναι η επιχορήγηση, η επιδότηση επιτοκίου, οι αφορολόγητες
εκπτώσεις και οι αυξημένες αποσβέσεις.

Η επιχορήγηση επενδύσεων για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται από
20% στη Β΄ περιοχή μέχρι 50% στη Γ΄, ανάλογα και με την κατηγορία δραστηριότητας.
Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι 20% στη Β΄ και 35% στη Γ΄ περιοχή. Στις
Μεταλλευτικές 40% και στις δυο (2) περιοχές. Η επιχορήγηση των ειδικών επενδύσεων
ανέρχεται μέχρι το 40% και στις τρεις (3) περιοχές. Η επιχορήγηση για μετεγκατάσταση
από την Α΄ στη Γ΄ περιοχή μπορεί να φθάσει μέχρι το 50%, από τη Β΄ στη Γ΄ μέχρι 30%
και υπό προϋποθέσεις από την Α΄ στη Β΄ μέχρι 30% της δαπάνης μετεγκατάστασης. Η
επιδότηση επιτοκίου από το νόμο αυτόν και εφεξής δεν δίδεται σε ποσοστιαίες μονάδες,
αλλά ως ποσοστό επί του επιτοκίου δανεισμού. Για τις βιομηχανικές και ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις είναι 30% για τη Β΄ και 50% για τη Γ΄ περιοχή, ενώ για τις μεταλλευτικές
είναι 40% και στις δυο περιοχές. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις στις βιομηχανικές και
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 20% στην Α΄, 50% στη Β΄ και 80% στη Γ΄
περιοχή, ενώ στις μεταλλευτικές σε 20% στην Α΄ και από 80% στις περιοχές Β΄ και Γ΄. Οι
αυξημένες αποσβέσεις για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κλιμακώνονται στις τρεις
περιοχές από 0-50% για την πρώτη βάρδια, από 25-100% για τη δεύτερη βάρδια και από
50%-150% για την τρίτη βάρδια. Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και στις μεταλλευτικές με μόνη
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διαφορά ότι η Β΄ περιοχή εξομοιώνεται με τη Γ΄. Για τις ξενοδοχειακές, τα αντίστοιχα
ποσοστά κατά περιοχή είναι 25%, 50% και 100%.

Οι προϋποθέσεις που τίθενται για ιδία συμμετοχή είναι κατά περιοχή για τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις 30%, 25% και 20%, για τις μεταλλευτικές 25% και για τις
ξενοδοχειακές 15%. Επιπρόσθετα, για τις βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις
απαιτείται δημιουργία δέκα (10) θέσεων μόνιμης απασχόλησης και για τον υπολογισμό
της συνολικής επιχορήγησης αναγνωρίζεται ως ανώτερο ποσό επένδυσης τα πέντε
(5.000.000) εκατομμύρια δραχμές για κάθε θέση, προκειμένου δε για ξενοδοχειακές τα
τρία (3.000.000).

Ο νόμος αυτός, πέρα από την νομοτεχνική του αρτιότητα και τις καινοτομίες που
καθιέρωσε με σπουδαιότερη αυτή των επιχορηγήσεων, με το σύστημα συντελεστών που
καθιερώνει και τις εξαιρέσεις του, φαίνεται ότι προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ κέντρου
και περιφέρειας. Για παράδειγμα, η διαφορά της ιδίας συμμετοχής μεταξύ των περιοχών,
προκειμένου για βιομηχανικές επιχειρήσεις, είναι της τάξης του 5% (ασήμαντη), ενώ στις
μεταλλευτικές και τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό είναι το ίδιο. Η επιχορήγηση των
ειδικών επενδύσεων είναι ίδια επίσης για όλες τις περιοχές. Στις αφορολόγητες εκπτώσεις
υπάγεται και η περιοχή Α΄ με ποσοστό κάτι λιγότερο από το ½ του ποσοστού της Β΄
περιοχής. Στις αυξημένες αποσβέσεις προκειμένου για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μετέχει
και η Α΄ περιοχή με το ½ του ποσοστού της Β΄ περιοχής. Οι βιομηχανικές και
μεταλλευτικές στη β΄ και γ΄ βάρδια μετέχουν στην Α΄ περιοχή με το ½ και κάτι παραπάνω
του ποσοστού της Β΄ περιοχής. Βέβαια το πιο αξιοπερίεργο είναι η δυνατότητα που δίνεται
σε επιχειρήσεις της Α΄ περιοχής να δημιουργούν επενδύσεις στις περιοχές Β΄ και Γ΄ και οι
επενδυτικές τους δαπάνες να εκπίπτουν από τα κέρδη τους στην Α΄ περιοχή.

β) Ν. 1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και
περιφερειακής ανάπτυξης". Με το νόμο αυτόν εξειδικεύεται και διευρύνεται η έννοια της
παραγωγικής επένδυσης, στην οποία προστίθενται νέες δραστηριότητες τουριστικές,
συστήματα μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών, κατασκευή εργατικών
κατοικιών και διαφόρων κτιρίων για εγκατάσταση, στέγαση και αναψυχή των εργατών.
Καθώς επίσης για πρώτη φορά περιλαμβάνονται σε νόμο κινήτρων επιχειρήσεις, όπως
γεωργικές, αλιευτικές προηγμένης τεχνολογίας, χειροτεχνικές, εργαστήρια παραδοσιακών
κατασκευών και υλικών, ναυπηγοεπισκευαστικές, διαλυτήρια πλοίων, συγκομιδής και
συσκευασίας αγροτικών προϊόντων κτλ.

Για την παροχή των κινήτρων του νόμου, η επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις
περιοχές ανάπτυξης για τις βιομηχανικές επενδύσεις και σε τέσσερις περιοχές ανάπτυξης
για τις τουριστικές επενδύσεις. Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι η επιχορήγηση των
επενδύσεων, η επιδότηση επιτοκίου, οι αφορολόγητες εκπτώσεις και οι αυξημένες
αποσβέσεις. Επειδή όμως σε κάθε νομό, έστω και αναπτυγμένο, υπάρχουν ορισμένα
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τμήματα πιο προβληματικά και υποανάπτυκτα από τα υπόλοιπα, καθορίζεται με υπουργική
απόφαση η υπαγωγή των τμημάτων αυτών σε ζώνες με ποσοστά ενίσχυσης ευνοϊκότερα
από πλευράς κινήτρων των αντίστοιχων περιοχών.

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις μέχρι 400 εκατομμύρια δίνεται δωρεάν για την
κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης,  από 400-600 εκατομμύρια και για το πέραν
των 400 εκατομμυρίων η επιχορήγηση δίνεται κατά 50% δωρεάν και κατά 50% σαν
συμμετοχή του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας και για επενδύσεις πάνω
από 600 εκατομμύρια και για το ποσό πέραν των 600 εκατομμυρίων, η επιχορήγηση έχει
εξ ολοκλήρου τη μορφή της συμμετοχής του Δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο της
εταιρίας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν το δωρεάν παρεχόμενο ποσοστό
επιχορήγησης και να μη δεχθούν τη  συμμετοχή του Δημοσίου, με την υποχρέωση όμως
να διατηρήσουν το ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής στη συνολική επένδυση. Στην
περίπτωση των ξενοδοχειακών επενδύσεων η επιχορήγηση δίνεται μέχρι 300 κρεβάτια.

Τα ποσοστά της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου για τη Β΄ περιοχή
κυμαίνονται μεταξύ 10-25%, στη Γ΄ 15-40% και στη Δ΄ 20%-50%. Τα ποσοστά των
αφορολογήτων εκπτώσεων είναι 40%, 55% και 70% για τις περιοχές Β΄, Γ΄ και Δ΄
αντίστοιχα. Οι αυξημένες αποσβέσεις στις περιοχές Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ είναι αντίστοιχα 0,
20, 35, και 50% για την α΄ βάρδια, για τη β΄ βάρδια είναι 20, 40, 70 και 100% και για τη
Γ΄ βάρδια είναι 40, 80, 120 και 150%. Η απαιτούμενη ιδία συμμετοχή για τις Α΄, Β΄, Γ΄
και Δ΄ περιοχές είναι αντίστοιχα 30% (μόνο για ειδικές επενδύσεις), 35%, 25% και 15%.

Ο νόμος αυτός έχει περισσότερες ομοιότητες με τον προηγούμενο και λιγότερες
διαφορές. Γίνεται όμως σαφέστερη η προσπάθειά του να προωθήσει την περιφερειακή
ανάπτυξη. Ειδικότερα, η δημιουργία της Δ΄ περιοχής δίνει την δυνατότητα μιας
αποτελεσματικότερης κατανομής των ποσοστών.  Η διαφορά της ιδίας συμμετοχής μεταξύ
των περιοχών, προκειμένου για βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι της τάξης του 10% (για
την Α΄ περιοχή προβλέπεται ιδία συμμετοχή μόνο για τις ειδικές επενδύσεις 30%). Το
ποσοστό επιχορήγησης των ειδικών επενδύσεων ήταν 40%  για όλες τις περιοχές με τον
προηγούμενο νόμο, ενώ με τον παρόντα νόμο είναι 30% στην Α΄ περιοχή,  αλλά το
ποσοστό των άλλων περιοχών αυξάνεται κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες δίδοντας μια
περιφερειακή διάσταση. Στις αφορολόγητες εκπτώσεις δεν προβλέπονται ποσοστά για την
Α΄ περιοχή εν αντιθέσει με τον ν. 1116/81. Στις αυξημένες αποσβέσεις προβλέπονται
μικρότερα ποσοστά στην Α΄ περιοχή συγκριτικά με το ν. 1116/81 και λίγο μεγαλύτερα
ποσοστά στις άλλες περιοχές. Ακόμη, εξαλείφθηκε η διάταξη του προηγούμενου νόμου
που έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Α΄ περιοχής να δημιουργούν επενδύσεις
στις περιοχές Β΄ και Γ΄ και οι επενδυτικές τους δαπάνες να εκπίπτουν από τα κέρδη τους
στην Α΄ περιοχή, πράγμα που αλλοίωνε την φυσιογνωμία του.
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3.3.3   Μεταβολές ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος

Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 1970 αυξάνεται κατά την εξεταζόμενη περίοδο
(1950-90) με ρυθμούς ακανόνιστους που σχηματίζουν φθίνουσα τάση, η οποία φαίνεται
παραστατικά στον πίνακα 3.31 και στο διάγραμμα 3.1.

Στο διάγραμμα 3.1 η πολυωνυμική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, ξεκινά το
1951 περίπου από το 7% και καταλήγει στο τέλος της περιόδου περίπου στο 2%,
καθιστώντας τη φορά της εμφανώς φθίνουσα. Από την απλή παρατήρηση της
πολυωνυμικής καμπύλης προκύπτει, ότι τη χρονική περίοδο 1950-1973 η καμπύλη
παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα του 6%. Την επόμενη περίοδο μέχρι το 1977 η καμπύλη
κινήθηκε πάνω από το 4% και την περίοδο μέχρι το 1980 πάνω από το 2%. Την τελευταία
δεκαετία η καμπύλη κινήθηκε οριακά κάτω του 2%. Συγκριτικά, από ολόκληρη την
περίοδο η δεκαετία του ’60 είναι η καλύτερη σε ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ που
προσεγγίζουν το 8% και ακολουθεί η δεκαετία του ’50 με ποσοστό πάνω του 6%.

Διάγ. 3.1:  Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ (τιμές 1970)
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Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι μεταβλητός με ιδιαίτερα υψηλά και χαμηλά
σημεία ανόδου και καθόδου. Το υψηλότερο σημείο ανόδου (13,71%) σημειώνεται το 1953
(το οποίο σχετίζεται με τη ψήφιση του νόμου Μαρκεζίνη) και το χαμηλότερο (-3,63%)
σημείο καθόδου εμφανίζεται το 1974 (εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσις και της κρίσις με
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την Τουρκία), ενώ στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου περιορίζεται στο 1,26%. Από τα
παραπάνω εκτεθέντα προκύπτει, ότι οι ρυθμοί αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι σημαντικά υψηλότεροι κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60.
Ειδικότερα, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κατά μέσο όρο τη δεκαετία του ΄50 είναι 6,16%
και στις επόμενες τρεις δεκαετίες κατά σειρά είναι 7,65% - 4,76% και 1,53%.

Στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας ψηφίσθηκε νόμος 2687/53 "περί επενδύσεων και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", ο οποίος έδωσε για μια πενταετία περίπου σημαντική
ώθηση στους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Την επόμενη δεκαετία εφαρμόσθηκαν οι αναπτυξιακοί νόμοι 4171/61 "περί
λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας"
και 147/67 "περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων δια βιομηχανικάς επενδύσεις κειμένης
νομοθεσίας", οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις για τη συστηματοποίηση των διαδικασιών
χρηματοδότησης των επενδύσεων και οι οποίοι επίσης συνέβαλαν στην ενίσχυση των
ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ. Στους ρυθμούς αυτούς συνέβαλε προφανώς και το χαμηλό
επίπεδο του ΑΕΠ κατά τις δυο πρώτες δεκαετίες συγκριτικά με τις επόμενες.

Οι υπόλοιποι αναπτυξιακοί νόμοι που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά το 1971, δεν
μπόρεσαν να ανατρέψουν τους καθοδικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Ειδικότερα, κατά
τη δεκαετία του ’80 πραγματοποιούνται σημαντικά χαμηλότεροι ρυθμοί, παρόλο που
θεσπίσθηκαν γενναία κίνητρα με το νόμο 1262/82 «για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης».

Διάγ. 3.2: Ακαθάριστο εγχώ ριο και εθνικό προϊόν και καθαρό εθνικό
εισόδημα (τιμές 1970)
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Πίν. 3.31: ΑΕΠ, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Καθαρό Εθνικό Εισόδημα
    (σε τιμές 1970)

Έτη Ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν

%
μεταβολής

Ακαθάριστο
εθνικό προϊόν

Ακαθάριστο
εθνικό εισόδημα

1950 79295 - 79688 75120
1951 86261 8,78 86847 81940
1952 86884 0,72 87613 82458
1953 98797 13,71 99417 94142
1954 101879 3,11 102756 97339
1955 109573 7,55 110518 104909
1956 118920 8,53 120394 114483
1957 126701 6,54 128680 122471
1958 132572 4,63 134086 127391
1959 137455 3,68 139044 131971
1960 143387 4,31 145458 137931
1961 159374 11,14 161802 153855
1962 161818 1,53 164674 156159
1963 178220 10,13 181534 172349
1964 192938 8,25 196586 186572
1965 211060 9,39 214922 203982
1966 223933 6,09 228040 216135
1967 236207 5,48 240791 227871
1968 251949 6,66 257226 243228
1969 276891 9,89 282168 266739
1970 298917 7,95 304420 287560
1971 320198 7,11 327723 309283
1972 348631 8,87 356886 336686
1973 374160 7,32 383916 361538
1974 360547 -3,63 369325 345436
1975 382362 6,05 390000 364805
1976 406679 6,35 415491 388791
1977 420622 3,42 431164 402894
1978 448793 6,69 458675 428685
1979 465355 3,69 476048 444054
1980 473510 1,75 485108 451347
1981 473771 0,1 484259 449157
1982 475641 0,39 483879 447126
1983 477551 0,4 481298 443402
1984 490696 2,75 490881 452087
1985 506011 3,12 502258 462408
1986 514214 1,62 507199 466704
1987 511838 -0,46 505713 464749
1988 534621 4,45 529460 487872
1989 543572 1,67 546572 498512
1990 550447 1,26 546982 502826

  Πηγή: Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ –   Ίδιοι υπολογισμοί
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Σχετικά με απόλυτες τιμές, η αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές από 79.295 δις
δραχμές το 1950 ανέρχεται σε 550.447 δις δρχ. Αυτό συνιστά αύξηση 694,2% ή αύξηση
του ΑΕΠ κατά 7 φορές περίπου από το 1950. Οι ίδιες μεταβολές παρατηρούνται
αναλογικά στο ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα το οποίο προκύπτει από το ΑΕΠ εφόσον
προστεθούν σε αυτό οι καθαρές εισπράξεις από την αλλοδαπή, καθώς επίσης και στο
καθαρό εθνικό εισόδημα εφόσον αφαιρεθούν από το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα οι
αποσβέσεις (πίνακας 3.31 και διάγραμμα 3.2).

3.3.4   Μεταβολές βιομηχανικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά φορέα διακρίνονται σε ιδιωτικές και

δημόσιες (πίν. 3.32). Οι ιδιωτικές επενδύσεις ακολουθούν σταθερή ανοδική πορεία σε

ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο (1950-90) και κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από

τις δημόσιες. Ο ρυθμός αύξησης των ιδιωτικών είναι σημαντικά υψηλότερος συγκριτικά

με τις δημόσιες, με αποτέλεσμα την διεύρυνση σταδιακά της απόστασης μεταξύ τους

(διάγ.3.3).

Διάγ. 3.3: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά φορέα (τιμές 1970)
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Πίν. 3.32:  Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά φορέα (τιμές 1970, εκατ. δρχ.)

Έτη
Ιδιωτικές
επενδύσεις

Δημόσιες
επενδύσεις

Σύνολο Έτη Ιδιωτικές
επενδύσεις

Δημόσιες
επενδύσεις

Σύνολο

1950 9699 6563 16262 1971 55112 25446 80558
1951 10625 4470 15095 1972 64122 28855 92977
1952 9878 4102 13980 1973 72187 27906 100093
1953 10148 4104 14252 1974 52211 22289 74500
1954 10378 4011 14389 1975 53702 20958 74660
1955 11609 4335 15944 1976 58380 21370 79750
1956 13854 5541 19395 1977 66750 19200 85950
1957 13643 5477 19120 1978 70600 20500 91100
1958 17469 6700 24169 1979 76385 22736 99121
1959 16962 8302 25264 1980 70465 22240 92705
1960 19264 9857 29121 1981 63495 22255 85750
1961 19703 11773 31476 1982 60300 23800 84100
1962 22216 11912 34128 1983 56000 27000 83000
1963 24557 11439 35996 1984 48570 29730 78300
1964 30826 12619 43445 1985 49670 32690 82360
1965 35072 13931 49003 1986 50525 26709 77234
1966 36610 13957 50567 1987 52436 20879 73315
1967 34315 15455 49770 1988 58335 21496 79831
1968 43863 16534 60397 1989 64027 23846 87873
1969 51091 20562 71653 1990 73412 22727 96139
1970 50737 19926 70663 Σύνολο 1709203 694202 2403405

Ποσοστιαία συμμετοχή επενδύσεων κατά φορέα* 71,12% 28,88% 100,0%

  Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ –    *  Ίδιοι υπολογισμοί

Η ανοδική πορεία των ιδιωτικών καθώς και των δημοσίων επενδύσεων
αναστρέφεται το 1973 και διαγράφει πτώση περίπου 30% την περίοδο 1974-76. Η
περίοδος αυτή συμπίπτει με την πετρελαϊκή κρίση και την κρίση με την Τουρκία.
Ακολουθεί μια περίοδος ανόδου των ιδιωτικών επενδύσεων της τάξης του 30% περίπου
που διαρκεί μέχρι το 1979, ενώ οι δημόσιες το ίδιο διάστημα ανέρχονται οριακά. Από το
1980 αρχίζει η πτώση της καμπύλης των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 35% μέχρι το 1984,
η οποία αναστρέφεται τα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος της περιόδου, ενώ η καμπύλη
των δημοσίων επενδύσεων φτάνει στο ανώτερο σημείο της το 1985 και από την επόμενη
χρονιά αρχίζει η πτώση της που διαρκεί μέχρι το τέλος της περιόδου.
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Οι δημόσιες επενδύσεις, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ακολουθούν σταθερή
ανοδική πορεία μέχρι το 1972-73 οπότε ξεκινά μια περίοδος κάμψης μέχρι το 1978 και την
τριετία 1983-85 ανακάμπτουν σε υψηλότερα επίπεδα. Από το 1986 παρατηρείται και πάλι
κάμψη των επενδύσεων μέχρι το τέλος της περιόδου, η οποία οφείλεται στην εφαρμογή
του σταθεροποιητικού προγράμματος της περιόδου 1986-87.

Το ύψος των ιδιωτικών επενδύσεων στο τέλος της περιόδου σε σύγκριση με το
ύψος των επενδύσεων κατά την έναρξη, αυξήθηκε κατά 757% ή κατά οκτώ (8) φορές
περίπου, ενώ οι δημόσιες για την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 365% ή τέσσερες (4)
φορές περίπου.

Οι συνολικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ακολουθούν την ίδια ανοδική πορεία
και εμφανίζουν τις ίδιες φάσεις ανόδου και καθόδου με τις ιδιωτικές. Η ποσοστιαία
συμμετοχή των ιδιωτικών επενδύσεων στο σύνολο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου της
εξεταζόμενης περιόδου ανέρχεται σε 71,12% ενώ των δημοσίων σε 28,88%. Το γεγονός
αυτό πιστοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τον κυρίαρχο ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία.

Συμπερασματικά, τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες επενδύσεις εμφανίζουν
σταθερούς ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες και μέχρι το
1973, στη συνέχεια ο ρυθμός τους είναι εναλλασσόμενος. Την δεκαετία του ’80 οι
επενδύσεις διέρχονται μια φάση κάμψης και στασιμότητας (διάγ.3.3, πίν. 3.32).

Επίσης, από τη μελέτη του διαγράμματος προκύπτει, ότι οι καμπύλες  των
επενδύσεων προχωρούν παράλληλα μέχρι το 1973, ενώ στη συνέχεια οι πορείες τους
αντιστρέφονται και γίνονται αντίθετες, δηλαδή όταν η μία ανεβαίνει (αυξάνεται) η άλλη
κατεβαίνει (μειώνεται). Αυτό δείχνει ότι οι δημόσιες επενδύσεις λειτουργούν
συμπληρωματικά προς τις ιδιωτικές, δηλαδή όταν οι ιδιωτικές είναι υψηλές περιορίζονται
(μειώνονται) οι δημόσιες και αντιστρόφως.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τομέα εμφανίζονται στον πίνακα 3.33
και στο διάγραμμα 3.4.

Στο διάγραμμα, ο τομέας της δημόσιας διοίκησης βρίσκεται στο χαμηλότερο
σημείο και αυξάνεται μέχρι το 1970. Η καμπύλη ακολουθεί μια περίοδο στασιμότητας
μέχρι το 1982 και από το 1983 και μετά συνεχίζει να αυξάνεται. Η καμπύλη των
κατασκευών μέχρι το 1980 κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από την καμπύλη της
βιομηχανίας. Το υπολειπόμενο διάστημα οι επενδύσεις στη βιομηχανία, αν και είναι
μικρότερες από την προηγούμενη περίοδο, ξεπερνούν τις αντίστοιχες των κατασκευών
και η καμπύλη της ανέρχεται υψηλότερα από τις άλλες. Η καμπύλη των μεταφορών μέχρι
το 1985 βρίσκεται υψηλότερα από την καμπύλη των λοιπών τομέων, ενώ την επόμενη
χρονιά γίνεται εναλλαγή των θέσεών τους. Όλες οι καμπύλες εμφανίζουν ομοιόμορφα
απότομη άνοδο την περίοδο 1972-73 και απότομη πτώση την περίοδο 1974-75 που
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συμπίπτει με την πετρελαϊκή κρίσι και την επιστράτευση. Στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης
εναλλάσσεται με φάσεις ανοδικές και καθοδικές μέχρι το τέλος της περιόδου.

Οι επενδύσεις στη Γεωργία, στη βιομηχανία, στις κατασκευές, στις μεταφορές και
στις επικοινωνίες, εκτός της δημόσιας διοίκησης αυξάνονται ανελλιπώς μέχρι το 1973 και
στη συνέχεια μειώνονται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση των συνολικών επενδύσεων
κατά την όγδοη δεκαετία και ειδικότερα κατά την περίοδο εφαρμογής του
σταθεροποιητικού προγράμματος της ελληνικής οικονομίας (1986-87).

Οι επενδύσεις στη δημόσια διοίκηση είναι οι μικρότερες ποσοτικά και
επιπρόσθετα κινούνται ακανόνιστα, ενώ κατά την όγδοη δεκαετία κινούνται σε υψηλότερα
επίπεδα, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη του εκσυγχρονισμού της. Στους λοιπούς
τομείς παρατηρείται συνεχής αύξηση των επενδύσεων από την έναρξη μέχρι το τέλος της
εξεταζόμενης περιόδου.

Σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο (1950-90) στον τομέα της Γεωργίας-
Δασών-Αλιείας επενδύθηκε το 10,24% των συνολικών κεφαλαίων, στον τομέα της
βιομηχανίας το 29,62%, στις κατασκευές και κατοικίες το 31,98%, στις μεταφορές και
επικοινωνίες το 21,80%, στη δημόσια διοίκηση το 1,10% και στους λοιπούς τομείς το
5,26%. Οι περισσότερο ευνοημένοι τομείς, όπως προκύπτει από τον πίνακα 3.33, είναι οι
κατασκευές και η βιομηχανία με το ίδιο περίπου ποσοστό και ακολουθούν οι μεταφορές
με 10 ποσοστιαίες μονάδες πιο πίσω.

Διάγ. 3.4:  Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τομέα (τιμές 1970)
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Πίν. 3.33:  Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά τομέα (τιμές 1970, εκατ. δρχ.)
Έτη Γεωργία,

Δάση-Αλιεία
Βιομη-
χανία

Κατασκευές
Κατοικίες

Μεταφορές
επικοινωνίες

Δημόσια
Διοίκηση Λοιπές Σύνολο

1950 1818 4439 4830 2786 1024 1365 16262
1951 1864 6092 4333 1393 114 1299 15095
1952 1279 5062 4491 1139 694 1315 13980
1953 1150 3826 6091 882 702 1601 14252
1954 1262 3542 6096 1186 403 1900 14389
1955 1270 3710 7045 1477 378 2064 15944
1956 1700 5182 7818 1963 371 2361 19395
1957 2577 4595 6911 2604 389 2044 19120
1958 3378 5772 8352 3828 145 2694 24169
1959 3844 5845 7857 3774 304 3640 25264
1960 5070 5356 8506 5477 417 4295 29121
1961 5368 6107 9132 6146 340 4383 31476
1962 4710 7452 10391 6269 317 4989 34128
1963 5131 7547 11287 6188 343 5500 35996
1964 5688 9967 13712 7977 296 5805 43445
1965 6035 12371 15482 8384 181 6550 49003
1966 5591 11201 15642 10440 433 7260 50567
1967 6209 12113 13956 10167 469 6856 49770
1968 7079 13548 19445 11547 367 8411 60397
1969 7443 16472 23212 14181 628 9717 71653
1970 7523 16606 19740 14677 828 11289 60503
1971 8052 20505 23641 17348 803 10209 71378
1972 8949 22703 29964 18529 781 12051 82127
1973 9685 25178 30576 20570 675 13409 88033
1974 7015 24557 15869 15142 580 11337 64300
1975 7825 20841 20476 14050 563 10905 64850
1976 7740 21169 21909 15853 641 12438 68560
1977 8302 19767 26428 16732 582 14139 73230
1978 7209 20418 30074 19098 669 13632 78830
1979 7623 24056 31572 20678 555 14637 85951
1980 6169 27077 27290 19424 482 12263 81665
1981 5658 25965 21452 19192 549 12934 74110
1982 5548 23639 20398 22415 594 11506 73750
1983 5902 24765 21124 18570 733 11906 72290
1984 7416 24373 17083 16186 1022 12220 67300
1985 7571 25359 17097 18128 1022 13183 70490
1986 4870 22253 19399 14873 874 14965 63764
1987 4064 21113 20044 12534 684 14876 59925
1988 4441 23277 20691 12580 700 18142 63501
1989 4667 24732 21742 15474 935 20323 69583
1990 4973 26791 24646 17813 954 20962 77269

219668 635343 685804 467674 2354123541 112805 2144835ΣΥΝ*
ΟΛΟ 10,24% 29,62% 31,98% 21,80% 1,10% 5,26% *100 %
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ - * Ίδιοι υπολογισμοί
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Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατ’ είδος διακρίνονται σε επενδύσεις
κατασκευών και εξοπλισμών (πίν. 3.34, διάγ. 3.5 ).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς στον πίνακα 3.34, η ποσοστιαία κατανομή των
επενδύσεων κατ’ είδος για ολόκληρη την περίοδο 1950-60 ανέρχεται σε 62,17% για τις
κατασκευές και σε 37,83% για τους εξοπλισμούς, δηλαδή οι κατασκευές απορρόφησαν
πάνω από τα 3/5 των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις κατασκευών στο τέλος
της περιόδου σε σύγκριση με το ύψος των επενδύσεων κατά την έναρξη, αυξήθηκαν κατά
522% ή κατά 5,2 φορές, ενώ οι επενδύσεις εξοπλισμών συγκριτικά αυξήθηκαν
περισσότερο (αύξηση 690%).

Πίν. 3.34:  Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατ’ είδος (1970, εκατ. δρχ.)

Έτη Κατασκευές Εξοπλισμός Σύνολο Έτη Κατασκευές Εξοπλισμός Σύνολο
1950 9529 6733 16262 1971 53569 26989 80558
1951 8269 6826 15095 1972 63575 29402 92977
1952 8546 5434 13980 1973 64953 35140 100093
1953 10830 3422 14252 1974 43326 31174 74500
1954 10746 3643 14389 1975 46656 28004 74660
1955 11747 4197 15944 1976 49245 30505 79750
1956 13999 5396 19395 1977 54519 31431 85950
1957 13811 5309 19120 1978 57615 33485 91100
1958 16619 7550 24169 1979 60883 38238 99121
1959 18329 6935 25264 1980 54587 38118 92705
1960 21717 7404 29121 1981 50357 35393 85750
1961 23474 8002 31476 1982 43711 40389 84100
1962 25098 9030 34128 1983 46049 36951 83000
1963 26606 9390 35996 1984 42893 35407 78300
1964 30965 12480 43445 1985 44221 38139 82360
1965 34663 14340 49003 1986 43888 33346 77234
1966 34698 15869 50567 1987 41705 31610 73315
1967 33314 16456 49770 1988 45551 34280 79831
1968 42610 17787 60397 1989 47342 40531 87873
1969 48663 22990 71653 1990 49718 46421 96139
1970 45488 25175 70663 ΣΥΝ 1494084 909321 240345

Ποσοστιαία συμμετοχή κατά είδος επένδυσης* 62,17% 37,83% 100%
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ - * Ίδιοι υπολογισμοί

Στο διάγραμμα 3.5 οι κατασκευές ακολουθούν σταθερή ανοδική πορεία μέχρι το
1973 και από το 1974 η πορεία τους γίνεται βαθμιαία καθοδική. Οι επενδύσεις σε
εξοπλισμούς αυξάνονται σταδιακά στη διάρκεια της περιόδου με μικρές διακυμάνσεις. Στο
τέλος της περιόδου η απόσταση μεταξύ κατασκευών και εξοπλισμών μειώνεται
σημαντικά. Στο διάγραμμα φαίνεται καθαρά η απότομη κάμψη των επενδύσεων της
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περιόδου 1974-75 (πετρελαϊκή κρίση και επιστράτευση) και της περιόδου 1986-87
(σταθεροποιητικό πρόγραμμα Σημίτη).

Διάγ. 3.5:  Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατ' είδος (τιμές 1970)
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Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη βιομηχανία σε σταθερές
τιμές του 1970 μεταβάλλονται καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο (1950-1990) με
υψηλούς ρυθμούς αύξησης μέχρι το 1973, ενώ την υπόλοιπη περίοδο οι επενδύσεις
ακολούθησαν εναλλάξ ρυθμούς ανοδικούς και πτωτικούς.

Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων ξεκινά με ποσοστό 37,2% κατά το 1951 και
ακολουθώντας μια πορεία ακανόνιστη διαγράφει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης (39,7%)
το 1956 και το μικρότερο (-24,4%) το 1953, ενώ καταλήγει το 1990 στο 8,3%. Η πορεία
των βιομηχανικών επενδύσεων κατά τη δεκαετία του ’50 κατέδειξε την αναγκαιότητα
κατάρτισης του νόμου 2687/53 "περί επενδύσεων και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", ο
οποίος συνέβαλε στην ανατροπή των αρνητικών ρυθμών αύξησης των επενδύσεων και την
επίτευξη των υψηλότερων ετήσιων ποσοστών αύξησης καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο
(1956-39,7%, 1958-25,6%, πίνακας 3.35 και διάγραμμα 3.6).

Τη δεκαετία του ’60 σημαντική ήταν η συμβολή των αναπτυξιακών νόμων 4171/61
και 147/67, με τους οποίους θεσπίσθηκαν συγκεκριμένα μέτρα χρηματοδότησης των
βιομηχανικών επενδύσεων. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και μέχρι το τέλος της
περιόδου, οι ρυθμοί αύξησης των βιομηχανικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου υπήρξαν



131

ιδιαίτερα χαμηλοί με εξαίρεση τα έτη 1980 και 1990, στα οποία παρουσιάσθηκαν ποσοστά
αύξησης σχετικά υψηλά.

Τη δεκαετία του ’80 τέθηκε σε ισχύ ο αναπτυξιακός νόμος 1262/82 «για την
παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης», ο οποίος αν
και παρείχε υψηλά ποσοστά επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, δεν μπόρεσε να αντιστρέψει
την πτωτική πορεία των επενδύσεων με εξαίρεση την τελευταία τριετία.

Η ποσοστιαία συμμετοχή των βιομηχανικών κλάδων στις συνολικές επενδύσεις της
εξεταζόμενης περιόδου ανέρχεται στο 57,50% για την μεταποίηση, στο 32,5% για την
ενέργεια και στο 9,87% για τα ορυχεία. Κυρίαρχος κλάδος στη βιομηχανία αναδεικνύεται
η μεταποίηση, η οποία απορροφά σχεδόν το 60% των κεφαλαιακών τοποθετήσεων47.

Πίν. 3.35: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη βιομηχανία (τιμές 1970, εκατ. δρχ.)

Έτη Ορυ-
χεία

Μετα-
ποίηση

Ενέρ-
γεια Σύνολο Έτη Ορυ-

χεία
Μετα-
ποίηση

Ενέρ-
γεια Σύνολο

1950 184 3696 559 4439 1971 1827 11198 7480 20505
1951 722 3222 2148 6092 1972 1478 13238 7987 22703
1952 455 3197 1410 5062 1973 1985 14457 8736 25178
1953 224 2039 1563 3826 1974 1462 14914 8181 24557
1954 184 1781 1577 3542 1975 1670 13132 6039 20841
1955 137 1941 1632 3710 1976 1860 13288 6021 21169
1956 279 2372 2531 5182 1977 1457 12599 5711 19767
1957 367 2819 1409 4595 1978 2077 12244 6097 20418
1958 398 3473 1901 5772 1979 2913 13824 7319 24056
1959 151 3081 2613 5845 1980 5468 14899 6710 27077
1960 160 2873 2323 5356 1981 6613 13973 5379 25965
1961 213 3634 2260 6107 1982 3479 13120 7040 23639
1962 270 4280 2902 7452 1983 3476 12208 9081 24765
1963 430 4390 2727 7547 1984 3408 12101 8864 24373
1964 451 5628 3888 9967 1985 3693 11052 10614 25359
1965 606 7006 4759 12371 1986 1827 13033 7393 22253
1966 584 6660 3957 11201 1987 2154 13480 5479 21113
1967 719 6053 5341 12113 1988 2056 15138 6083 23277
1968 803 7245 5500 13548 1989 1987 15694 7051 24732
1969 1219 8426 6827 16472 1990 1779 17864 7148 26791
1970 1471 10044 5091 16606 ΣΥΝ 62696 365316 207331 635343
Ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους κλάδων*  9,87% 57,5% 32,6%   100%
 * Ίδιοι υπολογισμοί

  Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ

47 Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Η Ελληνική Βιομηχανία κατά το 1989, Αθήνα 1990, σελ. 36-38.
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Οι καμπύλες στο διάγραμμα ακολουθούν τη γνωστή πορεία με άνοδο μέχρι το
1973 και πτώση το 1974-75 (πετρελαϊκή κρίση) και στη συνέχεια εναλλασσόμενες
περιόδους ανόδου και καθόδου με σημαντικότερη την πτώση της περιόδου 1986-87, η
οποία ταυτίζεται με το εφαρμοσθέν την περίοδο εκείνη πρόγραμμα σταθεροποίησης της
οικονομίας.

Από τους επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας, ο κλάδος της μεταποίησης
κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα. Η πορεία των επενδύσεων του κλάδου ήταν ανοδική για
ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο, εκτός από ένα χρονικό διάστημα σχετικής
στασιμότητας μεταξύ των ετών 1975-85. Οι επενδύσεις στο κλάδο της ενέργειας
αυξάνονταν προοδευτικά εκτός από δυο περιόδους κάμψης μεταξύ των ετών 1974-81 και
1986-87. Ο κλάδος των ορυχείων και λατομείων κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από
τους προηγούμενους, με μια σύντομη περίοδο αύξησης των επενδύσεων κατά τη διετία
1980-81.

Διάγ. 3.6: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη βιομηχανία
(τιμές 1970)
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Ορυχεία, λατομεία Μεταποίηση Ενέργεια, ύδρευση Σύνολο

Στον πίνακα  3.36 παρουσιάζεται η ποσοστιαία ετήσια αύξηση των βιομηχανικών
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και στο διάγραμμα 3.7 η πολυωνυμική ποσοστιαία
μεταβολή.



133

 Πίν. 3.36:  Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή των βιομηχανικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου*

Έτη % αύξησης
επενδύσεων Έτη % αύξησης

επενδύσεων Έτη % αύξησης
επενδύσεων Έτη % αύξησης

επενδύσεων
1951 37,2 1961 14,0 1971 23,5 1981 -4,1
1952 -16,9 1962 22,0 1972 10,7 1982 - 9,0
1953 -24,4 1963   1,3 1973 10,9 1983    4,8
1954 -7,4 1964 32,1 1974 -2,5 1984 -1,6
1955   4,7 1965 24,1 1975 -15,1 1985    4,0
1956 39,7 1966 -9,5 1976   1,6 1986 -12,2
1957 -11,3 1967  8,1 1977 -6,6 1987 -5,1
1958 25,6 1968 11,8 1978 1,9 1988  10,2
1959   1,3 1969 21,6 1979 17,8 1989    6,3
1960 -8,4 1970   0,8 1980 12,6 1990    8,3

* Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3.32

Διάγ. 3.7: Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή τω ν βιομηχανικώ ν
επενδύσεω ν παγίου κεφ αλαίου
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Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή Πολυω νυμική (Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή)

Στο διάγραμμα η πολυωνυμική ποσοστιαία μεταβολή των επενδύσεων διαγράφει
ομαλότερη πορεία, στην οποία διακρίνονται με σαφήνεια τα χρονικά διαστήματα πτώσης
και ανόδου των βιομηχανικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

Τη δεκαετία του ’50 ένα μόνο μικρό τμήμα της καμπύλης βρίσκεται οριακά κάτω
του μηδενός, το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο 1952-57. Από το 1958-82 η καμπύλη
παραμένει πάνω από το μηδέν με υψηλότερα σημεία της τη δεκαετία του ’60. Την περίοδο
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1983-87 η καμπύλη περνάει οριακά κάτω του μηδενός και επανακάμπτει την τελευταία
τριετία.

Συμπερασματικά η πολυωνυμική καμπύλη διατηρείται για ολόκληρη την
εξεταζόμενη περίοδο πάνω από το μηδέν αλλά με φθίνουσα τάση, εκτός από δυο μικρές
χρονικές περιόδους με σύντομη αρνητική πορεία.

3.3.5 Μεταβολές βιομηχανικής παραγωγής

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο εμφαίνεται στον πίνακα 3.37 και
στο διάγραμμα 3.8.

Στο διάγραμμα, η καμπύλη των υπηρεσιών ανέρχεται αταλάντευτα με κλίση
περίπου 45ο μοιρών πάνω από τις άλλες καμπύλες. Η καμπύλη της Γεωργίας ξεκινά πιο
πάνω από την καμπύλη της βιομηχανίας ανερχόμενη μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄70,
στη συνέχεια κατεβαίνει τέμνοντας το 1984 την καμπύλη της βιομηχανίας και καταλήγει
σε χαμηλότερα επίπεδα, λίγο πιο πάνω από την καμπύλη των κατασκευών.  Η καμπύλη
της βιομηχανίας ξεκινά χαμηλότερα από την καμπύλη των κατασκευών, όμως το 1970 την
προσπερνά, όπως επίσης και την καμπύλη της γεωργίας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη
θέση από πλευράς προστιθέμενης αξίας μετά την καμπύλη των υπηρεσιών. Η καμπύλη
των κατασκευών παρέμεινε στο χαμηλότερο επίπεδο με μια οριακή άνοδο.

Διάγ. 3.8: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο
 (τιμές 1988)
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Πίν. 3.37:  Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο εκατ. δρχ. (τιμές έτους 1988)

Έτη
Ακαθάριστη

προστιθέμενη
αξία

Γεωργία,
Δάση, Αλιεία Βιομηχανία Κατασκευές Υπηρεσίες

1960 2233300 738000 190100 251500 1053700
1961 2528100 871000 217300 272600 1167200
1962 2517300 799000 230300 281000 1207000
1963 2826700 1046500 252200 291000 1237000
1964 3090700 1066700 294700 360500 1368800
1965 3429800 1174300 324200 392200 1539100
1966 3635500 1214200 378000 391000 1652300
1967 3844500 1308000 415200 388200 1733100
1968 4075200 1290200 453300 469900 1861800
1969 4533400 1420300 540400 549000 2023700
1970 4988000 1688000 654400 520800 2124800
1971 5416000 1722100 723100 594000 2376800
1972 5985800 1854200 802500 716500 2612600
1973 6552900 1992000 975100 742000 2843800
1974 6228000 1846100 975100 517500 2889300
1975 6512400 1823100 1061800 556400 3071100
1976 6968600 1766100 1169900 585200 3447400
1977 7137300 1677400 1228300 665200 3566400
1978 7671700 1972900 1336600 692100 3670100
1979 7895300 1722300 1444400 743800 3984800
1980 8102400 2082800 1460900 643000 3915700
1981 8110000 2075900 1447100 594500 3992500
1982 7893300 1895300 1363300 535100 4099600
1983 7736800 1498900 1353100 554600 4330200
1984 7838000 1357800 1450200 557400 4472600
1985 8147000 1308600 1594000 581400 4663000
1986 8105300 1267500 1566600 595500 4675700
1987 7855900 895600 1557000 565900 4837400
1988 8585595 1024118 1651416 654202 5255859
1989 8867479 1064059 1691019 656819 5455582
1990 8791654 921475 1665235 662073 5542871
Σύν. 188103928 44384452 30466770 16580894 96671812
% 100,00% 23,60% 16,20% 8,81% 51,39%

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ - Ίδιοι υπολογισμοί

Σύμφωνα με τον πίνακα 3.37, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξάνεται
συνεχώς μέχρι το 1982, ακολουθεί μια μικρή κάμψη και από το 1985 επανακάμπτει
σταδιακά ξεπερνώντας το επίπεδο του 1982 με εξαίρεση την περίοδο 1986-87
(σταθεροποιητικό πρόγραμμα).
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Ο κλάδος της Γεωργίας, των Δασών και της Αλιείας αυξάνεται επίσης μέχρι το
1973, ακολουθεί ελαφρά κάμψη μέχρι το 1977, στη συνέχεια παρατηρείται ανάκαμψη
μέχρι το 1980 και από το 1981 και μετά σημειώνεται σημαντική πτώση που επαναφέρει
την παραγωγή του κλάδου στα επίπεδα της αρχής της δεκαετίας του ’60. Ο κλάδος της
βιομηχανίας αναπτύσσεται συνεχώς σε ολόκληρη την περίοδο εκτός μιας μικρής πτώσης
μεταξύ των ετών 1982-83. Ο κλάδος των κατασκευών αυξάνεται επίσης μέχρι το 1983
και στη συνέχεια ακολουθεί κάμψη που διαρκεί μέχρι το τέλος της περιόδου με εξαίρεση
τα έτος 1979. Ο κλάδος των υπηρεσιών αυξάνεται διαρκώς και στο τέλος της περιόδου η
παραγωγή του πενταπλασιάζεται συγκριτικά με την παραγωγή στην αρχή της περιόδου.

Η ποσοστιαία συμμετοχή των κλάδων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για
ολόκληρη την περίοδο ανέρχεται σε ποσοστό 23,60% στη Γεωργία τα Δάση και την
Αλιεία, σε 16,20% στη Βιομηχανία, σε 8,81% στης κατασκευές και 51,39% στις
υπηρεσίες, οι οποίες καταλαμβάνουν πάνω από το μισό της συνολικής ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας.

Η βιομηχανική παραγωγή κατά κατηγορίες παρουσιάζεται στον πίνακα 3.38 και
στο διάγραμμα 3.9.

Στο διάγραμμα, η καμπύλη των ορυχείων-μεταλλείων σε ολόκληρη την
εξεταζόμενη περίοδο βαίνει αυξανόμενη, εκτός από την διετία 1986-87, στην οποία
παρατηρείται ελαφρά κάμψη. Η καμπύλη της ενέργειας κινείται με ελαφρά ανοδικό ρυθμό
όλα τα χρόνια εκτός από το 1974, στη διάρκεια του οποίου παρουσίασε μικρή κάμψη.

Διάγ. 3.9:  Βιομηχανική παραγωγή (τιμές 1988)
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Πίν. 3.38:  Βιομηχανική παραγωγή (σταθερές τιμές *1988, εκατ. δρχ)

Έτη Μεταλλεία,
Ορυχεία Μεταποίηση Ηλεκτρισμός,

Φωταέριο, Ύδρευση
Σύνολο

Βιομηχανίας
1950 2696 79435 4266 86397
1951 3767 84464 4409 92640
1952 4565 83388 4618 92571
1953 5625 95277 5511 106413
1954 6077 106178 5948 118203
1955 6930 116404 7031 130365
1956 7867 128815 8114 144796
1957 8524 137607 9007 155138
1958 9059 149301 9616 167976
1959 9099 152420 11345 172864
1960 10200 167700 12200 190100
1961 11600 190300 15400 217300
1962 10600 203300 16400 230300
1963 12000 221100 19100 252200
1964 12800 258900 23000 294700
1965 15400 283100 25700 324200
1966 17000 329400 31600 378000
1967 15600 365200 34400 415200
1968 20000 396800 36500 453300
1969 24900 470900 44600 540400
1970 26500 577200 50700 654400
1971 29300 634900 58900 723100
1972 34100 693600 74800 802500
1973 36600 854700 83800 975100
1974 32700 864900 77500 975100
1975 37100 935700 89000 1061800
1976 41600 1028400 99900 1169900
1977 45700 1069600 113000 1228300
1978 44800 1162600 129200 1336600
1979 51700 1253800 138900 1444400
1980 51100 1264900 144900 1460900
1981 52400 1244200 150500 1447100
1982 60900 1152200 150200 1363300
1983 68200 1128100 156800 1353100
1984 80800 1197300 172100 1450200
1985 83100 1325700 185200 1594000
1986 70600 1308300 187700 1566600
1987 78300 1282400 196300 1557000
1988 89454 1347415 214547 1651416
1989 86413 1370321 234285 1691019
1990 82178 1342915 240143 1665236
ΣΥΝ 1397854 27059140 3277140 31734134

% 4,40% 85,27% 10,33% 100,00%
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* Ίδιοι υπολογισμοί για την αναγωγή των σταθερών τιμών με βάση το έτος 1958 της περιόδου 1950’60 σε
σταθερές τιμές του 1988.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ

Η καμπύλη της μεταποίησης κινείται με αυξανόμενο ρυθμό, ο οποίος ανακόπτεται
μεταξύ των ετών 1981-84 και 1986-87 (περίοδος εφαρμογής του σταθεροποιητικού
προγράμματος). Η συνολική καμπύλη της βιομηχανίας κινείται επίσης ανοδικά σε
ολόκληρη την περίοδο με εξαίρεση τα έτη 1981-83.

Όπως ήδη τονίσθηκε, η βιομηχανία κατέχει το 16,20% της συνολικής ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας και από τα μέσα της δεκαετίας του’80 αναδεικνύεται, μετά το κλάδο
των υπηρεσιών, ο σημαντικότερος κλάδος της ελληνικής οικονομίες από πλευράς
παραγωγής.

Από τους τρεις υποκλάδους που συνθέτουν τη βιομηχανία, η μεταποίηση κατέχει
το 85,27% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής, η ενέργεια το 10,33% και τα ορυχεία-
μεταλλεία το 4,40%. Στο διάγραμμα 3.9, φαίνεται παραστατικά με τις καμπύλες η
αποτύπωση των ποσοστών αυτών. Οι καμπύλες τις ενέργειας και των ορυχείων κινούνται
περίπου παράλληλα με μικρή απόκλιση από τον οριζόντιο άξονα του διαγράμματος, ενώ η
καμπύλη της μεταποίησης κινείται με απόκλιση 45ο από τον ίδιο άξονα.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της μεταποίησης κατά κλάδους
παρουσιάζεται στον πίνακα 3.39 και στο διάγραμμα 3.10.

Η καμπύλη των Τροφίμων όπως φαίνεται παραστατικά και στο διάγραμμα,
κινείται σε υψηλούς ρυθμούς και εμφανίζει δυο σύντομες ανακοπές του ανοδικού της
ρυθμού, η μια το 1974 και η άλλη τη διετία 1986-87 (σταθεροποιητικό πρόγραμμα). Η
καμπύλη των Χημικών ακολουθεί την ίδια ακριβώς πορεία με την καμπύλη τροφίμων,
αλλά βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο

Η καμπύλη Κλωστο½φαντουργικών υλών ξεκινά με υψηλούς ρυθμούς μέχρι το
τέλος της δεκαετίας του ’70, οπότε ανακόπτεται ο ρυθμός ανόδου της και κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του ΄80 συνεχίζει την πορεία της σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα. Την ίδια
ακριβώς εικόνα παρουσιάζει και η καμπύλη Ενδύσεως, με μόνη τη διαφορά ότι κινείται
σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η καμπύλη των Μεταλλικών προϊόντων και μηχανών ξεκινά τη διαδρομή της με
ταχύ ρυθμό, ο οποίος ανακόπτεται την περίοδο 1974-75, κατόπιν ακολουθεί μέχρι το 1986
ανοδική πορεία, η οποία από το 1987 μετατρέπεται οριακά σε καθοδική, ενώ η καμπύλη
των Μεταφορικών μέσων κινείται ανοδικά με αργό ρυθμό, ο οποίος ανακόπτεται την
περίοδο 1975-76 και επανέρχεται ανοδικά μέχρι το 1982, οπότε η πορεία της μετατρέπεται
οριακά σε καθοδική.
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Πίν. 3.39:  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ, σταθερές βασικές τιμές, εκατ. δρχ.(τιμές 1970)

Έτη Σύνολο
Τρόφιμα

Ποτά,
Καπνός

Κλωστο-
½φαν/κές

ύλες
Ένδυση

Χαρτί,
εκδόσεις

εκτυπώσεις
Χημικά

Μη
μεταλλικά

ορυκτά

Παραγωγή
βασικών
μετάλλων

Μεταλλικά
προϊόντα,

μηχανές

Μετα-
φορικά

μέσα

Επιπλα
-λοιπές
βιομ.

Λοιποί
κλάδοι

1950 8732 2037 1740 1747 356 319 580 37 906 212 516 282

1951 9281 2484 1785 1783 373 366 472 45 995 212 489 277

1952 9170 2602 1712 1601 410 377 471 46 1006 189 461 295

1953 10574 2825 1890 1768 479 436 611 55 1304 399 494 313

1954 11767 3325 2003 1974 472 507 607 84 1446 464 553 332

1955 12891 3463 2366 1972 558 595 811 96 1517 512 660 341

1956 14260 3927 2397 2160 668 680 1012 118 1618 538 760 382

1957 15221 3911 2580 2392 681 787 995 146 1844 565 901 419

1958 16554 4065 2771 2518 786 902 1033 175 2177 668 976 483

1959 16778 4310 2512 2211 833 1150 1038 197 2219 748 1011 549

1960 18430 4119 2933 2357 907 1495 1184 288 2596 871 1124 556

1961 19886 4310 2975 2481 988 1454 1280 306 3061 1202 1207 622

1962 20934 4346 3250 2429 1067 1467 1434 336 3288 1366 1267 684

1963 22661 5052 3353 2629 1250 1771 1598 383 2996 1503 1380 746

1964 25557 5610 3759 3084 1357 1905 1867 407 3621 1576 1596 775

1965 28126 6030 4427 3103 1461 2462 2237 406 3914 1600 1731 755

1966 30672 6756 4424 3275 1700 2645 2288 944 4411 1568 1834 827

1967 33346 6763 4886 3916 1805 3168 2336 1243 4726 1361 2244 898

1968 37208 7569 5675 3770 2107 3600 2671 1702 5096 1463 2404 1151

1969 42637 8085 6262 4007 2388 4806 3007 2590 5792 1731 2832 1137

1970 49266 9317 6937 4627 2268 5495 3736 3638 6298 2595 3051 1304
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1971 54586 10312 8133 5045 2272 6114 4037 3247 7412 3225 3321 1468

1972 58892 11008 9096 5545 2527 6446 4023 3222 8605 3178 3668 1574

1973 69228 12370 10791 6129 2865 8648 4935 4612 9573 3402 4142 1761

1974 67266 11995 10675 6409 2728 8385 5041 4656 8712 3435 3389 1841

1975 70944 12420 12598 6770 2667 9260 5218 4554 8062 3335 3980 2080

1976 78029 13895 14460 7355 2757 9789 5956 4870 9395 3250 3981 2321

1977 79143 14490 14098 7598 2821 10118 6668 4043 9571 3372 4013 2351

1978 84341 15911 14861 7660 3279 11169 7088 5093 9646 3286 4044 2304

1979 88998 16743 16115 8090 3611 11593 7566 5306 9937 3750 4095 2192

1980 89125 16977 15728 7969 3568 11384 7823 5396 10493 4065 3583 2139

1981 88865 17415 15978 7046 3512 11596 7466 4986 10856 4293 3682 2035

1982 86946 17740 14665 6869 3475 11505 7310 4477 10822 4302 3730 2051

1983 85436 17833 14366 6303 3652 12090 7059 4880 10320 3975 2863 2095

1984 86475 18773 14340 6203 4008 12579 7120 4987 9725 3889 2540 2311

1985 89529 20041 14866 6420 4444 13225 6926 5067 9958 3581 2551 2450

1986 89449 18986 15934 6370 4666 12737 7196 4864 10177 3875 2538 2106

1987 87306 18055 16057 5872 5111 12803 7334 4718 8687 4067 2351 2251

1988 91206 19559 15653 6115 4821 14543 7654 5284 8952 4270 2484 1871

1989 84920 22092 11801 5551 4252 14266 6358 5259 8807 3267 2256 1011

1990 90761 20002 15016 5589 4419 15359 7667 5170 8420 4616 2637 1866

ΣΥΝ 2075396 427523 345868 186712 94369 259996 161713 107933 248961 95776 93339 53206

% *100% 20,60% 16,66% 9,00% 4,54% 12,52% 7,78% 5,20% 12,00% 4,65% 4,50% 2,55%

*  Ίδιοι υπολογισμοί

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Εθν. Λογ. ΕΣΥΕ
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Διάγ. 3.10: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
της μεταποίησης κατά κλάδο (τιμές 1970)
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Λοιπών κλάδων

            Η καμπύλη Χαρτιού, εκδόσεων και εκτυπώσεων κινείται ανοδικά μέχρι το 1973,
ακολουθεί διετής περίοδος κάμψης (1974-75) και συνεχίζεται η ανοδική της πορεία μέχρι
το τέλος της περιόδου, ενώ η καμπύλη Μη μεταλλικών ορυκτών ανέρχεται μέχρι το 1980
και από το επόμενο χρόνο συνεχίζει την πορεία της σε οριακά χαμηλότερο επίπεδο μέχρι
το τέλος της περιόδου.

Η καμπύλη Παραγωγής βασικών μετάλλων είναι ανοδική μέχρι το 1980 και από
το 1981 και για ολόκληρη τη δεκαετία του’80 μεταπίπτει οριακά σε πιο χαμηλό επίπεδο με
χαμηλότερο τη διετία 1986-87, ενώ η καμπύλη Επίπλων και λοιπών βιομηχανικών
προϊόντων κινείται ανοδικά μέχρι το 1973, ακολουθεί η κάμψη της διετίας 1974-75, την
οποία διαδέχεται ανοδική πορεία μέχρι το 1979 και από το 1980 και για ολόκληρη τη
δεκαετία μεταπίπτει σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο.

Η καμπύλη των Λοιπών βιομηχανικών κλάδων κινείται σταθερά ανοδικά μέχρι
το 1978 και από το 1980 μετατρέπεται σε καθοδική μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης
περιόδου, με εξαίρεση την διετία 1984-85.

Η ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους κλάδων της μεταποίησης στη συνολική
προστιθέμενη αξία όπως προκύπτει από τον πίνακα 3.39 και για ολόκληρη την
μεταπολεμική περίοδο, ανέρχεται σε 20,60% στα Τρόφιμα, ποτά και καπνό, σε 16,66%
στις Κλωστο½φαντουργικές ύλες , σε 12,52% στα Χημικά, σε 12,00% στα Μεταλλικά
προϊόντα και μηχανές, σε 9,00% στην Ένδυση, σε 7,78% στα Μη μεταλλικά ορυκτά, σε



142

5,20% στην Παραγωγή βασικών μετάλλων, σε 4,65% στα Μεταφορικά μέσα, σε 4,54
στις Εκδόσεις και εκτυπώσεις, σε 4,50% στα Έπιπλα και λοιπά βιομηχανικά προϊόντα
και 2,55% στις Λοιπές βιομηχανίες.

Στον πίνακα 3.40 και στο διάγραμμα 3.11 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα
ετήσια ποσοστά μεταβολής της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής που αφορούν
ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο (1950-90).

Πίν. 3.40:  Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής*

Έτη %
μεταβολής Έτη %

μεταβολής Έτη %
Μεταβολής Έτη %

μεταβολής
1951 7,23 1961 14,31 1971 10,50 1981 -0,94

1952 -0,07 1962 5,98 1972 10,98 1982 -5,79

1953 14,95 1963 9,51 1973 21,51 1983 -0,75

1954 11,08 1964 16,85 1974 0,00 1984 7,18

1955 10,29 1965 10,01 1975 8,90 1985 9,92

1956 11,07 1966 16,59 1976 10,18 1986 -1,72

1957 7,14 1967 9,84 1977 4,99 1987 -0,61

1958 8,28 1968 9,18 1978 8,82 1988 6,06

1959 2,91 1969 19,21 1979 8,07 1989 2,40

1960 9,97 1970 21,10 1980 1,14 1990 -1,52

     * Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3.38

Στο διάγραμμα 3.11, οι ρυθμοί μεταβολής της βιομηχανικής παραγωγής είναι
έντονα ανοδικοί και καθοδικοί. Η περίοδος ξεκινά το 1951 με θετικό ποσοστό μεταβολής
(7,23%) και  μετά από μια διαδρομή με θετικούς και αρνητικούς ρυθμούς καταλήγει στο
τέλος της περιόδου με ποσοστό μεταβολής της παραγωγής αρνητικό (-1,52%).

Η πολυωνυμική ποσοστιαία μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής διαγράφει
ομαλότερη διαδρομή, στην οποία διακρίνονται με σαφήνεια τα χρονικά διαστήματα
αύξησης και μείωσης της παραγωγής. Η πολυωνυμική ποσοστιαία μεταβολή της
παραγωγής αρχίζει το 1951 περίπου από το 5% και καταλήγει στο τέλος της περιόδου
περίπου στο μηδέν, καθιστώντας τη φορά της εμφανώς φθίνουσα. Από την απλή
παρατήρηση της καμπύλης προκύπτει, ότι κατά τη δεκαετία του ’50 και την περίοδο 1974-
77 η καμπύλη κινήθηκε στη ζώνη μεταξύ 5% και 10%. Τη δεκαετία του ’60 έως και το
1973 η καμπύλη κινήθηκε υψηλότερα μεταξύ 10%-15%, ενώ την περίοδο 1978-89 η
καμπύλη κινήθηκε στη ζώνη μεταξύ 0-5%.
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Διάγ. 3.11:  Ποσοστιαία ετήσια μεταβολή της βιομηχανικής παραγωγής
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Συμπερασματικά, η πολυωνυμική καμπύλη διατηρείται για ολόκληρη την
εξεταζόμενη περίοδο πάνω από το μηδέν αλλά με φθίνουσα τάση. Η δεκαετία του ’60,
όπως φαίνεται παραστατικά και από την πολυωνυμική ποσοστιαία μεταβολή της
παραγωγής στο διάγραμμα 3.11, παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης σε
αντίθεση με τη δεκαετία του ’80 που παρουσιάζει τα μικρότερα.

3.3.6   Μεταβολές ΑΕΠ, επενδύσεων και βιομηχανικής παραγωγής ανά
                       αναπτυξιακό νόμο

Στον πίνακα 3.41 παρουσιάζονται οι μεταβολές του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος, των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και της βιομηχανικής παραγωγής σε
αντιπαράθεση με τους αναπτυξιακούς νόμους, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδρασή τους
στη μεταβολή των εν λόγω μεγεθών. Για το σκοπό αυτό χωρίσθηκε η χρονική περίοδος
αναφοράς σε 7 περιόδους, με βάση τους αναπτυξιακούς νόμους που λειτούργησαν στις
αντίστοιχες περιόδους. Οι αναπτυξιακοί νόμοι όμως, ενώ έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία
έναρξης, δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Κατά λογική συνέπεια, ο κύριος
όγκος των επενδύσεων ολοκληρώνεται μέχρι τη ψήφιση του επόμενου νόμου, δεν
αποκλείεται όμως να υλοποιούνται επενδύσεις παράλληλα και με το νέο νόμο, η δυναμική
του όμως θα έχει εκτονωθεί.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τις ανάγκες της μελέτης επιλέχθηκε η έναρξη της
χρονικής περιόδου κάθε αναπτυξιακού νόμου να είναι η αρχή του επόμενου έτους από το
έτος ψήφισής του, διότι για την εφαρμογή του κάθε νόμου είναι αναγκαίο κάποιο χρονικό
διάστημα για την προετοιμασία και την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων. Επίσης, η
λήξη κάθε χρονικής περιόδου τοποθετείται στο έτος ψήφισης του νέου νόμου, διότι οι
όποιες χρηματοδοτήσεις χορηγηθούν κατά τεκμήριο το έτος αυτό, θα οφείλονται στον εν
εξελίξει νόμο, αφού ο νέος νόμος εκ των πραγμάτων απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα
προετοιμασίας.

Στην τέταρτη χρονική περίοδο περιλαμβάνονται τέσσερις νόμοι. Αυτό συμβαίνει,
διότι ο βασικός νόμος 1078/71 συμπληρώνεται από τον 1312/72, ενώ ο 1313/72
αναφέρεται ειδικά στην τουριστική ανάπτυξη και εν συνεχεία τροποποιείται και
συμπληρώνεται από τον 1378/73. Επομένως αξιολογούνται συνολικά για την επίδρασή
τους στη μεταβολή του ΑΕΠ, των επενδύσεων και της παραγωγής. Επίσης στην έκτη
χρονική περίοδο περιλαμβάνονται δύο νόμοι, διότι ο βασικός νόμος 849/78, καθώς και
όλοι οι προηγούμενοι, καταργήθηκαν από τον 1116/81, ο οποίος ουσιαστικά δεν πρόλαβε
να εφαρμοσθεί, λόγω ψήφισης νέου νόμου το 1982. Κατά συνέπεια και στην περίπτωση
αυτή οι δυο νόμοι εξετάζονται μαζί.

Ο πίνακας 3.41 δείχνει τις μεταβολές που επήλθαν ανά αναπτυξιακό νόμο στο
ΑΕΠ, στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη βιομηχανία και στη
βιομηχανική παραγωγή σε σταθερές τιμές του έτους 1970.

Οι μεταβολές της πρώτης περιόδου (1953-61) είναι υψηλές, όσον αφορά το ΑΕΠ
και τις επενδύσεις και κινούνται περίπου στο 7,5%, ενώ οι μεταβολές στη βιομηχανική
παραγωγή ανέρχονται στο 13,03%. Στις υψηλές αυτές μεταβολές συνέβαλε ο νόμος
2687/53, ο οποίος μέσω του θετικού κλίματος που δημιούργησε και της προσέλκυσης
ξένων κεφαλαίων, πραγματοποίησε παραγωγικές επενδύσεις που απέβλεπαν στην αύξηση
της εθνικής παραγωγής Η περίοδος αυτή συνδέεται με την οικονομική μεταρρύθμιση του
Μαρκεζίνη, την υποτίμηση της δραχμής κατά το ήμισυ της αξίας της και τον καθορισμό
της τιμής του δολαρίου στις 30 δραχμές, ενώ οι κυβερνήσεις της εποχής προέρχονταν από
τα πολιτικά κόμματα  Συναγερμός και Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ)48.

Η δεύτερη περίοδος (1961-67) ξεπέρασε την προηγούμενη σημαντικά, διότι τα
ποσοστά αύξησης και στις τρεις περιπτώσεις κατά σειρά ανέρχονται σε 8,03%, 16,39% και
15,18%. Ο νόμος 4171/61 που ίσχυε αυτή την περίοδο αποτελούσε συνέχεια του
προηγούμενου και στη φιλοσοφία του και στους στόχους του. Συνέβαλε καθοριστικά
στους υψηλούς ρυθμούς μεταβολών, μέσω της δημιουργίας παραγωγικών επενδύσεων που
στόχευαν στην αύξηση της εθνικής παραγωγής, την πραγματοποίηση εξαγωγών και την

48 Περιοδικό Κεφάλαιο, Ετήσια Συλλεκτική Έκδοση, 1944-1994: 50 Χρόνια Ελληνική Οικονομία σ. 110-135
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εισροή συναλλάγματος. Η περίοδος αυτή συνδέεται με κυβερνήσεις της Ένωσης Κέντρου
και την ανώμαλη περίοδο των «Ιουλιανών 1965-66», η οποία δεν επηρέασε αρνητικά,
όπως φαίνεται, την καλή πορεία της οικονομίας.

Πίν. 3.41:   Μεταβολές ΑΕΠ, επενδύσεων και βιομηχανικής παραγωγής
                   ανά αναπτυξιακό νόμο**

Α/Α Αναπτυξιακοί
νόμοι

Βασικός
Στόχος

Χρονική
Περίοδος

 *Μεταβολή
ΑΕΠ

%

*Μεταβολή
Επενδύσεων

%

   *Μεταβολή
παραγωγής

Βιομηχανίας %

1. ΝΔ  2687 /53
Προσέλκυση

ξένων
κεφαλαίων

1953-61 7,66 7,45 13,03

2. Ν.  4171 /61 Παραγωγικές
επενδύσεις 1961-67 8,03 16,39 15,18

3. ΑΝ  147 /67 Βιομηχανικές
επενδύσεις 1967-71 8,89 17,32 18,54

4.
ΝΔ  1078 /71

1312,3 /72
& 1378 /73

Περιφερειακή
& τουριστική
Ανάπτυξη

1971-76 5,40 0,65 12,36

5. Ν.  289 /76   Παραμεθόριος
ανάπτυξη 1976-78 5,18 -1,77 7,12

6. Ν.  849 /78
& 1116 /81

Περιφερειακή
& οικονομική

ανάπτυξη
1978-82 1,50 3,94 0,50

7. Ν.  1262/82
Οικονομική &
περιφερειακή
ανάπτυξη

1982-90 1,97 1,67 2,77

  *  Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής περιόδου

  ** Ίδιοι υπολογισμοί .

Οι μεταβολές της τρίτης περιόδου (1967-71) εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές
από όλες τις χρονικές περιόδους. Η μεταβολή του ΑΕΠ ανέρχεται σε 8,89%, των
επενδύσεων σε 17,32% και της βιομηχανικής παραγωγής σε 18,54%. Ο αναπτυξιακός
νόμος αυτής της περιόδου (νόμος 147/67) στόχευε στις βιομηχανικές επενδύσεις, για τις
οποίες προέβλεπε ισχυρά κίνητρα (φορολογική απαλλαγή των κερδών, αυξημένες
αποσβέσεις μέχρι 200%, κ.ά.), τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στους υψηλούς ρυθμούς
αύξησης. Η περίοδος αυτή συνδέεται με την πρώτη φάση της δικτατορίας, στη διάρκεια
της οποίας παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.

Την τέταρτη περίοδο (1971-76), ο αυξητικός ρυθμός των μεταβολών πέφτει
κατακόρυφα. Οι μεταβολές στο ΑΕΠ και στη βιομηχανική παραγωγή περιορίζονται κατά
40% περίπου (δηλαδή οι αντίστοιχες μεταβολές είναι της τάξης του 5,40% και 12,36%),
ενώ περιορίζονται δραματικά (κατά 96%) οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (η μεταβολή
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ανέρχεται μόλις στο 0,65%). Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε ισχύ οι νόμοι 1078/71,
1312/72, 1313/72 και 1378/73, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και τα κίνητρά τους
αφορούν την περιφερειακή και τουριστική ανάπτυξη. Γίνεται σαφές, ότι η αναπτυξιακή
πολιτική αλλάζει και από τις παραγωγικές επενδύσεις η βαρύτητα πλέον δίδεται στην
ανάπτυξη της περιφέρειας και στην τουριστική ανάπτυξη. Αν και έχουμε μεταστροφή της
αναπτυξιακής πολιτικής, η συμβολή των αναπτυξιακών νόμων στη αύξηση του ρυθμού
μεταβολής του ΑΕΠ και της παραγωγής υπήρξε ικανοποιητικός, ενώ των επενδύσεων όχι.
Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη δεύτερη φάση της δικτατορίας, τη μεταπολίτευση με
κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, την επιστράτευση
και την κρίση με την Τουρκία. Επίσης, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλό
πληθωρισμό (1974=32,9% σε 12μηνη βάση).

Την πέμπτη περίοδο (1976-78) τα ποσοστά των μεταβολών πέφτουν ακόμη
περισσότερο, ενώ ειδικά στις επενδύσεις παγίων η μεταβολή είναι αρνητική (-1,77%). Οι
μεταβολές στο ΑΕΠ και στη βιομηχανική παραγωγή περιορίζονται σε 5,18% και  7,12%
αντίστοιχα. Ο νόμος 289/76 της περιόδου αυτής, αν και αναφέρεται αποκλειστικά στην
δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων για την ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών,
συμβολή του στην αύξηση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και της παραγωγής υπήρξε
ικανοποιητικός, ενώ ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων ήταν αρνητικός. Η περίοδος
αυτή συνδέεται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και με την αύξηση της
καθαρής εισροής κεφαλαίων.

Την έκτη περίοδο (1978-82) παρατηρούνται οι χαμηλότεροι ρυθμοί μεταβολών
συγκριτικά με τις άλλες περιόδους. Οι μεταβολές του ΑΕΠ και της βιομηχανικής
παραγωγής συρρικνώνονται στο 1,50% και στο 0,50% αντίστοιχα, ενώ οι επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου επανακάμπτουν σε θετικούς ρυθμούς αύξησης (3,94%). Οι
αναπτυξιακοί νόμοι της περιόδου αυτής (νόμοι 849/78 και 1116 /81) είναι
προσανατολισμένοι προς την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς η συμβολή
τους στην αύξηση του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ και της παραγωγής είναι ελάχιστη, ενώ
η μεταβολή των επενδύσεων προσεγγίζει το 4% και συγκριτικά είναι μάλλον
ικανοποιητική. Η  περίοδος αυτή συνδέεται με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέχρι το
1981 και στη συνέχεια με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, καθώς και με την δεύτερη πετρελαϊκή
κρίση του 1979.

Την τελευταία (εβδόμη) περίοδο (1982-90) οι ρυθμοί των μεταβολών
περιορίζονται κάτω του 3%. Το ΑΕΠ μεταβάλλεται κατά 1,97%, οι επενδύσεις παγίων
κατά 1,67% και η βιομηχανική παραγωγή κατά 2,77%. Ο αναπτυξιακός νόμος 1262/82 της
περιόδου αυτής, επίσης επιδιώκει την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας
και συνεπώς η συμβολή του στην αύξηση του ρυθμού μεταβολής είναι σχετικά μικρή και
περιορίζεται κάτω του 3% για τη βιομηχανική παραγωγή και κάτω του 2% για το ΑΕΠ και
τις επενδύσεις. Η περίοδος αυτή συνδέεται με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με την υποτίμηση της



147

δραχμής κατά 15,5% το 1983 (Υπ. Οικ. Γ. Αρσένης) και κατά 15% το 1985 με το
σταθεροποιητικό πρόγραμμα Σημίτη. Επίσης, με τη μείωση του πληθωρισμού από 25,5%
το ’81 σε 13,1% το ’89, με τη διόγκωση του δημόσιου τομέα και του εξωτερικού χρέους,
καθώς και την εμφάνιση των προβληματικών επιχειρήσεων.

Στο διάγραμμα 3.12 φαίνονται παραστατικά οι κινήσεις των καμπυλών του ΑΕΠ,
των επενδύσεων και της παραγωγής σε σχέση με τους αναπτυξιακούς νόμους. Οι
διαδρομές των καμπυλών του ΑΕΠ και της βιομηχανικής παραγωγής είναι σχετικά
ομαλότερες και φθίνουσες, ενώ των επενδύσεων με εντονότερες περιόδους ανόδου και
καθόδου.

Διάγ. 3.12: Μεταβολή ΑΕΠ, Επενδύσεων και Βιομηχανικής
παραγωγής ανά αναπτυξιακό νόμο
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Η καμπύλη του ΑΕΠ ξεκινά ανοδικά από το 7,66% την περίοδο 1953-61, στο
8,03% και 8,89 την περίοδο 1961-67 και 1967-71 αντίστοιχα, στη συνέχεια κατέρχεται
σταδιακά στο 5,40% και 5,18% και καταλήγει στο χαμηλότερο σημείο της (1,50%) την
περίοδο 1978-82. Την τελευταία περίοδο (1982-90) ανακάμπτει στο 1,97%.

Η καμπύλη της βιομηχανικής παραγωγής ξεκινά ανοδικά τη διαδρομή της από
το 13,03% στο 15,18% και στο 18,54% κατά την περίοδο 1967-71, το οποίο είναι το
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υψηλότερο σημείο της. Στη συνέχεια ακολουθεί η κάθοδος στο 12,36% και στο 7,12% και
καταλήγει στο 0,50% την περίοδο 1978-82, το οποίο προσδιορίζει το χαμηλότερο σημείο
της καμπύλης. Την τελευταία περίοδο η καμπύλη ανέρχεται στο 2,77%.

Η καμπύλη των βιομηχανικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ξεκινά ανοδικά
από το 7,45% στο 16,39% και στο 17,32% την περίοδο 1967-71, το οποίο συνιστά το
υψηλότερο σημείο της. Ακολούθως η καμπύλη κατέρχεται σχεδόν κατακόρυφα στο 0,65%
την περίοδο 1967-71 και -1,77% κατά την περίοδο 1971-76, το οποίο προσδιορίζει το
χαμηλότερο σημείο της. Στη συνέχεια ανέρχεται στο 3,94% την προτελευταία περίοδο και
κατέρχεται πάλι στο 1,67% κατά την τελευταία περίοδο.

Συμπερασματικά, η καμπύλη της βιομηχανικής παραγωγής εμφανίζει κατά μέσο
όρο υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής, ακολουθεί η καμπύλη των βιομηχανικών
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και κατόπιν η καμπύλη του ΑΕΠ. Επίσης, κατά τις τρεις
πρώτες χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τον πίνακα 3.41, οι μεταβολές χαρακτηρίζονται
από υψηλούς ρυθμούς, ενώ κατά την πορεία οι ρυθμοί φθίνουν και καταλήγουν κατά την
τελευταία περίοδο σε μονοψήφια ποσοστά κάτω του 3%.

3.3.7 Μεταβολές ΔΤΚ και μισθών στη βιομηχανία

Στον πίνακα 3.42 και στο διάγραμμα 3.13 παρουσιάζονται οι μεταβολές του
δείκτη τιμών καταναλωτή σε μέσα επίπεδα και οι μεταβολές στους μισθούς των
εργαζομένων στη βιομηχανία.

Τη δεκαετία 1971-80 οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των βιομηχανικών μισθών
είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή σε μέσα
επίπεδα, με εξαίρεση τα έτη 1973 και 1979-80 που εμφανίζουν μεγαλύτερες μεταβολές
στο δείκτη τιμών καταναλωτή.

Στη δεκαετία 1981-90 οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των βιομηχανικών μισθών
είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή, με
εξαίρεση τα έτη 1983 και 1986-87 τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερες μεταβολές στο ΔΤΚ
σε μέσα επίπεδα. Για ολόκληρη την εικοσαετή περίοδο κατά μέσο όρο ετησίως οι
πραγματικοί μισθοί στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2% περίπου.

Στο διάγραμμα 3.13 σημειώνονται τα τμήματα των καμπυλών που προσδιορίζουν
αυξομείωση των πραγματικών μισθών. Όταν τα τμήματα αυτά από το επάνω μέρος
περικλείονται με την καμπύλη μεταβολής του μηνιαίου μισθού, εκφράζουν αύξηση του
πραγματικού μισθού ανάλογη με το μέγεθος του τμήματος, ενώ όταν περικλείονται από το
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επάνω μέρος με την καμπύλη μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή σε μέσα επίπεδα,
εκφράζουν μείωση του πραγματικού μισθού ανάλογη με το μέγεθος του τμήματος.

Διάγ. 3.13:  Μεταβολή ΔΤΚ σε μέσα επίπεδα έτους
και μισθών στη βιομηχανία
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Πίν. 3.42: Μεταβολή ΔΤΚ* και μισθών στη βιομηχανία

Έτη

Μηνιαίος μισθός
υπαλλήλων

Μεταποίησης
% Μεταβολής

% Μεταβολής
ΔΤΚ  (μέσα

επίπεδα έτους)
2005=100

Έτη

Μηνιαίος μισθός
υπαλλήλων

Μεταποίησης
% Μεταβολής

% Μεταβολής
ΔΤΚ (μέσα

επίπεδα έτους)
2005=100

1971   7,1 3,03 1981 25,4 24,45
1972   8,6 4,32 1982 22,5 21,13
1973 19,7 15,5 1983 14,3 20,17
1974 23,0 26,84 1984 24,1 18,46
1975 20,4 13,37 1985 23,0          19,3
1976 22,9 13,32 1986  8,6 23,01
1977 19,8 12,18 1987 8,3  16,39
1978 19,0 12,52 1988           26,9  13,51
1979 18,6 19,03 1989           19,9 13,7
1980 22,0 24,87 1990           21,8   20,43

Σύνολο 375,9 335,53
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος - * ΔΤΚ σε μέσα επίπεδα
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4.   ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
               ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ

4.1   Κεντρικός επενδυτικός σχεδιασμός

4.1.1 Κομματική οργάνωση

Στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Βουλγαρίας (ΚΚΒ) είναι οργανωμένοι σε
εθελοντική βάση οι αντιπρόσωποι των εργατών, των αγροτών-μελών των συνεταιρισμών
και των διανοούμενων49. Στη δραστηριότητά του καθοδηγείται από τη θεωρία του
μαρξισμού-λενινισμού και ο τελικός του στόχος είναι η δημιουργία της κομμουνιστικής
κοινωνίας.

Ιστορική σημασία για το κόμμα και τη χώρα κατέχει το πέμπτο συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε το 1948, και στο οποίο το κόμμα μετονομάσθηκε σε Κομμουνιστικό
κόμμα της Βουλγαρίας (ΚΚΒ). Στην πολιτική έκθεση της Κεντρικής του επιτροπής έγινε
μαρξιστική-λενινιστική εκτίμηση του παρελθόντος του κόμματος και συστηματικός
επιστημονικός χαρακτηρισμός των κύριων περιόδων της ανάπτυξής του. Ταυτόχρονα,
έγινε αναφορά στην εξέγερση της 9ης Σεπτεμβρίου, η οποία χαρακτηρίσθηκε ως βαθιά
επαναστατική πράξη που έθεσε την αρχή της σοσιαλιστικής επανάστασης στη Βουλγαρία
και την ουσία της λαϊκής δημοκρατίας ως μορφή δικτατορίας του προλεταριάτου και
σχεδιάσθηκε η γενική γραμμή του κόμματος για τη δημιουργία των οικονομικών και
κοινωνικών βάσεων του σοσιαλισμού. Επίσης, έγινε δεκτό το νέο καταστατικό που
αντανακλά τη νέα εποχή στον αγώνα για σοσιαλισμό και βοηθάει στη σταθεροποίηση της
ενότητας των γραμμών του κόμματος, για τη βελτίωση της εργασίας και την ενίσχυση των
δεσμών με τις μάζες. Μετά το συνέδριο, το κόμμα κινητοποιήθηκε προς την κατεύθυνση
της σοσιαλιστικοποίησης της βιομηχανίας, της  συνεταιριστικοποίησης του αγροτικού
τομέα και της πραγματοποίησης των ριζικών αλλαγών στο επίπεδο του πολιτισμού.

49 Καταστατικό του Κομμουνιστικού κόμματος της Βουλγαρίας. Σ., 1973, σελ. 7
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Το ΒΚΚ δημιουργήθηκε στις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Το
ανώτατο όργανό του είναι το Συνέδριο και μεταξύ των συνεδρίων η Κεντρική Επιτροπή.
Για την καθοδήγηση της πολιτικής και της οργανωτικής λειτουργίας μεταξύ των
ολομελειών, η Κεντρική επιτροπή εκλέγει κατά τη συγκρότησής της Πολιτικό γραφείο
και Γραμματεία. Με βάση τη διοικητική διαίρεση της χώρας, δημιουργήθηκαν
περιφερειακές οργανώσεις, οργανώσεις πόλης, οργανώσεις διαμερισμάτων και δημοτικές
οργανώσεις. Ενδεικτικά, την 1η Ιανουαρίου 1978 το κόμμα αριθμούσε 817.000 μέλη.
Εκδοτικά όργανα της Κεντρικής επιτροπής ήταν η εφημερίδα «Εργατικό έργο», το
θεωρητικό περιοδικό «Νέος χρόνος», καθώς και άλλες εκδόσεις της Κεντρικής επιτροπής,
όπως τα περιοδικά «Πολιτική παιδεία» και «Πολιτική διαφώτιση», η εφημερίδα
«Οικονομική ζωή», κ.α.

α. Αρχές οργάνωσης του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος

Η οργανωτική δομή του ΚΚΒ καθορίζεται από το καταστατικό του και η
λειτουργία του προσδιορίζεται από το πρόγραμμά του, το οποίο περιλαμβάνει και τους
στόχους του κόμματος. Τη βάση του κόμματος αποτελούν οι βασικές οργανώσεις, οι
οποίες δημιουργούνται σε εδαφική-παραγωγική βάση σε όλους τους κοινωνικούς τομείς.
Οι απαραίτητοι όροι για την ένταξη ενός μέλους στο ΚΚΒ είναι η αναγνώριση του
προγράμματος και του καταστατικού, καθώς και η συμμετοχή του σε μία βασική
οργάνωση του κόμματος. Η ένταξη μελών γίνεται σε συνέλευση της βασικής οργάνωσης
του κόμματος με φανερή ψηφοφορία.

Η καθοδήγηση του κόμματος πραγματοποιείται βάσει της αρχής του δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού, που σημαίνει πλήρες αιρετό των καθοδηγητικών οργάνων από κάτω
προς επάνω και υποταγή σε αντίστροφη κατεύθυνση. Οι αποφάσεις των ανώτερων
οργάνων είναι υποχρεωτικές για τα κατώτερα όργανα. Η πειθαρχία στο Κόμμα είναι η ίδια
για τα καθοδηγητικά στελέχη και για τα τακτικά μέλη.

Η προώθηση της πολιτικής του κόμματος στην κοινωνία πραγματοποιείται άμεσα
με τα αιρετά όργανά του και έμμεσα με τα μέλη του που συμμετέχουν και εργάζονται στις
μαζικές πολιτικές οργανώσεις:

   Συνδικαλιστική Ένωση και Βουλγαρική Γεωργική Λαϊκή Ένωση (БЗНС).

 Πατριωτικό μέτωπο (μαζική πολιτική οργάνωση που δημιουργήθηκε κατά τη
διάρκεια του αγώνα με τον φασισμό),

 Δημιουργικές Ενώσεις των παραγόντων των επιστημών και των τεχνών,

 Οργάνωση νεολαίας «Κομσομόλ», που αποτελεί πηγή στελεχών για το ΚΚΒ.
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β.  Σχηματική εμφάνιση των οργάνων

Τα καθοδηγητικά όργανα του ΚΚΒ λειτουργούν σε μόνιμη βάση και σε περιοδική.
Παρακάτω εμφανίζονται σχηματικά όλα τα όργανα του κόμματος, ο τρόπος εκλογή τους,
η λειτουργία τους και οι αρμοδιότητές τους.

Σχήμα 4.1:  Σχηματική εμφάνιση οργάνων

Λειτουργία μόνιμη - - - - - - - Λειτουργία περιοδική

1
Συνέδριο του ΚΚΒ – Ανώτατο όργανο του Κόμματος. Συνέρχεται κάθε 4ο έτος.

Συγκροτείται από 1500 αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται σε περιφερειακές
συνδιασκέψεις του κόμματος. Συνεδριάζει 4-5 μέρες με ημερησία διάταξη: Έκθεση της
Κεντρικής Επιτροπής για την εργασία του ΚΚΒ κατά την περίοδο λογοδοσίας. Αποφάσεις σε
σχέση με την Έκθεση – κατευθύνσεις για τη μελλοντική εργασία. Εκλογή Κεντρικής Επιτροπής
και κεντρικών επιτροπών ελέγχου. Μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα και το
Καταστατικό του Κόμματος.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2

Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΒ, συγκροτείται από περίπου 160 μέλη και 40 δόκιμα μέλη.
Διευθύνει όλη την δραστηριότητα του Κόμματος από συνέδριο σε συνέδριο. Συνέρχεται
περιοδικά 2-3 φορές το έτος. Εκλέγει μέλη του Πολιτικού Γραφείου μόνιμης λειτουργίας και της
Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΒ.

33

4
Περιφερειακή συνδιάσκεψη λογοδοσίας-εκλογής – Ανώτατο όργανο των περιφερειακών

οργανώσεων του κόμματος. Συνέρχεται ανά 4 χρόνια. Οι αντιπρόσωποι για τη συνδιάσκεψη
εκλέγονται σε δημοτικές συνδιασκέψεις και ανάλογα με τα μέλη του κόμματος σε ορισμένο
δήμο. Συνεδριάζει 2-3 μέρες κατά ημερησία διάταξη ανάλογη με αυτή του Συνεδρίου. Εκλέγει
Περιφερειακή Επιτροπή του ΚΚΒ του σχετικού Νομού. Εκλέγει αντιπροσώπους για το Συνέδριο.
5

Περιφερειακή Επιτροπή του БКП – εκλέγεται στην Περιφερειακή συνδιάσκεψη
λογοδοσίας-εκλογής και διευθύνει την εργασία της περιφερειακής οργάνωσης του κόμματος από
συνδιάσκεψη σε συνδιάσκεψη. Συνέρχεται περιοδικά 3-4 φορές το έτος σε ολομέλειες. Η
περιφερειακή Επιτροπή του ΚΚΒ εκλέγει μέλη του Γραφείου μόνιμης λειτουργίας της
Περιφερειακής Επιτροπής και γραμματείς της Περιφερειακής Επιτροπής.

Πολιτικό Γραφείο – συγκροτείται από 8-10 μέλη και 3-4 δόκιμα μέλη. Διευθύνει όλη
τη δραστηριότητα του Κόμματος και της χώρας. Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής –
συγκρότηση από 10-12 γραμματείς, διευθύνει την τρέχουσα εργασία των τμημάτων της
Κεντρικής Επιτροπής «Βιομηχανία», «Γεωργία», «Επιστήμη και εκπαίδευση», «Τέχνη και
πολιτισμός», «Διεθνείς σχέσεις», «Στρατιωτικό» κ.α.
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 6

7
Δημοτική (της πόλης) συνδιάσκεψη λογοδοσίας-εκλογής – Ανώτατο όργανο της

δημοτικής οργάνωσης του κόμματος. Συνέρχεται ανά 4 έτη. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται σε
ετήσιες συνελεύσεις λογοδοσίας-εκλογής των βασικών οργανώσεων του κόμματος. Συνεδριάζει
2 μέρες κατά Ημερησία διάταξη ανάλογη με αυτή των περιφερειακών συνδιασκέψεων
λογοδοσίας-εκλογής. Εκλέγει αντιπροσώπους για την Περιφερειακή συνδιάσκεψη λογοδοσίας-
εκλογής.
8

Δημοτική (της πόλης) Επιτροπή του ΚΚΒ – διευθύνει της εργασία της δημοτικής
οργάνωσης του κόμματος από συνδιάσκεψη σε συνδιάσκεψη. Συνέρχεται περιοδικά 3-4 φορές το
έτος σε ολομέλειες. Εκλέγει  μέλη του Γραφείου μόνιμης λειτουργίας και γραμματείς της
δημοτικής επιτροπής του ΚΚΒ.

9

10

* Oι δημοτικές οργανώσεις του κόμματος στις μεγάλες πόλεις, όπως η Σόφια, το Πλόβντιβ,
 η Βάρνα και άλλες, έχουν διαμερίσματα με Επιτροπές που εκλέγονται σε συνδιασκέψεις
διαμερίσματος..

Το Γραφείο της Δημοτικής (της πόλης) Επιτροπής σε συγκρότηση 5-7 άτομα
διευθύνει όλη την εργασία της οργάνωσης του κόμματος του Δήμου (της πόλης), την
οικονομική και κοινωνική ζωή στον δήμο. Οι γραμματείς της Δημοτικής (της πόλης)
Επιτροπής διευθύνουν τμήματα ανάλογα με αυτά της Περιφερειακής Επιτροπής. Το Γραφείο
και οι γραμματείς της Δημοτικής Επιτροπής λογοδοτούν την εργασία τους ενώπιον των
ολομελειών της Δημοτικής Επιτροπής και των ανώτερων οργάνων του κόμματος

Οι βασικές οργανώσεις του κόμματος δημιουργούνται βάσει εδαφικής-παραγωγικής
αρχής στις συνοικίες, βιομηχανικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς και σ’ όλους
τους άλλους κοινωνικούς τομείς. Αυτές διευθύνονται από Γραφείο του κόμματος και από
γραμματέα του κόμματος που εκλέγονται σε ετήσια συνέλευση λογοδοσίας της βασικής
οργάνωσης του κόμματος. Σ’ αυτές τις συνελεύσεις εκλέγονται και αντιπρόσωποι για τις
δημοτικές συνδιασκέψεις. Ο γραμματέας του κόμματος διευθύνει την εργασία της βασικής
οργάνωσης του κόμματος από συνεδρίαση σε συνεδρίαση του Γραφείου του κόμματος, το
Γραφείο διευθύνει την εργασία της βασικής οργάνωσης του κόμματος από συνέλευση σε
συνέλευση. Οι συνελεύσεις της βασικής οργάνωσης του κόμματος διενεργούνται όχι πιο
σπάνια από μια φορά τον μήνα. Η βασική οργάνωση του κόμματος είναι η βασική ομάδα του
Κόμματος. Στις μεγάλες βασικές οργανώσεις δημιουργούνται ομάδες του κόμματος που
διευθύνονται από υπεύθυνο της ομάδας που εκλέγεται σε συνέλευση της ομάδας.

Γραφείο της Περιφερειακής Επιτροπής με συγκρότηση 5-7 μελών – διευθύνει όλη
τη δραστηριότητα της περιφερειακής οργάνωσης του κόμματος και της περιφέρειας. Οι
γραμματείς της Περιφερειακής Επιτροπής διευθύνουν τμήματα ανάλογα με αυτά της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΒ. Το γραφείο και οι γραμματείς της Περιφερειακής
Επιτροπής λογοδοτούν την εργασία τους ενώπιον των ολομελειών της σχετικής
περιφερειακής οργάνωσης
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4.1.2 Κρατική οργάνωση

Οι βασικές αρχές του κοινωνικού και κρατικού καθεστώτος της Βουλγαρίας
καθιερώνονται από το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Καθοδηγητική
δύναμη στην κοινωνία και στο κράτος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΒ). Όλη η
εξουσία προέρχεται από τον λαό και ανήκει στον λαό και πραγματοποιείται άμεσα μέσω
ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσωπευτικών οργάνων. Οι βασικές αρχές, στις οποίες
δημιουργείται και λειτουργεί το πολιτικό σύστημα της κοινωνίας, είναι η  κυριαρχία, η
ενότητα της εξουσίας, ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, ο σοσιαλιστικός δημοκρατισμός,
η νομιμότητα και ο σοσιαλιστικός διεθνισμός.

Όλοι οι πολίτες της ΛΔ Βουλγαρίας είναι ίσοι ενώπιον των νόμων. Δεν
επιτρέπονται προνόμια ή περιορισμοί των δικαιωμάτων βάσει εθνικότητας, καταγωγής,
θρησκείας, φύλου, φυλής, εκπαίδευσης και κοινωνικής και υλικής κατάστασης. Το
Σύνταγμα εξασφαλίζει και εγγυάται τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών:
εκλογικό δικαίωμα, δικαίωμα στην εργασία και στην ελεύθερη εκλογή επαγγέλματος,
δικαίωμα στην ανάπαυση, στην ασφάλιση, στη συνταξιοδότηση, στη δωρεάν ιατρική
περίθαλψη, στη δωρεάν εκπαίδευση και άλλα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα,
ελευθερία και ασυλία της προσωπικότητας, ελευθερία της συνείδησης, της
θρησκείας, του τύπου, των συνελεύσεων, των διαδηλώσεων. Οι πολίτες μπορούν να
ιδρύουν οργανώσεις με πολιτικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και
άλλους σκοπούς. Οι βασικές υποχρεώσεις των πολιτών είναι να τηρούν το Σύνταγμα και
τους νόμους της χώρας, να ασχολούνται με κοινωφελή εργασία, να διαφυλάττουν και να
αυξάνουν την κοινωνική περιουσία, να υπερασπίζουν την Πατρίδα και την ειρήνη σ’ όλο
τον κόσμο.

Το σύνολο από τα κρατικά όργανα, αρχές και υπηρεσίες, συνιστούν πρακτικά την
κρατική εξουσία και εκτελούν τις λειτουργίες του κράτους. Το γενικό σύστημα του
κρατικού μηχανισμού στη ΛΔ Βουλγαρίας αποτελείται από τα αντιπροσωπευτικά όργανα
της κρατικής διοίκησης, όπως είναι η Βουλή και τα δημοτικά συμβούλια και από τα
εκτελεστικά όργανα της κρατικής διοίκησης, όπως είναι το Υπουργικό συμβούλιο,
εκτελεστικές επιτροπές των δημοτικών συμβουλίων, τα όργανα του δικαστηρίου και της
εισαγγελίας.

Γενική θέση στον κρατικό μηχανισμό κατέχουν τα αντιπροσωπευτικά όργανα -
Βουλή και δημοτικά συμβούλια - τα οποία αντλούν τις αρμοδιότητές τους κατ’ ευθείαν
από τον λαό. Η Βουλή εκλέγει το Συμβούλιο Επικρατείας, το Υπουργικό συμβούλιο, τους
Δικαστές στο Ανώτατο δικαστήριο και τον Γενικό εισαγγελέα της Λαϊκής Δημοκρατίας,
τα δημοτικά συμβούλια εκλέγουν τα δικά τους εκτελεστικά όργανα. Ενώπιον των
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αντιπροσωπευτικών οργάνων ευθύνονται και υποχρεούνται να λογοδοτούν, σε πρώτο ή
άλλο βαθμό, όλα τα όργανα του κράτους (από κάτω προς τα πάνω).

Τα εκτελεστικά όργανα, όπως Υπουργικό συμβούλιο, Υπουργεία, Αρμόδιες
υπηρεσίες, Εκτελεστικές επιτροπές δημοτικών συμβουλίων και άλλα όργανα, στα
οποία ανατίθεται η εκτέλεση των νόμων και των λοιπών κανονιστικών διατάξεων,
συνθέτουν το σύστημα του διοικητικού μηχανισμού. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των
οργάνων αυτών, τα οποία αποτελούν τον κρατικό μηχανισμό, είναι το δικαίωμά τους να
ασκούν τις αρμοδιότητές τους στο όνομα του κράτους, να εκδίδουν νομικές πράξεις που
δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε περίπτωση μη εκτέλεσης των πράξεών
τους μπορούν να επιβάλλουν κρατικό εξαναγκασμό.

Η δραστηριότητα των κρατικών υπαλλήλων (εκλεγμένων και διορισμένων), η
οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια του κρατικού μηχανισμού, συνιστά την κρατική
υπηρεσία. Αυτή ρυθμίζεται νομικά και συνδέεται με την άσκηση κρατικής εξουσίας. Σε
παραβίαση της σοσιαλιστικής νομιμότητας, οι κρατικοί υπάλληλοι φέρουν διοικητική,
πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη. Ουσιαστικό χαρακτηριστικό του κρατικού
μηχανισμού της Βουλγαρίας, είναι ο συνδυασμός συναδελφικότητας στην επίλυση των
ζητημάτων με μονοπρόσωπη διεύθυνση και προσωπική ευθύνη των υπηρεσιακών
προσώπων για την ανατιθέμενη σε αυτούς εργασία.

Η κομματική καθοδήγηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή οργάνωση
και λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, για την πραγματοποίηση του δεσμού του με τις
λαϊκές μάζες.

Ο κρατικός μηχανισμός στη ΛΔ Βουλγαρίας δημιουργείται και λειτουργεί βάσει
των συνταγματικών αρχών: λαϊκή κυριαρχία, ενότητα εξουσία, δημοκρατικός
συγκεντρωτισμός, σοσιαλιστικός δημοκρατισμός, νομιμότητα και σοσιαλιστικός
διεθνισμός.

Ο κρατικός μηχανισμός εξαρτάται από τον ιστορικό τύπο και την μορφή του
κράτους, από το στάδιο της ανάπτυξής του, από τα ιστορικά, εθνικά και άλλα
χαρακτηριστικά. Στη δομή, τις λειτουργίες, τη δραστηριότητα και τις μεθόδους του
κρατικού μηχανισμού, εκδηλώνεται πιο συγκεκριμένα ο ταξικός χαρακτήρας του κράτους,
ο οποίος καθορίζει και τον ταξικό χαρακτήρα του κρατικού μηχανισμού. Στο βουλγαρικό
εκμεταλλευτικό κράτος, ο κρατικός μηχανισμός αυξάνει τα προνόμια και τα συμφέροντα
των εκμεταλλευτικών τάξεων, εξασκώντας βία στις εργατικές μάζες.

Ο κρατικός μηχανισμός στη ΛΔ Βουλγαρίας δημιουργείται μετά την 9η

Σεπτεμβρίου 1944 ως αποτέλεσμα της σοσιαλιστικής επανάστασης και της καταστροφής
του κρατικού μηχανισμού της αστικής τάξης. Ενόψει της διεθνούς και της εσωτερικής
κατάστασης της Βουλγαρίας, η κατάργηση του παλιού και η οικοδόμηση του καινούργιου
ιστορικού τύπου κρατικού μηχανισμού δεν γίνεται αμέσως, αλλά κατά τη διάρκεια
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μερικών ετών. Ένα από τα χαρακτηριστικά της λαϊκής δημοκρατίας μέχρι τη δημιουργία
του καινούργιου κρατικού μηχανισμού, είναι η χρησιμοποίηση μερικών από τα στοιχεία
του παλιού κρατικού μηχανισμού, όμως με νέο ταξικό περιεχόμενο.

α. Όργανα και αρμοδιότητες

Τα αντιπροσωπευτικά όργανα – η Βουλή και τα δημοτικά συμβούλια -
εκλέγονται βάσει γενικού, ισότιμου και άμεσου εκλογικού δικαιώματος με μυστική
ψηφοφορία. Όλοι οι εκλογείς και οι εκλεγόμενοι είναι υπήκοοι της Βουλγαρίας και πρέπει
να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς διάκριση φύλου, εθνικότητας,
φυλής, θρησκείας, εκπαίδευσης, επαγγέλματος, περιουσιακής κατάστασης, υπηρεσιακής ή
κοινωνικής κατάστασης, με εξαίρεση των ατόμων υπό πλήρη απαγόρευση.

Η Βουλή είναι ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο που εκφράζει την βούληση του
λαού και την κυριαρχία του. Αυτή είναι το ανώτατο όργανο της κρατικής εξουσίας. Ενώνει
την νομοθετική και εκτελεστική δραστηριότητα του κράτους και πραγματοποιεί τον
ανώτατο έλεγχο στη δραστηριότητα των κρατικών οργάνων. Αυτή είναι και το μοναδικό
νομοθετικό όργανο της ΛΔ Βουλγαρίας και ο ανώτατος οργανωτής της σχεδιοποιημένης
καθοδήγησης της κοινωνικής ανάπτυξης, της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του
κράτους. Εκλέγεται με θητεία 5 ετών. Αποτελείται από 400 βουλευτές που εκλέγονται σε
εκλογικά διαμερίσματα με τον ίδιο πληθυσμό. Συγκαλείται σε συνόδους τουλάχιστον τρεις
(3) φορές το έτος. Εκλέγει και απαλλάσσει από τα καθήκοντά του το Συμβούλιο
Επικρατείας, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο και τον Γενικό
εισαγγελέα της ΛΔ Βουλγαρίας και καθορίζει τα καθήκοντα και την οργάνωσή τους.

Το Συμβούλιο Επικρατείας είναι όργανο κρατικής εξουσίας με μόνιμη
λειτουργία. Ενώνει την λήψη αποφάσεων με την εκτέλεσή τους. Ως ανώτατο όργανο της
Βουλής, εξασφαλίζει την ένωση της νομοθετικής με την εκτελεστική εξουσία. Εκλέγεται
μεταξύ των μελών της Βουλής, ευθύνεται και λογοδοτεί για όλη τη δραστηριότητά του
ενώπιον της Βουλής. Αποτελείται από πρόεδρο, αντιπροέδρους, γραμματέα και μέλη. Ο
πρόεδρος οργανώνει και διευθύνει την εργασία του Συμβουλίου Επικρατείας και το
αντιπροσωπεύει στις σχέσεις του με άλλα όργανα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Το Υπουργικό Συμβούλιο (Κυβέρνηση) είναι ανώτατο εκτελεστικό και δραστήριο
όργανο της κρατικής εξουσίας. Αποφασίζει τα πιο σπουδαία ζητήματα της διεύθυνσης της
χώρας. Αποτελείται από τον πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, τους αντιπροέδρους
του Υπουργικού Συμβουλίου, υπουργούς και διευθυντές υπηρεσιών με αξίωμα
υπουργείου. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι επί κεφαλής του σχετικού
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υπουργείου ή άλλης υπηρεσίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ευθύνεται για όλη τη
δραστηριότητά του και λογοδοτεί ενώπιον της Βουλής και του Συμβουλίου Επικρατείας.

Τα δημοτικά συμβούλια είναι τοπικά όργανα κρατικής εξουσίας και λαϊκής
αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι δημοτικά συμβούλια, συμβούλια διαμερίσματος (στη Σόφια και
στο Πλόβντιβ) και περιφερειακά συμβούλια. Υλοποιούν την κρατική πολιτική στην
περιοχή τους. Εκλέγονται με θητεία 2,5 ετών. Αποτελούνται από συμβούλους που
εκλέγονται στη περιοχή της περιφέρειας, του διαμερίσματος, του δήμου. Λογοδοτούν για
τη δραστηριότητά τους ενώπιον των εκλογέων τους τουλάχιστον μια φορά το έτος. Στη
δραστηριότητά τους στηρίζονται στην πρωτοβουλία και την ευρεία συμμετοχή του
πληθυσμού, εργάζονται σε στενή αλληλεπίδραση με τις πολιτικές, επαγγελματικές και
άλλες κοινωνικές οργανώσεις. Εκτελεστικά δραστήρια όργανα των δημοτικών
συμβουλίων είναι οι εκτελεστικές επιτροπές που εκλέγονται κατά τη συγκρότηση των
δημοτικών συμβουλίων.

Τα δικαστήρια απονέμουν τη δικαιοσύνη στην ΛΔ Βουλγαρίας. Αυτά
εφαρμόζουν τους νόμους ακριβώς και όμοια σχετικά με όλους τους πολίτες και τα νομικά
πρόσωπα. Οι δικαστές και οι ένορκοι εκλέγονται. Στην πραγματοποίηση των λειτουργιών
τους, αυτοί είναι ανεξάρτητοι και υποτάσσονται μόνο στον νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο
είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο. Πραγματοποιεί ανώτατο δικαστικό έλεγχο πάνω στη
δραστηριότητα όλων των δικαστηρίων. Εκλέγεται από τη Βουλή με θητεία 5 ετών και
λογοδοτεί ενώπιον της Βουλής.

Ο Γενικός εισαγγελέας πραγματοποιεί έλεγχο για την ακριβή και ισόνομη
εκτέλεση των νόμων από τα υπουργεία και τις άλλες υπηρεσίες, από τα τοπικά κρατικά
όργανα, οργανώσεις, υπηρεσιακά πρόσωπα και πολίτες. Εκλέγεται από τη Βουλή με
θητεία 5 ετών. Ο Γενικός εισαγγελέας διορίζει και αποβάλλει τους λοιπούς εισαγγελείς.
Ευθύνεται ενώπιον της Βουλής και λογοδοτεί για τη δραστηριότητα της εισαγγελίας
ενώπιον της Βουλής. Η εισαγγελία υπερασπίζει τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα
των πολιτών. Στην εκτέλεση της υπηρεσίας τους οι εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι και
ενεργούν μόνο βάσει του νόμου.

Τα κρατικά όργανα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κατά την 30η

Απριλίου 1979, ήταν:

1. Εκλογικό σώμα.

2. Βουλή – 400 βουλευτές με θητεία 5 ετών.

      2.1   Πρόεδρος Βουλής, Α΄ αντιπρόεδρος, 3 αντιπρόεδροι.
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2.2   Υπουργικό συμβούλιο – 33 άτομα: Πρόεδρος, πρώτος αντιπρόεδρος, 4
              αντιπρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθυντές υπουργείων και άλλων υπηρεσιών–2,
              μέλη της κυβέρνησης–24, υπουργός-πρεσβευτής στην ΕΣΣΔ.

2.2.1 Επιτροπές, συμβούλια, διευθύνσεις και άλλα στο Υπουργικό συμβούλιο
                        (χωρίς αξίωμα υπουργείων):
                        1.   Ακαδημία των επιστημών της Βουλγαρίας
                        2.   Τηλεγραφικό πρακτορείο της Βουλγαρίας
                        3.   Ανώτατη κρατική διαιτησία
                        4.   Γενική διεύθυνση των αρχείων
                        5.   Γενική επιτροπή τυποποίησης
                        6.   Κρατική επιτροπή άμυνας

         7.   Κρατική επιτροπή τουρισμού
                        8.   Επιτροπή οικονομικής και επιστημονικής τεχνικής συνεργασίας
                        9.    Επιτροπή προστασίας του περιβάλλοντος
                      10.   Επιτροπή αρχιτεκτονικής και δημοσίων έργων
                      11.   Επιτροπή ενιαίου συστήματος κοινωνικής πληροφόρησης
                      12.   Επιτροπή εργασίας και εργατικού μισθού
                      13.   Συμβούλιο οργάνωσης του εδάφους και των κατοικημένων χώρων

             14.   Διοίκηση τελειοποίησης της διαχείρισης της λαϊκής οικονομίας

      2.3 Συμβούλιο Επικρατείας – 26 άτομα: Πρόεδρος, πρώτος αντιπρόεδρος, 3
              αντιπρόεδροι, γραμματέας, 20 μέλη.    Στα πλαίσια του ΣΕ  λειτουργούν:

2.3.1   Συμβούλια – 7 και Επιτροπές – 5.

2.4 Ανώτατο δικαστήριο – 50 άτομα με θητεία 5 ετών:  πρόεδρος, αντιπρόεδροι 3,
              πρόεδροι τμημάτων7, μέλη-δικαστές 39.

      2.5 Γενικός εισαγγελέας.

2.5.1   Αναπληρωτές του γενικού εισαγγελέα – 3, περιφερειακοί (της
                         πρωτεύουσας) εισαγγελείς – 28, εισαγγελείς στα πρωτοδικεία – 98.

      2.6   Υπουργεία και άλλες Αρχές και υπηρεσίες με αξίωμα υπουργείων:
2.6.1   Επιτροπή κρατικού και λαϊκού ελέγχου
2.6.2   Κρατική επιτροπή σχεδιοποίησης (προγραμματισμού)
2.6.3   Κρατική επιτροπή επιστημών και τεχνικής προόδου
2.6.4   Επιτροπή πολιτισμού
2.6.5   Υπουργείο Εξωτερικού εμπορίου
2.6.6  Υπουργείο Εξωτερικών
2.6.7   Υπουργείο Εσωτερικού εμπορίου και υπηρεσιών
2.6.8   Υπουργείο Εσωτερικών
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2.6.9   Υπουργείο Δασών και δασικής βιομηχανίας
2.6.10  Υπουργείο Ηλεκτρονικών και ηλεκτροτεχνίας
2.6.11  Υπουργείο Ενέργειας
2.6.12  Υπουργείο Ελαφριάς βιομηχανίας
2.6.13  Υπουργείο Μηχανοκατασκευής
2.6.14  Υπουργείο Μεταλλουργίας και ορυκτών πόρων

              2.6.15  Υπουργείο Λαϊκής άμυνας
2.6.16  Υπουργείο Λαϊκής παιδείας
2.6.17  Υπουργείο Λαϊκής υγείας
2.6.18  Υπουργείο Δικαιοσύνης
2.6.19  Υπουργείο Εφοδιασμού και κρατικών αποθεμάτων
2.6.20  Υπουργείο Οικοδομικής και οικοδομικών υλικών
2.6.21  Υπουργείο Επικοινωνίας
2.6.22  Υπουργείο Συγκοινωνίας

              2.6.23  Υπουργείο Οικονομικών
2.6.24  Υπουργείο Χημικής βιομηχανίας

              2.6.25  Εθνική αγροτική-βιομηχανική ένωση
2.6.26  Λαϊκή Τράπεζα της Βουλγαρίας

      2.7   Μόνιμες επιτροπές:
2.7.1   Για κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη
2.7.2   Για κοινωνική πολιτική
2.7.3   Για εξωτερική πολιτική
2.7.4   Για τις πνευματικές αξίες
2.7.5   Για προστασία του περιβάλλοντος

              2.7.6   Νομοθετική

      2.8   Επιτροπή ελέγχου των εκλογών.

      2.9   Ένορκοι στο Ανώτατο δικαστήριο – 30 άτομα.

      2.10  Προσωρινές επιτροπές.

3.  Περιφερειακά (δημοτικό της πρωτεύουσας) λαϊκά συμβούλια – 28.
      3.1   Μόνιμες επιτροπές.

3.2   Εκτελεστική επιτροπή.

4.   Δημοτικά λαϊκά συμβούλια – 290.
      4.1   Μόνιμες επιτροπές.
      4.2   Εκτελεστική επιτροπή.
      4.3   Αντιδήμαρχοι, γραμματέας του δημαρχείου.
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5.   Διαμερισματικά Λαϊκά συμβούλια:
Σόφια, Πλόβντιβ, Βάρνα, Μπουργκάς, Πέρνικ, Σλίβεν, Τολμπούχιν – 25.

      5.1   Μόνιμες επιτροπές.
5.2   Εκτελεστική επιτροπή.

6.   Δημαρχεία – δήμαρχος, λαϊκοί σύμβουλοι στα δημαρχεία – 3.974.
6.1   Αντιδήμαρχοι, γραμματέας του δημαρχείου.

7.   Δικαστές και ένορκοι:
με θητεία 5 ετών για τα περιφερειακά (της πρωτεύουσας) δικαστήρια – 28,
για τα πρωτοδικεία – 98.

Στην επόμενες σελίδες παρατίθενται δύο σχεδιαγράμματα άμεσα εκλεγόμενων
οργάνων:

 Σχήμα 4.2: Κρατικά όργανα εκλεγόμενα από το Εκλογικό Σώμα.
   Σχήμα 4.3:. Κρατικά όργανα εκλεγόμενα από τη Βουλή.



Εκλογικό Σώμα

Βουλή
Βουλευτές 400 με 5ετή θητεία

Περιφερειακά Συμβούλια  28

Δημοτικά λαϊκά συμβούλια  290

Διαμερισματικά Λαϊκά Συμβούλια 25

Δημαρχεία 23
Δήμαρχοι και Σύμβουλοι - 3974

Δικαστές και Ένορκοι με 5ετή θητεία
Δικαστήρια:  Σόφια 26 – Επαρχία 98

Μόνιμες επιτροπές Εκτελεστική επιτροπή

 Μόνιμες επιτροπές Εκτελεστική επιτροπή

Μόνιμες επιτροπές Εκτελεστική επιτροπή

Αντιδήμαρχοι,
Γραμματέας
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ΒΟΥΛΗ

Πρόεδρος, α΄ Αντιπρόεδρος, 3 Αντιπρόεδροι

Υπουργικό Συμβούλιο  33 μέλη

Συμβούλιο Επικρατείας  26 μέλη

Ανώτατο δικαστήριο 50 μέλη με 5ετή θητεία

Γενικός εισαγγελέας

Υπουργεία και ισόβαθμες αρχές  26

Μόνιμες Επιτροπές  6

Επιτροπή ελέγχου εκλογών

Ένορκοι στο Ανώτατο δικαστήριο  30

Προσωρινές Επιτροπές

Επιτροπές, Συμβούλια, Διευθύνσεις  14

Συμβούλια 7,  Επιτροπές 5

Αν. Γ. Εισαγγελέα  3  &  Εισαγγελείς 126
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β. Κρατική επιτροπή προγραμματισμού (σχεδιοποίησης)

Η κεντρική αρμόδια Αρχή, η οποία διευθύνει, οργανώνει και υλοποιεί την κρατική
λειτουργία για τη σχεδιοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,
κατέχει αξίωμα Υπουργείου. Προέκυψε από το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, το
οποίο συστήθηκε το 1945, βάση του οποίου το 1947 δημιουργήθηκε η Κρατική
Επιτροπή Σχεδιοποίησης, η οποία ανασυγκροτήθηκε το 1962 σε Κρατική Επιτροπή
Προγραμματισμού. Στην επόμενη ανασυγκρότησή της που έγινε το 1976, εντάχθηκε στη
σύνθεσή της και η Επιτροπή Τιμών, η οποία είχε ιδρυθεί το 1968 ως Γενική Διεύθυνση
Τιμών.

Οι βασικές δραστηριότητες της Κρατικής Επιτροπής Προγραμματισμού,
ρυθμίζονται με τον κανονισμό σχεδιοποίησης (1975) και με τον κανονισμό οργάνωσης
και δραστηριοτήτων της Επιτροπής (1977). Οι προβλεπόμενες δραστηριότητες ήταν οι
ακόλουθες:

 Η επεξεργασία μακροπρόθεσμων (10ετών), μεσοπρόθεσμων (5ετών) και
βραχυπρόθεσμων (1ετών και 2ετών) ενιαίων σχεδίων για τη συστηματική και
αναλογική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 Ο καθορισμός των βασικών  δεικτών, των ρυθμών και των αναλογιών της
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας (κατάρτιση πλάνου σε εθνικό επίπεδο).
Για την ανάπτυξη των κλάδων και των δραστηριοτήτων (κατάρτιση πλάνου κατά
κλάδους).

 Η επεξεργασία σχεδίων σκοπιμότητας για μακροπρόθεσμα πολυσύνθετα
προγράμματα, σχέδια για εθνικούς αριθμοδείκτες ελέγχου – βασικά κριτήρια,
κανόνες και όρια ανάπτυξης της λαϊκής οικονομίας και των υποσυστημάτων της, για
βασικές κατευθύνσεις της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της χώρας για
μακροπρόθεσμη περίοδο.

 Η μεθοδική καθοδήγηση και υλοποίηση του προγραμματισμού στη χώρα.

 Η τελειοποίηση της μεθοδολογίας, της μεθοδικότητας και της
τεχνολογίας της πρόγνωσης και του  σχεδιασμού.

 Η κατάρτιση προγνώσεων αλληλοεπίδρασης των βασικών παραγόντων
και δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της κοινωνίας.

 Ο καθορισμός των βασικών κατευθύνσεων συμμετοχής της χώρας στον
διεθνή καταμερισμό της εργασίας, καθώς και στη σοσιαλιστική οικονομική
ενσωμάτωση.



165

 Η καθοδήγηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της εξέλιξης της
τιμολόγησης στη χώρα, καθώς και η επεξεργασία σχεδίων για αριστοποίηση των
τιμών και της τιμολόγησης.

 Η συμμετοχή στο προγραμματισμό της δραστηριότητας των οικονομικών
συγκροτημάτων, υπουργείων και άλλων υπηρεσιών και οικονομικών οργανώσεων.

 Η πραγματοποίηση ελέγχου και συγκεκριμενοποίηση της εκτέλεσης των
προγραμματικών καθηκόντων, δημιουργία συνθηκών εκτέλεσης του πλάνου,
διαπίστωση των ελαττωμάτων, ανάλυση των αποτελεσμάτων, υποβολή εκθέσεων
στο Υπουργικό συμβούλιο με τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της εργασίας.

 Η κατάρτιση γνωμοδοτήσεων για την οικονομική πολιτική και τον
συντονισμό των μακροπρόθεσμων και πενταετών πλάνων της ΛΔ Βουλγαρίας με
την ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες– μέλη του Συμβουλίου οικονομικής
αλληλοβοήθειας.

 Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των οικονομικών
σχέσεων με μη σοσιαλιστικές χώρες.

Στις δραστηριότητες της Επιτροπής εντάσσεται και η έκδοση του περιοδικού
«Σχεδιοποιημένη οικονομία» (1946 και εντεύθεν).

Καθοδηγητικά όργανα της επιτροπής είναι ο πρόεδρος, ο οποίος είναι μέλος του
γραφείου του Υπουργικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και το
συμβούλιο ως συλλογικό όργανο. Ανάλογα με τον χαρακτήρα της δραστηριότητας,
οργανωτικά στην επιτροπή διαμορφώνονται 5 τμήματα, ήτοι: διεύθυνσης, σχεδιοποίησης
σε εθνικό επίπεδο, σχεδιοποίηση κατά συγκροτήματα-υπουργεία-αρχές και
περιφερειακά δημοτικά συμβούλια, ελέγχου και υπηρεσιών, τα οποία
συμπεριλαμβάνουν σειρά κατευθύνσεων και διευθύνσεων ανάλογα με τις δραστηριότητες
της σχεδιοποίησης και αξιολόγησης.

Στη δομή της Επιτροπής Προγραμματισμού συγκροτείται Κεντρικό Συμβούλιο
Πραγματογνωμόνων και Επιστημονικό Κέντρο Σχεδιοποίησης, τα οποία στηρίζουν
επιστημονικά τη δραστηριότητά της, θέτοντας στη διάθεσή της αυτοματοποιημένα
συστήματα υπολογιστικών πλάνων.

Η σχεδιοποίηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης50 περιλαμβάνει τον
καθορισμό και τη διατήρηση των απαραίτητων αναλογιών στην ανάπτυξη της λαϊκής
οικονομίας και σε όλη την οικονομική ζωή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων και με
τις εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες.

50 Εγκυκλοπαίδεια της Βουλγαρίας, Σχεδιοποίηση της κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, τόμος 5, Έκδοση της Ακαδημίας των επιστημών της Βουλγαρίας, Σόφια
1986, σελ. 250-251.
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Βασική προ½πόθεση για την πραγματοποίηση της σχεδιοποιημένης καθοδήγησης,
είναι η κοινωνική ιδιοκτησία επί των μέσων παραγωγής, η κατάκτηση της πολιτικής
εξουσίας από την εργατική τάξη και τους αγρότες και ο καθοδηγητικός ρόλος του ΚΚΒ
στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής. Το σύστημα σχεδιοποίησης είναι ο κεντρικός
κρίκος στη διαχείριση της λαϊκής οικονομίας.

Στη βάση της σοσιαλιστικής σχεδιοποίησης τοποθετείται η λενινιστική αρχή του
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Η συνεπής του εφαρμογή εξασφαλίζει τη σύνδεση και
την ενότητα των σχεδίων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Ανάλογα με αυτό, ο
καθορισμός και η επικύρωση των βασικών καθηκόντων σχεδίου εκ μέρους των κεντρικών
οργάνων σχεδιοποίησης συνδυάζεται με την παροχή ευρέων δικαιωμάτων στα τοπικά
όργανα εξουσίας, στις οικονομικές και άλλες οργανώσεις, ενόψει της ανάπτυξης της
αυτοπρωτοβουλίας, της δραστηριότητας και της δημιουργικότητας των εργατικών
κολεχτίβων στην επιλογή των δρόμων και τρόπων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση
των σχεδίων, για λογική χρησιμοποίηση των υλικών, εργατικών και χρηματοοικονομικών
πόρων.

Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, είναι η καθοδηγητική αρχή στην τεχνολογία
της σχεδιοποίησης, που διοχετεύεται και χρησιμοποιείται σε συνθήκες συνεπούς και
ολοκληρωτικής εφαρμογής της οικονομικής προσέγγισης και του μηχανισμού του στη
διεύθυνση όλων των πεδίων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Στη νέα τεχνολογία
σχεδιοποίησης, ο δημοκρατισμός στη σχεδιοποιημένη δραστηριότητα διευρύνεται μέσον
της αύξησης του ρόλου και της σημασίας της σχεδιοποίησης και της διαμόρφωσης των
σχεδίων βάσει των προτάσεων των παραγωγικών κολεχτίβων. Σπουδαίο ρόλο στη
σχεδιοποίηση έχει η αρχή της αμεσότητας. Η εφαρμογή της σημαίνει ότι στα
διαφορετικά επίπεδα της σχεδιοποίησης, τα σχεδιοποιημένα καθήκοντα είναι υποχρεωτικά
για εκτέλεση από τα όργανα και τις οργανώσεις, στις οποίες ανατέθηκαν. Στην
πραγματοποίηση της σχεδιοποιημένης δραστηριότητας, βρίσκουν όλο και πιο συνεπή
εφαρμογή οι αρχές για προοπτικότητα, συνέχεια, σύνδεση των σχεδίων με τους
ισολογισμούς κ.α.

Μέσον της σύνταξης και της πραγματοποίησης των σχεδίων, επιτυγχάνεται ο
ανώτατος σκοπός της μετάβασης της χώρας στο στάδιο της αναπτυγμένης σοσιαλιστικής
κοινωνίας, που διασφαλίζει την πληρέστερη ικανοποίηση των υλικών, πνευματικών και
κοινωνικών αναγκών των ανθρώπων, επίσης και πολύπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας τους. Η πραγματοποίησή του γίνεται μέσον της οικοδόμησης της
υλικής-τεχνικής υποδομής του σοσιαλισμού, ανάλογης και αποτελεσματικής ανάπτυξης
της οικονομίας, τελειοποίησης των σοσιαλιστικών κοινωνικών σχέσεων, βαθμιαίας
υπερνίκησης της άνισης ανάπτυξης και διάθεσης των παραγωγικών δυνάμεων και της
παραγωγής, εγγύησης της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Στον ανώτατο σκοπό
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υποτάσσονται όλοι οι άλλοι στόχοι των σχεδίων που προσδιορίζονται από τα ανώτατα
όργανα του κόμματος και του κράτους.

Η δραστηριότητα σχεδιοποίησης εκτελείται από τα όργανα στα διαφορετικά
επίπεδα της κοινωνικής διοίκησης. Η κρατική διεύθυνση της σχεδιοποίησης
πραγματοποιείται από τα ανώτατα όργανα της κρατικής εξουσίας και διεύθυνσης – Βουλή,
Συμβούλιο της Επικρατείας και Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά επικυρώνουν τα
σχεδιοποιημένα καθήκοντα σε εθνικό επίπεδο – γενικά για τη χώρα και για επιμέρους
φορείς..

Τα λοιπά όργανα σχεδιοποίησης επικυρώνουν τα σχεδιοποιημένα καθήκοντα των
οικονομικών και μη οικονομικών μονάδων που συμπεριλαμβάνονται στα συστήματά τους,
ανάλογα με τα παραχωρημένα δικαιώματα κατά τις κανονιστικές διατάξεις.

Η Δημόσια επιτροπή σχεδιοποίησης είναι εξειδικευμένο όργανο επεξεργασίας
των ενιαίων τρεχόντων σχεδίων για κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη της χώρας και για
την μεθοδολογική διαχείριση της σχεδιοποιημένης δραστηριότητας. Η σχεδιοποίηση
πραγματοποιείται μέσον του καθορισμού των στόχων ανάπτυξης, της σύνταξης και
χρησιμοποίησης προγνώσεων, των πολυσύνθετων προγραμμάτων, αριθμοδεικτών ελέγχου
και τρεχόντων σχεδίων για κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη της χώρας, για ανάπτυξη
ξεχωριστών κλάδων, υποκλάδων, δραστηριοτήτων και τομέων της παραγωγής, εκπόνηση
κρατικών σχεδιοποιημένων σχεδίων των Υπουργείων, οικονομικών οργανώσεων και
άλλων οργανώσεων μέσο της εκπόνησης πενταετών και τρεχόντων μηχανολογικών
σχεδίων και σχεδίων των οικονομικών και μη οικονομικών μονάδων.

Τα βασικά σχεδιοποιημένα έγγραφα συντάσσονται σε καθορισμένο ολοκληρωμένο
σύστημα, αν και μερικά απ’ αυτά έχουν χαρακτήρα εκπονήσεων πριν το σχέδιο, ενώ άλλα
είναι πραγματικές πράξεις σχεδιοποιημένης ρύθμισης. Ο προορισμός των εκπονήσεων που
προηγούνται των σχεδίων (προγνώσεις, πολυσύνθετα προγράμματα, μηχανολογικά
σχέδια) είναι να χρησιμεύουν ως σπουδαία μέσα για την επιστημονική τους αιτιολόγηση.

Κεντρική θέση στο σύστημα των βασικών σχεδιοποιημένων σχεδίων κατέχει
το πενταετές σχέδιο κοινωνικής-οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με καταμερισμό
κατά χρόνια. Αυτό είναι το βασικό μέσο για σχεδιοποιημένη διοίκηση και συντάσσεται
για τη χώρα, κατά κλάδους, Υπουργεία και άλλους φορείς, οικονομικές οργανώσεις και
εδαφικές μονάδες. Με τα πενταετή σχέδια συγκεκριμενοποιείται η λύση των κοινωνικών-
οικονομικών καθηκόντων που τέθηκαν από το ΚΚΒ και από το σοσιαλιστικό κράτος για
την αύξηση του βιοτικού επιπέδου του λαού και για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα
σπουδαία σημασία στη διεύρυνση του δημοκρατισμού, στη σχεδιοποιημένη
δραστηριότητα έχουν τα ενιαία σχέδια, που είναι έκφραση της δημιουργικότητας των
εργαζομένων. Μέσον αυτών, οι εργαζόμενοι στη χώρα συμμετέχουν άμεσα στη ρύθμιση
και διοίκηση της οικονομικής και άλλης δραστηριότητας. Το πιο χαρακτηριστικό για αυτά
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τα πλάνα είναι το ότι προσανατολίζονται όχι μόνο προς την υπερεκτέλεση των
καθηκόντων που προέρχονται από τα ενιαία σχέδια της χώρας, αλλά και προς τις πιο
υψηλές παγκόσμιες επιτεύξεις. Αυτά έχουν πολυσύνθετο χαρακτήρα. Με αυτά
αποκαλύπτονται και χρησιμοποιούνται τα αποθέματα που υπάρχουν στη σχετική
οικονομική οργάνωση. Για την αύξηση του επιστημονικού επιπέδου της σχεδιοποιήσης,
σπουδαίο ρόλο έχει το σύστημα δυναμικών κανονιστικών διατάξεων. Αυτό χρησιμεύει για
αιτιολογημένη σύνταξη σχεδίων και για ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας. Μέσον
των κανονιστικών διατάξεων συγκεκριμενοποιείται το περιεχόμενο των σχεδίων που
συντάσσονται σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής διαχείρισης, και κατευθύνει τη
δραστηριότητα των εργατικών κολεχτίβων στην εκτέλεση των σχεδιοποιημένων
καθηκόντων.

Υπό τις συνθήκες της συνεπούς εφαρμογής της οικονομικής προσέγγισης, η
εκτέλεση των σχεδίων εξασφαλίζεται γενικά μέσον άμεσων συμβατικών σχέσεων μεταξύ
των οικονομικών και άλλων οργανώσεων και με τα μέσα για οικονομική επίδραση εκ
μέρους του κράτους, που συμπεριλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα και οικονομικές
κυρώσεις. Σε σχέση με αυτό, στη σχεδιοποίηση και διοίκηση και πιο συγκεκριμένα στη
σύνταξη και εκτέλεση των σχεδίων, χρησιμοποιούνται πλήρως οι εμπορικές-χρηματικές
σχέσεις και εξασφαλίζεται αυτοσυντήρηση στις παραγωγικές και κοινωνικές
δραστηριότητες.

γ.   Προγνωσιοποίηση

Η προγνωσιοποίηση51 περιλαμβάνει την εκπόνηση επιστημονικά αιτιολογημένων
προβλέψεων (προγνώσεων) για τις δυνατές παραλλαγές στην ανάπτυξη της επιστήμης,
των οικονομικών, κοινωνικών, παραγωγικών και άλλων διαδικασιών.

Συμπεριλαμβάνει επίσης, τον προσδιορισμό του αντικειμένου προγνωσιοποίησης,
τις προθεσμίες για την εκπόνηση των προγνώσεων, τους μελετητές, την αξιολόγηση του
προγράμματος και τον τομέα της χρησιμοποίησής τους. Για το σκοπό αυτό εργάζεται με
επιστημονικά αιτιολογημένες πληροφορίες για τις προοδευτικές αλλαγές στην κοινωνική-
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας συστηματική δραστηριότητα
προγνωσιοποίησης υπάρχει από το έτος 1966, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε
κατάλογο με 54 προγνώσεις οικονομικής ανάπτυξης που συνεχώς εκσυγχρονίζεται. Ο
κατάλογος των σημαντικότερων προγνώσεων προκαταρτίζεται από την Δημόσια

51 Εγκυκλοπαίδεια της Βουλγαρίας, Προγνωσιοποίηση, τόμος 5, Έκδοση της Ακαδημίας των επιστημών της
Βουλγαρίας, Σόφια 1986, σελ. 485-486.
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επιτροπή σχεδιοποίησης. Επεξεργάζονται προγνώσεις για την ανάπτυξη της επιστήμης
και της τεχνικής προόδου, για τις δημογραφικές αλλαγές, τις διαδικασίες ολοκλήρωσης,
για τις αλλαγές στον όγκο και τη δομή των κοινωνικών αναγκών, των εξωτερικών αγορών,
για την ανακάλυψη των φυσικών πόρων, για την περιφερειακή τοποθέτηση των
παραγωγικών δυνάμεων κ.α.

Οι προγνώσεις για την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής προόδου, των
δημογραφικών εξελίξεων, του όγκου και της δομής της κατανάλωσης κ.α., επεξεργάζονται
πριν να καθοριστεί το σύστημα σκοπών και χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγησή τους.
Στην εκπόνηση των προγνώσεων, γίνεται συγκριτική ανάλυση της ανάπτυξης του
προγνωσιοποιούμενου αντικειμένου και επιστημονική πρόβλεψη των τάσεων στην
προοπτική ανάπτυξης (για τα επόμενα 10-20 και περισσότερα χρόνια), ενώ
χρησιμοποιούνται πληροφορίες για τις πρωτοπόρες επιτεύξεις στις πιο προοδευμένες στον
σχετικό τομέα χώρες. Οι νέες προγνώσεις επεξεργάζονται και οι υπάρχουσες
προσαρμόζονται πριν την έναρξη της σχετικής πενταετούς περιόδου σχεδιοποίησης. Με
τις προγνώσεις καθιερώνονται κανόνες κατανάλωσης υλικών και ενεργειακών πόρων,
εργασίας, επενδύσεων κεφαλαίων κ.α., που χρησιμοποιούνται κατά τα επόμενα στάδια
σχεδιοποίησης. Οι κανόνες εκσυγχρονίζονται κατά την διαδικασία εκσυγχρονισμού των
προγνώσεων.

Η δραστηριότητα προγνωσιοποίησης γίνεται βάσει κανονιστικών διατάξεων περί
της εκπόνησης και χρησιμοποίησης προγνώσεων και πολυσύνθετων προγραμμάτων για
την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής προόδου, στην οποία αναφέρονται οι
τυποποιημένες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των προγνώσεων, τις μεθόδους
προγνωσιοποίησης, τον τρόπο εκτίμησης των εκπονήσεων, τη διαμόρφωση και τον τρόπο
της χρησιμοποίησής τους. Λόγω του ειδικού χαρακτήρα ανάπτυξης των
προγνωσιοποιημένων φαινομένων και εξελίξεων, τα σχετικά Υπουργεία και άλλοι φορείς
επεξεργάζονται και επικυρώνουν επιπρόσθετες οδηγίες που συμπληρώνουν τις
κανονιστικές διατάξεις. Σε αυτές υποδεικνύονται οι ειδικές μέθοδοι μελέτης – π.χ. η
Δημόσια επιτροπή επιστήμης και τεχνικής προόδου επικυρώνει ειδικές οδηγίες για την
επεξεργασία επιστημονικών-τεχνικών προγνώσεων, η Επιτροπή ενιαίου συστήματος
κοινωνικής πληροφορίας – για την εκπόνηση δημογραφικών προγνώσεων.

Η δραστηριότητα σε σχέση με την εκπόνηση προγνώσεων σε εθνικό επίπεδο
συνήθως εκτελείται από ομάδες εργασίας που συμπεριλαμβάνουν ειδικούς από διάφορα
Υπουργεία, φορείς, επιστημονικά ιδρύματα κ.α. Οι προγνώσεις κατά κλάδους
καταρτίζονται υπό την καθοδήγηση των Υπουργείων και φορέων με τη συμμετοχή των
υφισταμένων τους επιστημονικών οργανώσεων.

Στον τομέα της επιστημονικής-τεχνικής προγνωσιοποίησης, βασικό ρόλο παίζουν η
Δημόσια επιτροπή επιστημονικής και τεχνικής προόδου, η Ακαδημία των επιστημών της
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Βουλγαρίας και η Ιατρική Ακαδημία. Μερικές φορές προσκαλούνται και επιστημονικές
οργανώσεις από την ΕΣΣΔ και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Στην εκπόνηση των
προγνώσεων για τους κλάδους και τις δραστηριότητες συμμετέχουν και ειδικοί από τα
τμήματα σχεδιοποίησης, οικονομικής, κατασκευής και άλλα τμήματα ορισμένων
οικονομικών οργανώσεων.

δ. Κρατικός  και  λαϊκός  έλεγχος

Ο κρατικός και λαϊκός έλεγχος διενεργείται υπό την καθοδήγηση του Βουλγαρικού
Κομμουνιστικού Κόμματος, της Βουλής, του Συμβουλίου Επικρατείας και του
Υπουργικού Συμβουλίου. Περιλαμβάνει την εργασία των Υπουργείων και των άλλων
Αρμόδιων Αρχών, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των ειδικών οργάνων των δημοτικών
συμβουλίων, των κρατικών οικονομικών οργανώσεων και συνεταιριστικών οργανώσεων.
Συνδυάζει στην οργάνωση και τη δραστηριότητά του τον συγκεντρωτισμό και τον
δημοκρατισμό, την κρατική και κοινωνική αρχή. Τα όργανα κρατικού και λαϊκού ελέγχου
έχουν το καθήκον να συμβάλλουν στην εκτέλεση των οδηγιών του κόμματος, των νόμων
και άλλων νομικών διατάξεων και των οδηγιών των κρατικών οργάνων, των οικονομικών
και κοινωνικών οργανώσεων για την ολόπλευρη ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονομίας,
για την πραγματοποίηση της κρατικής κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής, για την
σταθεροποίηση της κρατικής πειθαρχίας και της σοσιαλιστικής νομιμότητας, για την
τελειοποίηση της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, για την προσέλκυση όλων και
ευρύτερων στρωμάτων των εργαζομένων στη διαχείριση της χώρας. Τα όργανα κρατικού
και λαϊκού ελέγχου εξασκούν έλεγχο για την εκτέλεση των πλάνων για κοινωνική-
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, για την ανακάλυψη των αποθεμάτων στη λαϊκή
οικονομία, για την αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας, για
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των υλικών και οικονομικών πόρων, για την αύξηση της
ποιότητας της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Υποστηρίζουν την
καθιέρωση της επιστημονικής οργάνωσης στην παραγωγή, την εργασία και τη διαχείριση,
για την ανάπτυξη του σοσιαλιστικού συναγωνισμού. Διεξάγουν αγώνα κατά των
παραβιάσεων της κρατικής πειθαρχίας, των εκδηλώσεων γραφειοκρατίας, της
στενοκέφαλης προσέγγισης, της έλλειψης ευθύνης ιδιοκτήτου, της σπατάλης, της
προσβολής σε σοσιαλιστική ιδιοκτησία και της κατάχρησης με κοινωνική θέση. Ενισχύουν
τον προληπτικό και διαπαιδαγωγικό ρόλο του ελέγχου, αυξάνουν την δραστηριότητα και
την αποτελεσματικότητά του, διευρύνουν τις εκτάσεις και την μαζικότητά του, απαιτούν
επιμελή εξέταση των αιτήσεων, παραπόνων, σημάτων και προτάσεων των εργαζομένων
και την επίλυση πρακτικά των ζητημάτων που τέθηκαν απ’ αυτούς. Φέρουν στη
δημοσιότητα τα αποτελέσματα από τους πραγματοποιημένους ελέγχους μέσον των
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δημόσιων οργανώσεων, του τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των άλλων
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα όργανα κρατικού και λαϊκού ελέγχου είναι αρμόδια να
υποχρεώνουν τις σχετικές διευθύνσεις να λαμβάνουν μέτρα για την κατάργηση των
παραβάσεων, να σταματούν τις διατάξεις και τις ενέργειες υπηρεσιακών προσώπων που
παραβιάζουν τον νόμο και την κρατική πειθαρχία, να κάνουν προτάσεις για την
τελειοποίηση της νομοθεσίας και του κρατικού μηχανισμού, να ζητούν περιουσιακή και
άλλη ευθύνη από υπηρεσιακά πρόσωπα ένοχα για προκληθείσες ζημίες, να παραδίνουν
στην εισαγγελία τους κατηγορούμενους για εγκλήματα, να επιβάλλουν άμεσα στους
παραβάτες της κρατικής πειθαρχίας και των σοσιαλιστικών νόμων πειθαρχικές τιμωρίες,
ενώ στις προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις – και διοικητικές τιμωρίες.

Όργανα κρατικού και λαϊκού ελέγχου είναι: Η Επιτροπή κρατικού και λαϊκού
ελέγχου στο Υπουργικό συμβούλιο, οι περιφερειακές επιτροπές, οι δημοτικές επιτροπές
και οι επιτροπές διαμερίσματος (σε ορισμένες πόλεις)  που είναι ειδικά κρατικά-κοινωνικά
όργανα γενικού ελέγχου που δημιουργούνται σε εδαφική και παραγωγική αρχή, οι
επιτροπές και οι ομάδες λαϊκού ελέγχου στις υπηρεσίες, οικονομικές οργανώσεις, μονάδες
και κατοικημένους τόπους (εκλεγόμενα κοινωνικά όργανα ελέγχου).

Οι περιφερειακές επιτροπές είναι 28 (1979). Αυτές είναι συλλογικά όργανα,
αποτελούνται από 11 έως 15 μέλη που επιβεβαιώνονται από τις συνόδους των
περιφερειακών συμβουλίων. Στις επιτροπές εργάζονται μόνιμοι και άμισθοι γενικοί
ελεγκτές και επιθεωρητές. Στις επιτροπές και ομάδες λαϊκού ελέγχου – μία από τις μορφές
της σοσιαλιστικής δημοκρατίας, εκλέγονται και εργάζονται πάνω από 211.800 λαϊκοί
ελεγκτές (1979).

Το αντικείμενο του κρατικού και λαϊκού ελέγχου ρυθμίζεται από τον νόμο περί του
κρατικού και λαϊκού ελέγχου52 και τον κανονισμό περί της εφαρμογής του (1975).
Σύμφωνα με αυτό τον νόμο, από αυτά  τα όργανα δεν ελέγχεται  η δραστηριότητα των
πολιτικών κομμάτων, των κοινωνικών οργανώσεων, η δραστηριότητα των δικαστικών και
διαιτητικών οργάνων και των ειδικών δικαιοδοσιών, η δραστηριότητα της εισαγγελίας για
την εξάσκηση ελέγχου της νομιμότητας και η ρυθμισμένη από το Συμβούλιο Επικρατείας
ειδική δραστηριότητα του Υπουργείου Λαϊκής Άμυνας, του Υπουργείου Εσωτερικών και
του Υπουργείου Εξωτερικών.

52 1974, τροποποιήθηκε 1976, 1977
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4.2   Επενδυτική πολιτική

4.2.1   Γενικά

Η βουλγάρικη οικονομία είναι οργανωμένη πάνω σε σοσιαλιστικές βάσεις. Τα
μέσα παραγωγής αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία-κρατική ή συνεταιριστική. Η ατομική
ιδιοκτησία πάνω στα μέσα παραγωγής απαγορεύεται. Η ανάπτυξη της οικονομίας γίνεται
πάνω σε βάσεις προγραμματισμού. Εκπονούνται και εκτελούνται μακροχρόνια και
βραχυχρόνια  αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία  εγκρίνονται από το ανώτατο όργανο
της εξουσίας, την Εθνοσυνέλευση. Τα μακροχρόνια σχέδια καταρτίζονται για χρονική
διάρκεια 10, 15 ή 20 ετών. Το πρώτο μακροπρόθεσμο σχέδιο εκφράζει τη γενική
προοπτική για την ανάπτυξη της Βουλγαρίας κατά το χρονικό διάστημα 1961-1980, το
οποίο επικυρώθηκε από το όγδοο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της
Βουλγαρίας και έχει τον  χαρακτήρα αναπτυξιακού προγράμματος.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία των πενταετών
προγραμμάτων και κατανέμεται σε πενταετίες. Κάθε πενταετία επίσης κατανέμεται σε
πέντε ετήσια επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία εξασφαλίζουν την εκτέλεση του πενταετούς
σχεδίου. Το ετήσιο σχέδιο συντάσσεται σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιοποίησης: εθνικό,
περιφερειακό, κατά κλάδο ή κατά υπουργείο. Το ετήσιο σχέδιο κατανέμεται και αυτό σε
τρίμηνα και μήνες για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και εκτέλεση του
προγράμματος.

Η επενδυτική πολιτική της Βουλγαρίας μεταπολεμικά και μέχρι την πολιτική
αλλαγή το 1989, εκφράζεται κατά βάση με τα πενταετή προγράμματα οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά άρχισαν να συντάσσονται αμέσως μετά το
πόλεμο, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα και εγκρίνονταν από το συνέδριο του
Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος κάθε φορά. Πριν από το πρώτο πενταετές
πρόγραμμα εφαρμόσθηκε ένα διετές  εθνικοοικονομικό πρόγραμμα (1947-1948) με στόχο
την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας, την ταχεία εκβιομηχάνιση της χώρας και την
εκμηχάνιση της παραγωγής.

Τα 5ετή προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αναπτύσσονταν σε
δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά αποτελέσματα από την
ανάπτυξη της λαϊκής οικονομίας κατά την προηγούμενη αναπτυξιακή περίοδο ποσοτικά
και ποιοτικά, καθώς και κριτική σχετικά με το βαθμό επίτευξης  η μη των στόχων, όπως
επίσης και τους λόγους που οδήγησαν στην επιτυχία ή την αποτυχία εκπλήρωσης των
στόχων.
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Πίν.  4.1: Πενταετή Προγράμματα Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης

Πενταετίες Έτη Συνέδρια έγκρισης προγραμμάτων
από το ΚΚΒ

Διετές Πλάνο

        1947 -

1948

1η  πενταετία 1949 -   1953   V    Συνέδριο  (Ολοκληρώθηκε το 1952)

2η        » 1953 -   1957   VI         »

3η » 1958 -   1962   VII       »        (Ολοκληρώθηκε το 1960)

4η        » 1961 -   1965   VIII      »

5η        » 1966 -   1970   IX         »

6η        » 1971 -   1975   X          »

7η        » 1976 -   1980   XI         »

8η        » 1981 -   1985   XII        »

9η        » 1986 -   1990   XIII      »

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι του επόμενου 5ετούς
προγράμματος για την ανάπτυξη της λαϊκής οικονομίας ποσοτικά και ποιοτικά, καθώς
επίσης οι τρόποι και οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοσθούν προκειμένου να
επιτευχθούν. Περαιτέρω περιγράφονται ειδικότερα οι αναπτυξιακοί στόχοι επιμέρους
τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν συνοπτικά όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα της
Βουλγαρίας μεταπολεμικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητή η φιλοσοφία, η
διαδικασία  και ο τρόπος κατάρτισής τους, ο οποίος ακολουθείται πανομοιότυπα σε όλα τα
προγράμματα.

        4.2.2   Αναπτυξιακά Προγράμματα Βουλγαρίας   (1947-1990)

           Διετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (1947-1948):
 για την ανόρθωση της εθνικής οικονομία και την ταχεία εκβιομηχάνιση της χώρας

Α.   Προγραμματισμός

 Αύξηση της αγροτικής παραγωγής το 1948 κατά 34% σε σύγκριση  με το 1939.
 Η βιομηχανική παραγωγή να φθάσει και να ξεπεράσει την προπολεμική (1939).

Β.   Απολογισμός
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 Η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε, χωρίς όμως να φθάσει το προπολεμικό επίπεδο.
 Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε δυο φορές σε σύγκριση με το 1939.

Πηγή:а) История на България, държавно издателство народна просвета, София 1965, с.341-345.
  в) История на Българската комунистическа партия, издателство на БКП, София 1968, с. 233-240

Κατά τη διάρκεια του διετούς προγράμματος (1947-1948) για την ανόρθωση της
εθνικής οικονομίας και την ταχεία εκβιομηχάνιση της χώρας, δεν υλοποιήθηκε ο στόχος
της αύξησης της γεωργικής παραγωγής, η οποία δεν έφθασε τα επίπεδα παραγωγής του
1939 σύμφωνα με τον απολογισμό, ενώ αντίθετα επετεύχθη η αύξηση της βιομηχανικής
παραγωγής, η οποία ξεπέρασε τον τεθέντα στόχο κατά δυο φορές σε σχέση με το 1939,
όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα 4.2:

Πίν. 4.2:  Μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας στη Βουλγαρία

α
/
α

Δείκτες 1939 1948 1952 1957 1960 1965

1.

Δείκτης όγκου
βιομηχανικής παραγωγής
σε τιμές 1939 100 202 429 767 1375 2365

2.
Αριθμός απασχολούμενων
εργατών στη βιομηχανία 92.961  210.835    308.399  450.538   627.097  770.179

3.
Αριθμός υπαλλήλων στη
βιομηχανία 10.915  50.789     89.093   111.257   141.515    183.739

4.

Γενικός αριθμητικός
δείκτης απασχολούμενης
εργατικής δύναμης 100 252 382 541 740 920

5.

Δείκτης
παραγωγικότητας της
εργασίας στη βιομηχανία 100 80 112 143 186 257

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), София, 1990, с. 335

Ο στόχος της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής κατέστη εφικτός, επειδή  το
1939 η σχέση μεταξύ της βιομηχανικής και της αγροτικής παραγωγής ήταν πολύ χαμηλή,
1 προς 4 προς όφελος της αγροτικής, ενώ και το μερίδιο της βιομηχανίας στη δημιουργία
του εθνικού εισοδήματος ήταν επίσης χαμηλό, περίπου το 15% του εισοδήματος της
χώρας53. Επιπρόσθετα στη διετή περίοδο (1947-1948) διατέθηκαν για την εκβιομηχάνιση
της χώρας κεφάλαια ύψους 37,1 δις λέβα, από τα οποία περίπου 15,9 δις λέβα για το 1947

53 Социално-икономическо развитие на НРБ 1944-1981г. Цифри н Факти, София 1984, с. 83.
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και 21,2 δις λέβα για το 1948. Τα κεφάλαια αυτά για ολόκληρη τη διετή περίοδο
ανέρχονταν στο  35,8% των συνολικών επενδύσεων στο πλάνο54.

Προκύπτει επομένως από τα παραπάνω ότι ο στόχος όσον αφορά την αύξηση της
βιομηχανικής παραγωγής για το 1948 επιτεύχθηκε. Ο ρυθμός όμως αύξησης του όγκου της
βιομηχανικής παραγωγής κατά την περίοδο 1948-1965 μειώνεται από 112% σε 72% στο
τέλος της 4ης 5ετίας. Η τάση αυτή δείχνει ότι απομακρύνεται ο στόχος της ταχείας
εκβιομηχάνισης της χώρας.

1ο  Πενταετές Λαϊκοοικονομικό Πρόγραμμα (1949-1953):
 για τη σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση της χώρας,
 για τη συνεταιριστικοποίηση και εκμηχάνιση της αγροτικής οικονομίας

Α.   Προγραμματισμός

 Αύξηση όγκου βιομηχανικής παραγωγής στο τέλος του 1953 πάνω από 2,2 φορές σε σύγκριση
με το 1948 και 3,8 φορές σε σύγκριση  με 1939. Η αναλογία μεταξύ της βιομηχανικής και της
γεωργικής   παραγωγής  από 30: 70 το 1948  να μεταβληθεί σε 47:53 το 1953 και η αναλογία
μεταξύ ελαφράς και βαριάς βιομηχανίας από 70:30 σε 55:45.
 Πρόβλεψη μεγάλων επενδύσεων κεφαλαίων στο σύνολο της εθνικής οικονομίας, εκ των οποίων
για  τη βιομηχανία καθορίσθηκε το 40%  με αναλογία ελαφράς και βαριάς 17:83.
 Στο τέλος του 1953 τα εργατοσυνεταιριστικά  νοικοκυριά να περιλαμβάνουν το 60% των
αγροτικών νοικοκυριών.
 Αύξηση εθνικού εισοδήματος πάνω από 2 φορές  σε σύγκριση με το 1939.

Β.   Απολογισμός

 Αύξηση όγκου βιομηχανικής παραγωγής 2,1 φορές σε σύγκριση με το 1948 και 4,3 φορές σε
σύγκριση με το 1939.
 Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής ξεπέρασε τον όγκο της αγροτικής παραγωγής, συνεπώς η
αναλογία τους άλλαξε.
 Το 1950 το μέρος της σοσιαλιστικής βιομηχανίας καταλάμβανε 96% και η γενική βιομηχανική
παραγωγή ξεπερνούσε 2,5 φορές  το επίπεδο του 1939.
  Τα εργατοσυνεταιριστικά νοικοκυριά, στο τέλος του 1950  περιλαμβάνουν το 51,1% της
καλλιεργήσιμης γης και το 47,9% των αγροτικών οικογενειών.
 Το 1950 η παραγωγή της αγροτικής οικονομίας δεν ξεπέρασε το επίπεδο του 1939.

Πηγή: а) История на България, държавно издателство народна просвета, София 1965, с.346-350
     в)История на Българската комунистическа партия, издателство на БКП, София 1968, с. 244-258

54 а) Държавен народностопански план 1947-48г. (издание на Върховния стопански съвет при
Министерския съвет), София 1947, с. 142-143.
в) Терпешев, Д., Доклад за петгодишния държавен народностопански план пред V конгрес на БРП,
София 1948, с. 28-29.
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Κατά τη διάρκεια της 1ης πενταετίας (1949-1952) πραγματοποιήθηκε η αύξηση του
όγκου της βιομηχανικής παραγωγής περίπου στα προβλεπόμενα επίπεδα σύμφωνα με τον
πίνακα 4.2 (σελ.174), δηλαδή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 2,1 φορές σε σχέση
με το 1948 και 4,3 φορές σε σχέση με το 1939.

Στο τέλος της πενταετίας η βιομηχανική παραγωγή δεν ξεπέρασε τον όγκο της
αγροτικής παραγωγής, όμως την πλησίασε σημαντικά (κατά τον απολογισμό τη ξεπέρασε),
με αποτέλεσμα την μετατροπή της υπάρχουσας αναλογίας από 30:70 κατά το 1948 σε
47:53 στο τέλος του 195355, όπως προβλέπεται και στον προϋπολογισμό.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 4.3, η συνολική βιομηχανική
παραγωγή για την περίοδο 1949-1952 σε σταθερές τιμές (1948=100) αυξάνεται κατά
112%, ενώ τις επόμενες 5ετίες ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής βαίνει μειούμενος και
καταλήγει την περίοδο 1961-65 σε ρυθμό αύξησης 71,6% σε σύγκριση με το τέλος του
1960. Παρατηρείται δηλαδή μια επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής
παραγωγής. Η ίδια επιβράδυνση επίσης παρατηρείται και στις ποσοστιαίες αυξήσεις κατά
μέσον όρο στο εσωτερικό των πενταετιών, δηλαδή 20,7% κατά μέσον όρο οι ετήσιες
αυξήσεις της βιομηχανικής παραγωγής κατά την 1η 5ετία έως 11,4% κατά την 4η 5ετία.

Η βιομηχανική παραγωγή μέσων παραγωγής από αύξηση 150% κατά την 1η 5ετία
έπεσε στο 93% κατά την 4η 5ετία, ενώ η βιομηχανική παραγωγή μέσων κατανάλωσης από
αύξηση 90% κατά την 1η 5ετία έπεσε στο 56,8% κατά την 4η 5ετία. Η επιδείνωση των
ρυθμών αύξησης της παραγωγής παρατηρείται τόσο στην παραγωγή της βαρειάς όσο και
στην ελαφρά βιομηχανία, αλλά με εντονότερους ρυθμούς επιβράδυνσης της αύξησης στην
παραγωγή των μέσων παραγωγής.

Ο ρυθμός ανάπτυξης των μέσων παραγωγής (ομάδα Α) από 25,7% κατά μέσο όρο
ετησίως για την περίοδο 1949-52 έπεσε στο 13,5% κατά την περίοδο 1953-57, στο 20,5%
κατά την περίοδο 1958-60 και στο 14,1% κατά την περίοδο 1961-65, ενώ στην παραγωγή
μέσων για κατανάλωση (ομάδα Β) ο μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής
παραγωγής για τις ίδιες περιόδους είχε την ακόλουθη κλιμάκωση: 17,4%, 12,2%, 12,4%
και 9,4%. Η μείωση των ρυθμών εκβιομηχάνισης καθυστέρησε την οικοδόμηση της
υλικοτεχνικής βάσης της βιομηχανίας, η οποία συνέβαλε με τη σειρά της στη διεύρυνση
των κοινωνικών προβλημάτων (Беров Л., 1990, σελ. 288).

55 α) Петилетките в НР България, София 1971, σελ. 87.
β) Поляков, Т., Резултати от изпълнението на първата петилетка - Известия на Икономическия

институт на БАН, София 1953, Кн. I-II, σελ. 609.
γ) Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука и изкуство,

София, 1990, σελ. 288.
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Πίν.  4.3:   Δείκτες και μεσοετήσια αύξηση της συνολικής παραγωγής ολόκληρης
                  της βιομηχανίας της Βουλγαρίας και κατά οικονομικές ομάδες κατά την
                  περίοδο 1948-1965

Δείκτες με βάση το
1948 = 100

Μεσοετήσια αύξηση
     ανά πενταετία,   %α/α Δείκτες

1952 1957 1960 1965  1949-
1952

 1953-
1957

 1958-
1960

 1961-
1965

1. Σύνολο βιομηχανικής
παραγωγής 212 386 606 1040 20,7 12,8 16,2 11,4

2. Μέσα για παραγωγή: 250 471 824 1592 25,7 13,5 20,5 14,1

Μέσα εργασίας 293 639 1393 3260 30,8 16,9 29,7 18,5

Αντικείμενα εργασίας 242 441 722 1321 24,7 12,8 17,9 12,9
3. Αντικείμενα

για κατανάλωση: 190 337 479 751 17,4 12,2 12,4 9,4

Τρόφιμα 210 337 439 726 20,4 9,9 9,2 10,6
Ενδύματα, υφάσματα,
υποδήματα 209 405 507 736 20,3 14,2 7,8 7,8

Άλλα 112 240 819 819 12,9 16,5 31,4 8,5

Πηγή: Икономиката на България, Том. III, Ефективност на народното стопанство, София 1972,
с. 118.

Η αναλογία μεταξύ βαρειάς και ελαφράς βιομηχανίας από 70:30 το 1948
μετατράπηκε σε 56,8:43,18 στο τέλος της 1ης πενταετίας προσεγγίζοντας σημαντικά το
στόχο. Από την επόμενη πενταετία  η σχέση αυτή άρχισε να αποκλίνει και να προσεγγίζει
την αρχική. Η σχέση στις επόμενες τρεις πενταετίες διαμορφώνεται κατά σειρά σε
58,3:41,7 - 63,2:36,8 και 67,9:32,1 (πιν. 4.3 ίδιοι υπολογισμοί). Αυτό δείχνει ότι για την
περίοδο των τεσσάρων (4) πρώτων πενταετιών (1948-1965) ευνοήθηκε η παραγωγή
μέσων παραγωγής σε βάρος της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών.

Στο τέλος του 1950 η παραγωγή της σοσιαλιστικής βιομηχανίας καταλάμβανε το
97,5% του συνόλου της βουλγαρικής βιομηχανικής παραγωγής. Σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα 4.4 και σε συνδυασμό με τον πίνακα 4.2 (σελ.174)  η γενική
βιομηχανική παραγωγή ξεπερνούσε 2,5 φορές  το επίπεδο του 1939.

Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η
εθνικοποίηση συνέβαλε στην αύξηση της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής. Το μερίδιο
του κρατικού τομέα αυξάνονταν όχι μόνο από την εθνικοποίηση των νέων βιομηχανικών
επιχειρήσεων, αλλά και χάρις την είσοδο νέων κρατικών επιχειρήσεων και επέκταση των
παλαιών. Τα στοιχεία επίσης δείχνουν, ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο απότομα
μειώθηκε το μερίδιο της παραγωγής από τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας. Σύμφωνα με έκθεση της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής εθνικοποιήθηκαν
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μέχρι το 1950 6971 επιχειρήσεις56, που αντιστοιχούν περίπου στο σύνολο των
βιομηχανικών επιχειρήσεων της Βουλγαρίας.

Πίν.  4.4: Σύνθεση της βιομηχανίας Βουλγαρίας κατά φορέα ιδιοκτησίας
κατά την περίοδο 1948-1951 (σε τιμές του 1956)

1948 1949 1950 1951
Τομείς Εκατ.

λέβα % Εκατ.
λέβα % Εκατ.

λέβα % Εκατ.
λέβα %

Κρατικές 6477 81,1 8.514 80,6 10.279 84,3 12.491 85,9

Συνεταιριστικές  849 10,6 1.410 13,4 1.603 13,2 1.719 11,8

Ιδιωτικές *    661   8,3 636 6,0 309 2,5 330 2,3

Σύνολο 7.987    100,0 10.560 100,0 12.191 100,0  14.540 100,0

*  Ιδιωτικο-καπιταλιστικές και μικρο-εμπορικές
Πηγή: Статистически годишник на НРБ (съкратено издание), София 1957, с. 26.

Τα στοιχεία του πίνακα 4.5 δείχνουν ότι κατά μέσο όρο για την περίοδο των
τεσσάρων (4) πρώτων 5ετιών, περίπου το 85% από τις επενδύσεις κεφαλαίου στη
βιομηχανία πραγματοποιήθηκαν στους κλάδους της ομάδας «Α» και μόνο το 15,1% σε
κλάδους της ομάδας «Β». Η συνολική μεσοετήσια αύξηση στην ομάδα «Α» είναι πολύ
υψηλότερη (14,25%) από την αύξηση των κεφαλαιακών τοποθετήσεων στους κλάδους της
ομάδας «Β» (10,95%). Η ανάπτυξη αυτή οδήγησε στην αύξηση του σχετικού μεριδίου των
βασικών κεφαλαίων σε αυτούς τους κλάδους, δηλαδή της ομάδας «Α», στη συνολική αξία
των βασικών βιομηχανικών κεφαλαίων. Η αναλογία ανάμεσα στα βασικά κεφάλαια  στην
ομάδα «Α» (επιχειρήσεις παραγωγής μέσων παραγωγής) και την ομάδα «Β» (επιχειρήσεις
παραγωγής ειδών για κατανάλωση) εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα ανά 5ετία.

Ειδικότερα, για την 1η 5ετία ο προβλεπόμενος στόχος επενδύσεων ήταν το 40%
από το σύνολο των επενδύσεων στην εθνική οικονομία, με αναλογία βαριάς και ελαφράς
83:17. Απολογιστικά επενδύθηκε το 53,5% (πίν. 4.7 σελ.183) σημαντικά υψηλότερο
ποσοστό από το προβλεπόμενο, με αναλογία βαριάς και ελαφράς βιομηχανίας 87,9:12,1
(πίν. 4.5 ), με αποτέλεσμα η ομάδα των επιχειρήσεων «Α» να ευνοείται κατά 5% επιπλέον
σε βάρος των επιχειρήσεων «Β».

Για την εκβιομηχάνιση της χώρας αναγκαία προϋπόθεση ήταν κυρίως η αύξηση
της παραγωγής των μέσων για παραγωγή, η οποία ήταν απαραίτητη για τη δημιουργία της
υλικοτεχνικής βάσης της Εθνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό οι ρυθμοί αύξησης των

56 Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989) ……. София, 1990.
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χρηματοδοτήσεων της ομάδας «Α» παρέμειναν σημαντικά υψηλότεροι σε σύγκριση με
τους ρυθμούς των χρηματοδοτήσεων της ομάδας «Β», με αποτέλεσμα η παραγωγή μέσων
για παραγωγή να αυξηθεί για την περίοδο (1948-1965) 16 φορές, ενώ η παραγωγή
αντικειμένων κατανάλωσης για την ίδια περίοδο να αυξηθεί 7,5 φορές (Беров Л., 1990,
σελ. 290-291).

Πίν.  4.5:   Οικονομική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία
                   της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1949-1965

Οικονομικές  ομάδες Μεσοετήσια αύξηση ανά
πενταετία, %Περίοδοι

Α Β Σύνολο Ομάδα ‘Α’ Ομάδα ‘Β’
I.  Πενταετία

1949-1952  87,9 12,1 100,0 21,45 7,10

II.  Πενταετία
1953-1957 88,7 11,3 100,0   4,35 6,35

III. Πενταετία
1958-1960 76,4 23,6 100,0 22,95 32,50

IV. Πενταετία
1961-1965 86,3 13,7 100,0 15,35 6,30

      Σύνολο
      (1949-1965) 84,9 15,1 100,0 14,25 10,95

Πηγή: Беров Л. Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), София, 1990, с. 323

Στο τέλος του 1950 τα εργατοσυνεταιριστικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τον
απολογισμό, περιλαμβάνουν το 47,9% των αγροτικών νοικοκυριών, έναντι
προγραμματικού στόχου 60% στο τέλος του 1953, ο οποίος φαίνεται ότι προσεγγίζεται,
όμως δεν γίνεται καμιά αναφορά περί αυτού στο τέλος της πενταετίας. Επίσης, στον
απολογισμό εμφανίζεται ότι τα εργατοσυνεταιριστικά νοικοκυριά, στο τέλος του 1950
περιλαμβάνουν το 51,1% της καλλιεργήσιμης γης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος στόχος
στον προγραμματισμό.

Ο όγκος της αγροτικής παραγωγής στο τέλος του 1950, όπως και κατά τη διάρκεια
του διετούς προγράμματος (1947-48), δεν προσέγγισε το επίπεδο παραγωγής του 1939.
Προφανώς ίδια παραμένει η κατάσταση και στο τέλος της πενταετίας, διαφορετικά θα
υπήρχε σχετική αναφορά. Η προβλεπόμενη αύξηση του εθνικού εισοδήματος πάνω από 2
φορές στο τέλος του 1953 σε σύγκριση με το 1939, προφανώς δεν επετεύχθη μια και δεν
αναφέρεται τίποτε σχετικό.

Από τη μελέτη του προγράμματος προκύπτει ότι τίθενται στόχοι χωρίς να
παρουσιάζονται αποτελέσματα στον απολογισμό, ίσως επειδή εγκαταλείφθηκαν στη
πορεία ή επειδή δεν επετεύχθησαν. Όπως επίσης, αναφέρονται αποτελέσματα στον
απολογισμό χωρίς να υπάρχουν στον προγραμματισμό οι αντίστοιχοι στόχοι. Σε αυτή την
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περίπτωση, τα προκύπτοντα αποτελέσματα είναι συγκυριακά ή τυχαία και συνήθως
ικανοποιητικά, τα οποία δημιουργούν θετικές εντυπώσεις στο κοινωνικό σύνολο.

2ο   Πενταετές πρόγραμμα (1953-1957):
 για περαιτέρω οικοδόμηση της υλικοτεχνικής βάσης του σοσιαλισμού

Α.   Προγραμματισμός

 Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
 Επέκταση του εξηλεκτρισμού, αύξηση παραγωγής γαιανθράκων, έγχρωμης μεταλλουργίας,
παραγωγής εμπ/των για ευρεία κατανάλωση.
 Αύξηση όγκου βιομηχανικής παραγωγής περίπου 60% και αύξηση κατά κλάδο:
ηλεκτροενέργειας 2 φορές, γαιάνθρακες 89%, μηχανοκατασκευή κα επεξεργασία μετάλλου
83%, χημική βιομηχανία 93%, οικοδομικά υλικά 80%.
 Αύξηση παραγωγής ηλεκτροκέντρων και κατασκευή νέων, συνολικά πάνω από δέκα (10)
εργοστάσια.
 Υψηλά και σταθερά εισοδήματα από την φυτοκομία.
 Αύξηση ζωικού κεφαλαίου και αύξηση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας.
 Αύξηση επενδύσεων κεφαλαίου κοντά 2 φορές σε σύγκριση με την 1η πενταετία.
 Αύξηση εθνικού εισοδήματος με όχι λιγότερο από 50%.

Β.   Απολογισμός

 Αυξήθηκαν τα μεσαία εισοδήματα, και η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας.
 Δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη μέγιστη ανάπτυξη της παραγωγής των μέσων ευρείας
κατανάλωσης. Σε σύνδεση με αυτό το σχετικό μέρος της συσσώρευσης στο εθνικό εισόδημα
κατά τη δεύτερη πενταετία σημαντικά μειώνεται.
 Κατά την περίοδο 1953-1956 καθυστέρησε η εκβιομηχάνιση της χώρας. Οι ρυθμοί ανάπτυξης
της βιομηχανίας ήταν σχεδόν 2 φορές πιο χαμηλοί, από όσο κατά την πρώτη πενταετία. Σοβαρά
καθυστέρηση η ανάπτυξη της μηχανοκατασκευής, η χημεία, η ενέργεια και άλλοι σοβαροί
κλάδοι της βαρειάς βιομηχανίας.
 Κατά το 1953 και 1954 εισήχθησαν στην παραγωγή 4.856 καινούργια τρακτέρ, 788 κομπίνες
και χιλιάδες άλλα αγροτικά μηχανήματα, που όμως δεν έφεραν την απότομη μεταβολή στην
αγροτική οικονομία.
 Κατά το 1957 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κοντά 8 φορές σε σύγκριση με το 1939.
 Στα μέσα του 1958 η καλλιεργήσιμη γη είχε συνεταιριστικοποιηθεί σε ποσοστό 92%.
 Τα εθνικό εισόδημα αυξήθηκε πάνω από 50%.

Πηγή: а) История на България, държавно издателство народна просвета, София 1965, с.351-54
     в)История на Българската комунистическа партия, издателство на БКП, София 1968, с. 259-63
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Η 1η 5ετία σε σύγκριση με το 1948 παρουσιάζει σημαντική αύξηση στους δείκτες
τόσο στη συνολική παραγωγή όσο και στους επιμέρους κλάδους (πίν. 4.6). Στις επόμενες
πενταετίες ο ρυθμός αύξησης μειώνεται σταδιακά, εκτός από τη βιομηχανία καυσίμων
όπου οι δείκτες εμφανίζονται αυξητικοί.

Πίν.  4.6:   Αύξηση της συνολικής παραγωγής των κρατικών και
συνεταιριστικών επιχειρήσεων της Βουλγαρίας κατά την περίοδο
1948-1965 κατά κλάδο

Δείκτες με βάση τον τελευταίο
χρόνο της προηγούμενης

5ετίας %

Μεσοετήσιος ρυθμός
αύξησης ανά πενταετία, %α/

α Δείκτες

1952 1957 1960 1965  1949-
1952

 1953-
1957

 1958-
1960

 1961-
1965

1. Γενική 227 179 168 172 22,8 12,3 18,8 11,5

2.
Κρατικές
επιχειρήσεις 222 175 170 176 22,1 11,8 19,4 12,0

3.
Παραγωγή ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας 245 203 180 200 25,1 15,2 21,6 14,9

4.
Βιομηχανία
 καυσίμων 163 191 134 238 13,0 13,8 10,2 18,9

5.
Μεταλλουργία και
εξόρυξη μεταλλεύματος 321 265 180 204 33,8 21,5 21,7 15,4

6.
Βιομ/νία μηχαν/σκευών
& επεξ/σίας μετάλλου 393 239 236 240 40,8 19,1 33,0 19,1

7.
Βιομηχανία

χημική και καουτσούκ 312 254 201 228 33,0 20,5 26,2 18,0

8.
Βιομηχανία
οικοδομικών υλικών 268 195 194 219 27,9 14,3 24,8 17,0

9.
Βιομηχανία
ενδυμάτων 222 160 144 132 22,1 9,8 12,8 5,6

10.
Βιομηχανία
τροφίμων 201 134 160 159 19,1 6,0 17,0 9,8

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989) …София, 1990, с.292

Κατά το 1957 η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,79 φορές,
σημαντικά χαμηλότερα συγκριτικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση 2,27 φορές κατά το
1952, μεγαλύτερη όμως από τον προγραμματικό στόχο του 60%. Η αύξηση της
παραχθείσας ηλεκτροενέργειας κατά το 1957 ήταν επίσης 2,03 φορές  έναντι 2,45 φορές
κατά την προηγούμενη πενταετία. Η αύξηση στους υπόλοιπους κλάδους παρουσίασε την
ίδια πτωτική πορεία συγκριτικά με τα αποτελέσματά τους κατά το 1952. Στη μεταλλουργία
η αύξηση ήταν 2,65 φορές, στις μηχανοκατασκευές 2,39 φορές, στη χημική βιομηχανία
2,54 φορές, στα οικοδομικά υλικά 1,95 φορές, στα ενδύματα 1,6 φορές, τρόφιμα 1,34
φορές, συγκριτικά χαμηλότερα από το 1952. Συνεπώς οι προγραμματικοί στόχοι κατά
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κλάδο δεν πραγματοποιήθηκαν και οι σχετικές αυξήσεις της παραγωγής ήταν μικρότερες
από τις αντίστοιχες κατά την προηγούμενη πενταετία. Μόνο η βιομηχανία καυσίμων
αύξησε την παραγωγή της κατά 1,91 φορές έναντι 1,63 φορές κατά την 1η 5ετία.

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο ρυθμός αύξησης της
παραγωγής είναι σημαντικά πτωτικός και στις επόμενες δύο πενταετίες, όπως επίσης
πτωτικός είναι και ο ρυθμός των μεσοετήσιων αυξήσεων της παραγωγής για ολόκληρη την
περίοδο από το 1952-65. Ειδικότερα στο τέλος της 4ης 5ετίας η μείωση του ρυθμού της
μεσοετήσιας αύξησης φθάνει μέχρι και το 50%, εκτός της βιομηχανίας καυσίμων, ενώ στις
βιομηχανίες ενδυμάτων και τροφίμων η μείωση του μεσοετήσιου ρυθμού αύξησης
υπερβαίνει το 50%. Με τα δεδομένα αυτά η ανάπτυξη της βιομηχανίας καθυστέρησε
σημαντικά, περιορίσθηκε η επέκταση του εξηλεκτρισμού, η αύξηση παραγωγής γαιανθράκων,
έγχρωμης και μαύρης μεταλλουργίας και παραγωγής εμπορευμάτων ευρείας κατανάλωσης57.

Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, κυρίως
αυτούς που δεν έπιασαν τους στόχους, και όχι το σύνολο των κλάδων, γεγονός που
δικαιολογεί την απόκλιση της αύξησης της παραγωγής μεταξύ της συνολικής παραγωγής
και της παραγωγής των κλάδων.

Τα στοιχεία για το συνολικό μέγεθος των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία
κατά τις πρώτες (4) τέσσερες 5ετίες (1949-1965)  παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα
4.7.

Σε αυτή την περίοδο στη βιομηχανία έγιναν επενδύσεις πάνω από 6,5 δις λέβα, τα
οποία κατανεμήθηκαν ανά πενταετία ως εξής: Ι – 9,5%,  ΙΙ – 18,7%,  ΙΙΙ – 17,4%,  ΙV –
54,4%. Αυτό δείχνει ότι κατά την ΙV 5ετία για επενδύσεις κεφαλαίων δαπανήθηκαν
περισσότεροι πόροι, από όσο κατά τις τρεις (3) πρώτες πενταετίες.

Η σύγκριση των στοιχείων για επενδύσεις κεφαλαίων στη βιομηχανία με τα
στοιχεία για το συνολικό όγκο των επενδύσεων κεφαλαίου σε ολόκληρη την εθνική
οικονομία και στη σφαίρα της υλικής παραγωγής, επικυρώνει την μόνιμη τάση για
αύξηση του σχετικού μεριδίου των βιομηχανικών επενδύσεων κεφαλαίου.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις κεφαλαίου στη βιομηχανία κατά τη 2η 5ετία είναι
διπλάσιες συγκριτικά με την 1η 5ετία και ανέρχονται σε 1224,9 εκατ. λέβα  που
αντιστοιχούν σε ποσοστό αύξησης 18,7% σε σύγκριση με την 1η 5ετία και το μεσοετήσιο
μέγεθός τους είναι με 57,6% πιο υψηλό από τα αντίστοιχο κατά την 1η 5ετία. Το σχετικό
μερίδιο των επενδύσεων στη βιομηχανία στο συνολικό μέγεθος των επενδύσεων κατά τη
2η 5ετία ανέρχεται στο 54,8% έναντι 53,5% κατά την προηγούμενη πενταετία.

57 α) Статистически годишник на НРБ, София 1960, с. 93-96.
β) Икономиката на България през преходния период от капитализма към социализма, София 1972, с.

198, 199 и 200.



183

Πίν.  4.7:   Επενδύσεις κεφαλαίων στη βιομηχανία της Βουλγαρίας κατά την
                   περίοδο εκτέλεσης των πρώτων τεσσάρων 5ετών προγραμμάτων

Σχετικό μερίδιο επενδύσεων κεφαλαίου στη
βιομηχανία στο σύνολο των επενδύσεων σε:Σύνολο

περιόδου Μεσοετήσια
Εθνική οικονομία Κλάδους παραγωγής

υλικών
Περίοδοι

εκατ. λέβα εκατ. λέβα % %
I. Πενταετία

1949-1952   622,1 155,5 35,6 53,5

II.  Πενταετία
1953-1957 1224,9 245,0 37,8 54,8

III. Πενταετία
1958-1960 1134,6 378,1 34,1 47,1

IV. Πενταετία
1961-1965 3555,9 711,2 42,4 54,9

Σύνολο
(1949-1965) 6537,5 384,6 39,1 53,2

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), София, 1990, с. 320

Παρά το διπλασιασμό των επενδύσεων κεφαλαίου σε σύγκριση με την 1η 5ετία
(πίν. 4.7), δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη ανάπτυξη της παραγωγής των μέσων ευρείας
κατανάλωσης,  Οι ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας παρέμειναν πιο χαμηλοί από όσο
κατά την πρώτη πενταετία.

Η κατανομή των επενδύσεων κεφαλαίου στους επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας
συναρτάται με το επενδυτικό πρόγραμμα της χώρας, το οποίο επιδιώκει την αύξηση της
υλικοτεχνικής βάσης των κλάδων της βαρειάς βιομηχανίας. Τα στοιχεία του πίνακα 4.8
δείχνουν, ότι οι επενδύσεις κεφαλαίων στους κλάδους της βαρειάς βιομηχανίας (ομάδα
«Α») είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στην ελαφρά βιομηχανία (ομάδα
«Β»)58. Η κατανομή των επενδύσεων κεφαλαίου ανάμεσα στους βιομηχανικούς κλάδους
δίδει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά για την επενδυτική πολιτική της Βουλγαρίας. Η πρώτη
χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα από την κατανομή των επενδύσεων στη βιομηχανία κατά
την περίοδο 1948-65 είναι, ότι το βασικό μέρος από αυτές κατευθύνθηκαν προς τους
κλάδους της ηλεκτροπαραγωγής και της μεταλλουργίας. Από τις επενδύσεις κεφαλαίων
ανά πενταετία οι εν λόγω κλάδοι συγκεντρώνουν ποσοστά φθίνοντα από 48,7% κατά την
1η πενταετία έως 38,8% κατά την 4η πενταετία.

Οι επενδύσεις κεφαλαίων στους κλάδους της Μηχανοκατασκευής, Χημικής
βιομηχανίας και βιομηχανίας καυσίμων συγκεντρώνουν αύξοντα ποσοστά από 27,2% έως
36,5% σε όλες τις πενταετίες. Επίσης, οι επενδύσεις κεφαλαίων στους κλάδους της

58 Стойков И., Управление и ефективност на капиталнитевлогения в производствената сфера, Варна
1986, с. 189.
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ελαφράς βιομηχανίας (υφάσματα, τρόφιμα και δέρματα – υποδήματα) συγκεντρώνουν
αντιθέτως τα χαμηλότερα ποσοστά από 7,9% έως 21,3% σε όλες τις πενταετίες.

Πίν.  4.8: Κλαδική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία
της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1949-1965

Κλάδοι Ι
 5ετία

ΙΙ
5ετία

ΙΙΙ
5ετία

ΙV
5ετία

Σύνολο
5ετιών

Μεσο-
ετήσια
αύξηση

Παραγωγή
ηλεκτρο - θερμοενέργειας 31,18 26,41 15,47 15,34 18,67 9,35
Βιομηχανία
καυσίμων 7,11 16,94 13,21 16,89 15,39 15,39
Μεταλλουργία
και εξόρυξη μεταλλεύματος 17,54 25,19 19,50 23,47 22,55 27,50
Βιομηχανία μηχανοκατασκευών
και επεξεργασίας μετάλλου 6,75 8,40 9,49 10,79 9,79 21,05
Βιομηχανία
χημική και καουτσούκ 13,29 4,30 5,97 8,83 7,92* 12,90
Βιομηχανία
οικοδομικών υλικών 1,92 3,57 6,30 3,99 4,15* 14,80
 Βιομηχανία παραγωγής
και επεξεργασίας ξύλου 3,19 2,61 3,43 2,30 2,64 10,75
Βιομηχανία
ενδυμάτων 3,28 3,18 6,03 4,73 4,56* 16,40
Βιομηχανία
δερμάτων και υποδημάτων 0,16 0,32 0,63 0,48 0,45* 20,95
Βιομηχανία
τροφίμων 4,44 4,81 14,68 7,14 7,85* 18,60
Λοιποί
βιομηχανικοί κλάδοι 11,14 4,27 5,29 6,04 6,03* 15,85

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13,65

* Για την περίοδο 1950-1965
    Πηγή: Статистически годишник на НРБ 1959 с. 131 и 1962, с. 229.

Κατά το 2ο πενταετές πρόγραμμα (1953-57), σύμφωνα με τον απολογισμό,
επετεύχθη η αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 50% όσο και ο προγραμματικός
στόχος, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας, έναντι του
τεθέντος στόχου αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας, χωρίς να προσδιορίζονται οι
σχετικοί συντελεστές.

Έναντι του στόχου για υψηλά και σταθερά εισοδήματα από τη φυτοκομία, τα
αγροτικά νοικοκυριά παρέλαβαν καινούργια τεχνολογία (4.856 τρακτέρ, 788 κομπίνες και
διάφορα άλλα αγροτικά μηχανήματα) που όμως δεν επέφεραν την αναμενόμενη απότομη
μεταβολή στην αγροτική παραγωγή, αν και το 1958 η καλλιεργήσιμη γη ήταν ήδη
συνεταιριστικοποιημένη κατά 92%, έναντι 51,1% κατά το 1950. Επίσης, δεν προκύπτει
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αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και αύξηση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας κατά
τον απολογισμό της πενταετίας, ούτε αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά το 1957 η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε περίπου 8 φορές σε σύγκριση με
το 1939 (πίν. 4.2), χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος προγραμματικός στόχος. Έναντι του
στόχου αύξησης της παραγωγής των ηλεκτροκέντρων και της κατασκευής νέων
εργοστασίων, συνολικά πάνω από 10 (δέκα), δεν γίνεται καμιά αναφορά στον απολογισμό.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι πολλοί προγραμματικοί στόχοι δεν εμφανίζονται
στον απολογισμό, όπως επίσης και πολλά αποτελέσματα που καταγράφονται στον
απολογισμό, δεν συσχετίζονται με αντίστοιχους στόχους στον προγραμματισμό. Αυτό
υποδηλώνει, ότι κατά την πορεία εκτέλεσης του προγραμματισμού κάποιοι στόχοι
εγκαταλείφθηκαν, επειδή ενδεχομένως η υλοποίησή τους ήταν ανέφικη και ότι
επιλέχθηκαν  κάποιοι άλλοι που συγκυριακά εκτελέστηκαν.

3ο Πενταετές πρόγραμμα (1958-1962):
 για τη συνέχιση της παραπέρα οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας με την

ανάπτυξη κατεξοχήν της βαρειάς βιομηχανίας.

Α.   Προγραμματισμός

  Ανάπτυξη της βαρειάς βιομηχανίας και κυρίως της μηχανοκατασκευής, της μαύρης και
έγχρωμης μεταλλουργίας, της χημικής βιομηχανίας, της ηλεκτροπαραγωγής, της παραγωγής
γαιανθράκων και οικοδομικών υλικών. Παράλληλα, ανάπτυξη της ελαφράς βιομηχανίας.
 Πληρέστερη εκμετάλλευση της γης, των μηχανών και των άλλων βασικών μέσων παραγωγής,
για την επίτευξη μέγιστης παραγωγής με ελάχιστη δαπάνη εργασίας και πόρων.
 Αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 50% και των πραγματικών εισοδημάτων των
εργαζομένων το λιγότερο 30%.

Β.   Απολογισμός

 Η παραγωγή της σχεδιασμένης βιομηχανίας ξεπέρασε με 68% το επίπεδο από του 1957,
έναντι του προβλεπόμενου στόχου 60%.
 Το 1960 επιτεύχθηκαν οι προβλεπόμενες μέσες παραγωγές για κάποιες βασικές καλλιέργειες
και η παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας..
 Αυξήθηκε η παραγωγή των εμπορευμάτων.
 Αυξήθηκαν οι μισθοί των εργατών και των  υπαλλήλων.
 Αυξήθηκαν τα εισοδήματα των αγροτών.
 Αυξήθηκε η αγοραστική ικανότητα του πληθυσμού.
 Βελτιώθηκαν οι στεγαστικές συνθήκες των εργατών και των υπαλλήλων. Στα χωριά
κατασκευάσθηκαν περισσότερα από 92.000 σπίτια.
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 Το προβλεπόμενο απ’ το πρόγραμμα συνολικό προϊόν επιτεύχθηκε στο τέλος του 1960.
 Το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε περίπου 40%.

Πηγή: а) История на България, държавно издателство народна просвета, София 1965, с.354-56
     в)История на Българската комунистическа партия, издателство на БКП, София 1968, с. 278-83

Ο στόχος της ανάπτυξης ορισμένων κλάδων της βαρειάς και ελαφράς βιομηχανίας
επανατίθεται και στην 3η 5ετία, αφού ο προγραμματικός στόχος της ανάπτυξής τους δεν
επετεύχθη κατά την προηγούμενη πενταετία, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα
του πίνακα 4.6 (σελ.181). Στην 3η 5ετία ο στόχος επιτυγχάνεται διότι μειώνεται το
ποσοστό αύξησης της παραγωγής στο 60% αφενός και αφετέρου σαν βάση προσδιορισμού
της αύξησης λαμβάνονται οι πραγματοποιήσεις της προηγούμενης πενταετίας που είναι
σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες επιτεύξεις κατά την 1η 5ετία. Με τη
μεθόδευση αυτή επετεύχθη ο στόχος (ο οποίος εμφανίζεται μόνο στον απολογισμό χωρίς
να υπάρχει αντίστοιχη μνεία στον προγραμματισμό), μια και οι αυξήσεις της παραγωγής
ξεπέρασαν το 60%.

Συγκεκριμένα στον κλάδο της Μηχανοκατασκευής η αύξηση ανήλθε στο 99% στο
τέλος του 1960, στη Μεταλλουργία στο 68%, στη χημική βιομηχανία στο 79%, στην
ηλεκτροπαραγωγή στο 88%, στην παραγωγή γαιανθράκων στο 80% (πιν. 4.9), στην
παραγωγή οικοδομικών υλικών στο 99%, στη βιομηχανία ενδυμάτων στο 90% και στη
βιομηχανία τροφίμων στο 119%.

Πίν.  4.9:   Συνολική παραγωγή της βιομηχανίας εξόρυξης και κατεργασίας
της Βουλγαρίας κατανεμημένη κατά πενταετία

Α/Α Δείκτες I II III IV

1. Βιομηχανία εξόρυξης:

Δείκτες με βάση το τελευταίο έτος της
προηγούμενης πενταετίας. 151 168 134 130
Μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης, % 10,9 11,0 10,1 5,9

2. Βιομηχανία κατεργασίας:

Δείκτες με βάση το τελευταίο έτος της
προηγούμενης πενταετίας. 221 183 159 177
Μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης, % 22,0 12,8 16,7 12,1

3. Παραγωγή ηλεκτροενέργειας και θερμικής ενέργειας:

Δείκτες με βάση το τελευταίο έτος της
προηγούμενης πενταετίας. 245 203 180 200
Μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης, % 25,1 15,2 21,6 14,9

Πηγή: Статистически годишник на НРБ, София 1971, с. 110 -111.
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Ο πίνακας 4.9 δείχνει, ότι σε σχέση με το 1948 η 1η 5ετία παρουσιάζει σημαντική
αύξηση, στη συνέχεια ο ρυθμός αύξησης μειώνεται για τις επόμενες (3) τρεις 5ετίες
σημαντικά. Οι παραπάνω χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης οφείλονται, στην περιορισμένη βάση
πρώτων υλών, στο βαθμό της τεχνολογικής προόδου και στις περιορισμένες επενδύσεις
κεφαλαίου.

Ειδικότερα, ο δείκτης ανά πενταετία αυξάνεται με βάση την προηγούμενη
πενταετία κάθε φορά από 151% σε 111%, 80% και 97%. Οι υψηλοί ρυθμοί της
βιομηχανίας κατεργασίας και ενέργειας διατηρούνται κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αν
και με αδύναμη τάση μείωσης. Ο δείκτης βιομηχανικής κατεργασίας αυξάνεται ανά
πενταετία με βάση την προηγούμενη πενταετία από 221% σε 83%, 87% και 111%. Στην
παραγωγή ενέργειας ο δείκτης αντίστοιχα αυξάνεται από 245% σε 83%, 87% και 111 με
βάση το τελευταίο έτος της προηγούμενης πενταετίας. Η μείωση του ρυθμού αύξησης της
παραγωγής εντονότερα φαίνεται στις μειώσεις των μεσοετήσιων συντελεστών αύξησης, οι
οποίοι στο τέλος της 4ης 5ετίας πέφτουν περίπου στο 50%.

Ο κατωτέρω πίνακας 4.10 εμφανίζει την κλαδική σύνθεση της βιομηχανικής
παραγωγής ποσοστιαία για την περίοδο 1939-65.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής
είχε η βιομηχανία τροφίμων με ποσοστό 33,5% στο τέλος του 1960. Για ολόκληρη την
περίοδο ο κλάδος πέτυχε υψηλά ποσοστά συγκριτικά με τους άλλους κλάδους, τα οποία
ανέρχονται στο 51,2% προπολεμικά και βαθμιαία μειώνονται κατά τις επόμενες πενταετίες
σε 41,4%, 39,2%, 30,5%, 33,5% και 31,8% κατά την 5η πενταετία. Ακολουθεί η
βιομηχανία υφασμάτων και πλεκτών με 13,5%, τα ποσοστά της οποίας για ολόκληρη την
περίοδο κλιμακώνονται αρχής γενομένης από το 1939 σε 19,8%, 14,3%, 14,7%, 12,8%,
13,5% και 10,1% αντίστοιχα. Κατά σειρά μεγέθους ακολουθεί ο κλάδος της
Μηχανοκατασκευής με ποσοστό 12,4% στο τέλος του 1969. Ο κλάδος της
Μηχανοκατασκευής ήταν ο μόνος που πέτυχε για ολόκληρη την περίοδο συγκριτικά
υψηλά ποσοστά και μάλιστα αυξανόμενα, τα οποία ξεκινούν με 2,4% προπολεμικά και
αυξάνονται στη συνέχεια σε 7,3%, 10,0%, 12,3%, 12,4% και 16,5% αντίστοιχα. Τέταρτη
στη σειρά η Βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου με ποσοστιαία συμμετοχή
6,3% στο τέλος του 1960. Για ολόκληρη την περίοδο τα ποσοστά της κλιμακώνονται κατά
φθίνουσα αριθμητική πρόοδο από 10,3% σε 11,6% - 7,6% - 6,5% - 6,3% και 4,8%.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής
είχε η βιομηχανία τροφίμων με ποσοστό 33,5% στο τέλος του 1960. Για ολόκληρη την
περίοδο ο κλάδος πέτυχε υψηλά ποσοστά συγκριτικά με τους άλλους κλάδους, τα οποία
ανέρχονται στο 51,2% προπολεμικά και βαθμιαία μειώνονται κατά τις επόμενες πενταετίες
σε 41,4%, 39,2%, 30,5%, 33,5% και 31,8% κατά την 5η πενταετία.
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Πίν.  4.10: Κλαδική σύνθεση της συνολικής παραγωγής στη βιομηχανία
                     της Βουλγαρίας

Βιομηχανικοί κλάδοι 1939 1948 1952 1957 1960 1965

Παραγωγή
ηλεκτρο-θερμοενέργειας      1,8           1,8           2,1           2,4      2,0         2,3
Βιομηχανία
καυσίμων 4,6 4,2 3,2 3,4 2,8 3,8
Μεταλλουργία και
εξόρυξη μεταλλεύματος 0,5 2,5 3,7 4,4 4,4 4,4
Βιομηχανία μηχανοκατασκευών
και επεξεργασίας μετάλλου 2,4 7,3 10,0 12,3 12,4 16,5
Βιομηχανία
χημική και καουτσούκ 1,9 2,2 3,0 4,3 3,7 4,8
Βιομηχανία
οικοδομικών υλικών 1,8 1,7 2,2 2,9 3,1 3,8
 Βιομηχανία παραγωγής
και επεξεργασίας ξύλου 10,3 11,6 7,6 6,5 6,3 4,8
Βιομηχανία
χάρτου και ζελατίνης 1,5 1,6 1,1 1,2 0,9 0,9
Βιομηχανία
καθρεπτών και πορσελάνης 0,3 0,5 0,6 0,8 0,6 0,8
Βιομηχανία
υφασμάτων και πλεκτών 19,8 14,3 14,7 12,8 13,5 10,1
Βιομηχανία
ραπτικής - 4,0 4,1 6,9 5,5 4,4
Βιομηχανία
δερμάτων και υποδημάτων     2,1     2,8     3,7    2,6     2,3    1,8
Βιομηχανία
πολυγραφικής     1,7     1,4     0,9    0,7    0,6    0,4
Βιομηχανία
τροφίμων    51,2   41,4    39,2   30,5   33,5  31,8
Άλλοι
βιομηχανικοί κλάδοι     0,9    2,9     3,9    7,4   7,3   7,2

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука и изкуство,
София, 199, с. 295.

Ακολουθεί η βιομηχανία υφασμάτων και πλεκτών με 13,5%, τα ποσοστά της
οποίας για ολόκληρη την περίοδο κλιμακώνονται αρχής γενομένης από το 1939 σε 19,8%,
14,3%, 14,7%, 12,8%, 13,5% και 10,1% αντίστοιχα. Κατά σειρά μεγέθους ακολουθεί ο
κλάδος της Μηχανοκατασκευής με ποσοστό 12,4% στο τέλος του 1969. Ο κλάδος της
Μηχανοκατασκευής ήταν ο μόνος που πέτυχε για ολόκληρη την περίοδο συγκριτικά
υψηλά ποσοστά και μάλιστα αυξανόμενα, τα οποία ξεκινούν με 2,4% προπολεμικά και
αυξάνονται στη συνέχεια σε 7,3% - 10,0% - 12,3% - 12,4% και 16,5% αντίστοιχα.
Τέταρτη στη σειρά η Βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου με ποσοστιαία
συμμετοχή 6,3% στο τέλος του 1960. Για ολόκληρη την περίοδο τα ποσοστά της
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κλιμακώνονται κατά φθίνουσα αριθμητική πρόοδο από 10,3% σε 11,6% - 7,6% - 6,5% -
6,3% και 4,8% αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι κλάδοι περιορίζονται σε ποσοστά κάτω του 5%.

Συγκρίνοντας την ποσοστιαία συμμετοχή των κλάδων στη συνολική βιομηχανική
παραγωγή ανά πενταετία, με την αντίστοιχη ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συνολικές
επενδύσεις κεφαλαίου στη βιομηχανία, με βάση τους πίνακες 4.10 και 4.8 (σελ.184),
διαπιστώνουμε ότι:

α) Η βιομηχανία μηχανοκατασκευών και επεξεργασίας μετάλλου συμμετέχει κατά
μέσο όρο ανά πενταετία με 12,8% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με ποσοστό
8,9% στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

β) Η βιομηχανία τροφίμων συμμετέχει κατά μέσο όρο ανά πενταετία με 33,8%
στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 7,8% στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

γ) Η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτροενέργειας και θερμοενέργειας συμμετέχει
κατά μέσο όρο ανά πενταετία με 2,2% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 22,1%
στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

δ) Η βιομηχανία χημικών και καουτσούκ συμμετέχει κατά μέσο όρο ανά
πενταετία με 4,0% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 8,1% στις συνολικές
επενδύσεις κεφαλαίου.

ε) Η μεταλλουργία και εξόρυξη μεταλλεύματος συμμετέχει κατά μέσο όρο ανά
πενταετία με 4,2% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 21,4% στις συνολικές
επενδύσεις κεφαλαίου.

στ)  Η βιομηχανία καυσίμων συμμετέχει κατά μεσο όρο ανά πενταετία με 3,3% στη
συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 13,5% στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

ε) Η βιομηχανία ενδυμάτων συμμετέχει κατά μεσο όρο ανά πενταετία με 12,8% στη
συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 4,3% στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κλάδοι της βαρειάς βιομηχανίας, ενώ
απορροφούν υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων, συμμετέχουν με μικρότερα ποσοστά στη
συνολική βιομηχανική παραγωγή, εκτός του κλάδου Μηχανοκατασκευής και επεξεργασίας
μετάλλου. Αντίθετα οι κλάδοι της ελαφράς βιομηχανίας, ενώ  συμμετέχουν με μεγαλύτερα
ποσοστά στη συνολική βιομηχανική παραγωγή, απορροφούν χαμηλότερα ποσοστά
επενδύσεων.

Κατά την τρίτη πενταετία (1958-62), η οποία ολοκληρώθηκε το 196059, οι στόχοι
που τέθηκαν, εκτός από την ανάπτυξη της βαρειάς και ελαφράς βιομηχανίας στην οποία
ήδη αναφερθήκαμε, ήταν η πληρέστερη εκμετάλλευση των συντελεστών παραγωγής χωρίς

59 БКП в резолюции и решения ........... Т. V, с. 228
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να τίθενται συγκεκριμένα ποσοστά, η αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 50% και των
πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων κατά 30%.

Απολογιστικά προκύπτει ότι το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε περίπου 40%
υπολειπόμενο του στόχου κατά 10%, ενώ για την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων
των εργαζομένων αναφέρεται γενικά ότι αυξήθηκαν οι μισθοί των εργατοϋπαλλήλων και
τα εισοδήματα των αγροτών και ότι στα χωριά κατασκευάσθηκαν περίπου 92.000 σπίτια.
Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα 4.11 ο πραγματικός καθαρός εργατικός μισθός
των βιομηχανικών εργατοϋπαλλήλων σε σταθερές τιμές (1939=100) αυξήθηκε κατά
13,8% σε σύγκριση με το 1957 (δείκτης πραγματικού μισθού 1957 - 188 και 1960 - 214).

Επίσης, στο τέλος του 1960 επιτεύχθηκαν οι προβλεπόμενες μέσες παραγωγές για
κάποιες βασικές καλλιέργειες, ότι αυξήθηκε η παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας, η
παραγωγή των εμπορευμάτων ευρείας κατανάλωσης και ότι το προβλεπόμενο από το
πενταετές πρόγραμμα συνολικό προϊόν έχει επιτευχθεί.

Ο προγραμματισμός της 3ης πενταετίας σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα,
περιλαμβάνει ορισμένους στόχους που δεν είναι συγκεκριμένοι, ενώ κάποιοι άλλοι στόχοι
είναι γενικοί, αόριστοι και ασαφείς, έτσι ώστε να μη μπορούν να αντικριστούν με τα
αποτελέσματα του απολογισμού, τα οποία εν πολλοίς είναι επίσης ασαφή.  Αυτή η
ασάφεια στόχων και αποτελεσμάτων υπονομεύει την χρησιμότητα του
προγραμματισμού, με φυσικό επακόλουθο τα όποια αποτελέσματα να είναι τυχαία,
συγκυριακά και μη αξιοποιήσιμα.
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Πίν. 4.11:   Ονομαστικός και πραγματικός καθαρός εργατικός μισθός των βιομηχανικών εργατο½παλλήλων στη Βουλγαρία κατά
                κατά την περίοδο 1939-1988

Πηγή:  Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука  и изкуство, София, 1990, с. 507.

Μέσος ετήσιος
ονομαστικός

εργατικός μισθός
ανά απασχολούμενο

Επιδόματα Κρατήσεις Δείκτης διατήρησης στη ζωή
με βάση το έτος 1939=100Έτος

Λέβα

Δείκτης
ονομαστικού

μισθού
(1939=100) Τρόφιμα

-ποτά
Υφάσματα-
υποδήματα Οικίες Εφόδια Σύνολο

Δείκτης
πραγματικού

μισθού
(1939=100)

1939 13.263 86 1.151 100 100 100 100 100 100 100
1944 55.551 1.431 7.783 401 542 575 259 461 404 99
1948 109.725 5.148 4.577 900 916 1.030 354 1.104 713 126
1952 6.626 190 365 1.320 1.388 1.502 547 1.601 1.115 118
1955 7.822 276 486 1.557 1.226 1.178 547 1.555 939 165
1957 8.367 635 545 1.726 1.182 896 559 1.563 914 188
1960 9.520 754 750 1.948 1.206 955 611 1.542 911 214
1965 1.120 71 104 2.221 1.320 1.157 719 1.602 1.039 214

Δείκτης
ονομαστικού

μισθού
(1965=100)

Δείκτης διατήρησης στη ζωή
με βάση το έτος 1965=100

Δείκτης
πραγματικού

μισθού
(1965=100)

1965 1120 71 104 100 100 100 100 100 100 100
1970 1452 144 157 132 112 105 124 102 110 120
1972 1566 141 174 141 113 107 132 106 112 126
1975 1793 155 201 160 116 115 131 135 119 134
1977 1856 153 211 165 118 115 159 139 124 133
1979 2041 150 242 179 120 133 200 144 133 134
1980 2265 221 259 205 159 145 229 155 172 119
1985 2717 222 278 245 173 155 236 166 185 132
1988 3254 268 307 296 184 276 275 275 256 116
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4ο Πενταετές λαϊκοοικονομικό (1961-1965):
 πρόγραμμα για εξύψωση του υλικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού

Α.   Προγραμματισμός

 Το 4ο πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα έθετε ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της υλικής
και τεχνικής βάσης του σοσιαλισμού και των σοσιαλιστικών παραγωγικών σχέσεων.
 Στον τομέα της βιομηχανίας τέθηκε ο στόχος της συνέχισης της εκβιομηχάνισης της χώρας,
με ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή μετάλλων, λιπασμάτων,  προϊόντων πετρελαίου, και
ηλεκτροπαραγωγής.
 Τέθηκε ο στόχος της  δημιουργίας των βάσεων εξειδικευμένης μηχανοκατασκευής με
αξιόλογη μαζική παραγωγή
 Προβλέφθηκαν για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής σειρά οργανωτικών και
τεχνικών μέτρων.
 Ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας και σε εκείνους τους
κλάδους στους οποίους η Βουλγαρία ειδικεύετε στα πλαίσια της σοσιαλιστικής κοινότητας
 Ανάπτυξη με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς του όγκου παραγωγής καπνού, φρούτων και
λαχανικών.
 Η αγροτική παραγωγή έπρεπε να αυξάνεται κυρίως μέσω της αύξησης των μεσαίων
αποδόσεων στην φυτοκομία και της παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία.

Β.   Απολογισμός

 Τα βασικά κεφάλαια της χώρας αυξήθηκαν με περίπου 50%.
 Η ανάπτυξη των κλάδων της υλικής παραγωγής δημιούργησε συνθήκες για την αύξηση του
εθνικού εισοδήματος κατά 41,4 %.
 Η κοινωνική παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε με 40,3 %.
 Το έτος 1965 σε σύγκριση με το 1960, οι μεταφορές φορτίων  αυξήθηκαν 2 φορές, ενώ των
επιβατών περισσότερο από  1,8 φορές.
 Η εξωτερική εμπορική ανταλλαγή εμπορευμάτων κατά το έτος 1965 ήταν πιο μεγάλη κατά
75% σε σύγκριση με το έτος 1960.
 Το κοινωνικό κεφάλαιο κατανάλωσης ανά άτομο ήταν το 1965 κατά 37,7% μεγαλύτερο σε
σύγκριση με το 1960.
 Η λιανική κυκλοφορία εμπορευμάτων κατά την πενταετία  αυξήθηκε με πάνω από 40%.
 Αυξήθηκε ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών από 56 ανά 10 χιλ. κατοίκους το έτος
1960 σε 66 κατά το έτος 1965, ενώ ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται από ένα
ιατρό, ελαττώθηκε από 715 άτομα το έτος 1960 σε 629 το έτος 1965.
 Στις πόλεις οικοδομήθηκαν 122 χιλιάδες κατοικίες. Για την αγορά και την οικοδόμηση
κατοικιών, κατά την πενταετία, χορηγήθηκαν πιστώσεις ύψους 382 εκατ. λέβα.
 Η βιομηχανική παραγωγή κατά το 1965 αυξήθηκε με 73% έναντι του προβλεπόμενου στο
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πλάνο 70%, σε σύγκριση με το έτος 1960.
 Η παραγωγή της θερμικής βιομηχανίας αυξήθηκε 2,4 φορές σε σύγκριση με το έτος 1960.
 Αύξηση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος το 1965 πάνω από 10 δις ωριαία κιλοβάτ και
σύγκριση με το έτος 1960 η αύξηση είναι πάνω από 2,0 φορές. Το έτος 1965 η παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος ανά άτομο έφθασε περίπου 1250 ωριαία κιλοβάτ.
 Η παραγωγή της μαύρης μεταλλουργικής αυξήθηκε 3,3 φορές. .
 Η παραγωγή της χημικής βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 2 φορές.
 Η παραγωγή της υφαντουργικής βιομηχανίας αυξήθηκε πάνω από 32%, της βυρσοδεψικής-
γουναρικής και υποδημάτων με 49 %, της βιομηχανίας τροφών με 60%.
 Η παραγωγή της μηχανοκατασκευής και της κατεργασίας μετάλλων αυξήθηκε κατά 2,3
φορές. Το έτος 1965 η εξαγωγή προϊόντων μηχανοκατασκευής αποτέλεσε το 27 % της
συνολικής εξαγωγής της χώρας, από 13,7 % το έτος 1960.
 Ο αριθμός των τρακτέρ (με 15 ίππους) στην αγροτική οικονομία είναι 67.000, ήτοι
αυξήθηκε κατά 26.800, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές έφθασαν τις 6.700, ήτοι αυξήθηκαν με
περίπου 3.500, έγινε προμήθεια και πολλών άλλων γεωργικών μηχανημάτων.
 Το έτος 1965 ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης γης αντιστοιχούσαν  7,5 κιλά χημικά λιπάσματα
σε σύγκριση με τα 3,2 κιλά το 1960.
 Άρδευση 2.500 χιλ. στρεμμάτων νέων εκτάσεων. Η συνολική έκτασή τους έφθασε το έτος
1965  τα 9,2 εκ. στρέμματα, ήτοι πάνω από 19 % της καλλιεργήσιμης γης της χώρας.
 Η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε περίπου 17 %.

Πηγή: Директиви на деветия конгрес на БКП по петгодишния план за развитието на народното
стопанство на НРБ през периода 1961-65 и 1966-70 г., Проект на ЦК на БКП, номер 15158/1966.

 в) История на Българската комунистическа партия, издателство на БКП, София 1968, с. 283-88

Με βάση τον πίνακα 4.6 (σελ.181) η βιομηχανική παραγωγή κατά το 1965
αυξήθηκε με 1,72% φορές σε σύγκριση με το 1960. Η ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε σε
σύγκριση με το 1960 κατά 2,0 φορές, η παραγωγή της χημικής βιομηχανίας κατά 2,28
φορές, η παραγωγή της υφαντουργικής βιομηχανίας 1,32 φορές, της βιομηχανίας
τροφίμων 1,59 φορές, η παραγωγή της μηχανοκατασκευής και της κατεργασίας μετάλλων
2,4 φορές και της μεταλλουργίας περίπου 2 φορές σε σύγκριση πάντα με το 1960. Στον
προγραμματισμό αναφέρεται ο στόχος της αύξησης της παραγωγής αυτών των κλάδων
χωρίς να τίθενται συγκεκριμένοι επιθυμητοί δείκτες ανάπτυξης, αντιθέτως στον
απολογισμό εμφανίζονται περισσότεροι κλάδοι με ποσοστά αύξησης κατά κλάδο, τα οποία
επαληθεύονται και από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα. Εφόσον όμως αυτά τα στοιχεία
δεν περιλαμβάνονται στον πρόγραμμα της πενταετίας, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως
αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, του συντεταγμένου προγραμματισμού, παρά μόνο ως
τυχαία, συμπωματικά ή συγκυριακά, τα οποία δεν δικαιώνουν την όποια διαδικασία
οργάνωσης και προγραμματισμού.
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Ο παρακάτω πίνακας 4.12 δείχνει τα βασικά κεφάλαια που διατέθηκαν στη
βιομηχανία από τις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου κατά τις τέσσερες (4) πρώτες
πενταετίες:

Πίν. 4.12:   Εισαγόμενα επιχειρησιακά βασικά κεφάλαια στη βιομηχανία
                     της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1949-1965

Εισαγόμενα βασικά
επιχειρησιακά κεφάλαιαΠερίοδοι

Σύνολο 5ετιών Μεσοετήσια

Σχετικό τμήμα των εισαγόμενων
επιχειρησιακών βασικών κεφαλαίων από
τις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίων, %

I.  Πενταετία
1949-1952 502,4 125,6 80,8

II.  Πενταετία
1953-1957 1034,5 206,9 84,5

III. Πενταετία
1958-1960 930,8 310,2 82,1

IV. Πενταετία
1961-1965 2983,6 596,7 83,9

     Σύνολο
     (1949-1965) 5451,3 320,7 83,4

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989 Наука  и изкуство,
София, 1990, с. 325.

Για τις τρεις (3) πρώτες πενταετίες διατέθηκε το 45,3% των κεφαλαίων, ενώ μόνο
για την 4η 5ετία διατέθηκε το 54,7% των προβλεπομένων κεφαλαίων. Με την
αποτελεσματική εκμετάλλευση των κεφαλαίων αυτών δημιουργούνται τα βασικά
παραγωγικά κεφάλαια της βιομηχανίας με βάση τα οποία προωθείται η εκβιομηχάνιση της
χώρας. Παρόλο που για την περίοδο 1961-65 διατέθηκαν συγκριτικά τεράστια βασικά
κεφάλαια για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής της βιομηχανίας, ο ρυθμός
αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής καθώς και ο μεσοετήσιος ρυθμός συνέχισαν την
πτωτική τους πορεία. Στον προγραμματισμό ενώ δεν γίνεται πρόβλεψη για βασικά
κεφάλαια, εντούτοις στον απολογισμό εμφανίζεται ότι τα βασικά κεφάλαια της χώρας
αυξήθηκαν κατά 50%.

Για την τεχνολογική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίων υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία από το 1957 και μετά. Εξαιτίας αυτού η ανάλυση καταλαμβάνει την περίοδο
1957-1965. Τα στοιχεία για την τεχνολογική σύνθεση  των επενδύσεων κεφαλαίων στη
βιομηχανία κατά την περίοδο αυτή είναι καταχωρημένα στον πίνακα 4.1360.

60 Капитални вложения и строителство в НРБ, 1964г. с. 63 и 1968г. с. 27.
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Πίν.  4.13: Τεχνολογική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου στη
                     βιομηχανία της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1957-1965

α/α Δείκτες 1957 ΙΙΙ πενταετία
1958-1960

IV πενταετία
1961-1965

1. Κατασκευαστικές εργασίες 57 49 47

2. Μηχανές και εξοπλισμοί 33 39 44

3. Εισαγωγές 18 24 30

4. Γεωλογικές μελετητικές εργασίες 9 9 6

5. Άλλες δαπάνες 1 3 3

Σύνολο 100 100 100

Πηγή:  Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука и изкуство,
            София, 1990, с. 322л

Στον πίνακα εμφαίνονται κάποιες ουσιώδεις τάσεις στις συστατικές αλλαγές στη
σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου:

Πρώτο, συστηματικά μειώνεται το σχετικό μερίδιο των επενδύσεων κεφαλαίου για
κατασκευαστικές εργασίες και συναρμολογήσεις μηχανών και μεγαλώνει το σχετικό
μερίδιο των δαπανών για μηχανές και εξοπλισμούς. Αυτή η αύξηση αναμφίβολα συνδέεται
με την πολυπλοκότητα της κατασκευής και οργάνωσης όλο και πιο μεγάλων βιομηχανικών
κτηρίων και στην παραγωγή με σύγχρονη πολύπλοκη τεχνική και πολυσύνθετους
εξοπλισμούς.

Δεύτερο, το σχετικό μερίδιο των μηχανών και των εξοπλισμών από εισαγωγές
συστηματικά αυξάνεται. Αναμφίβολα η αύξηση αυτή εκφράζει εμπλουτισμό της εγχώριας
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Τρίτο, μειώνεται το σχετικό μερίδιο των επενδύσεων κεφαλαίου για γεωλογικές
μελετητικές εργασίες, γεγονός που συμβάλλει στον περιορισμό εκμετάλλευσης των
φυσικών αποθεμάτων.

Η κλαδική σύνθεση των κεφαλαιακών τοποθετήσεων στη βιομηχανία και οι
μεταβολές της κατά την περίοδο εκτέλεσης των πρώτων τεσσάρων (4) 5ετιών
αντικατοπτρίζουν την πραγματοποίηση του προγράμματος για εκβιομηχάνιση της χώρας
με κατεξοχήν ανάπτυξη της βαρειάς βιομηχανίας. Στον πίνακα 2.13 είναι καταχωρημένα
τα στοιχεία για την οικονομική σύνθεση των κεφαλαιακών τοποθετήσεων κατά 5ετία και
συνολικά για ολόκληρη την περίοδο.

Τα στοιχεία του πίνακα 4.14 δείχνουν, ότι κατά τις τρεις πρώτες πενταετίες η
ανάπτυξη της βιομηχανίας είχε σημειώσει πτωτική τάση:
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Πίν.  4.14:   Σχετικό μερίδιο των εντατικών και μη εντατικών παραγόντων στην
                    αύξηση της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της Βουλγαρίας

Αύξηση της γενικής βιομηχανικής παραγωγής % για λογαριασμό της:Πενταετή
προγράμματα αύξησης της παραγωγικότητας

της εργασίας
αύξησης του βιομηχανο-

παραγωγικού προσωπικού
I. Πενταετία

1949-1952 48,0 52,0

II.  Πενταετία
1953-1957 42,3 57,7

III. Πενταετία
1958-1960 21,7 78,3

IV. Πενταετία
1961-1965 62,3 37,7

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989 Наука  и изкуство,
София, 1990, с. 298.

Τις τρεις πρώτες πενταετίες ο συντελεστής παραγωγικότητας της εργασίας από
48,0% έπεσε στο 42,3% και στη συνέχεια στο 21,7%, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονταν
αντιστρόφως ανάλογα ο συντελεστής αύξησης του βιομηχανο-παραγωγικού προσωπικού.
Την 4η 5ετία αυξήθηκε απότομα η παραγωγικότητα φθάνοντας στο 62,3%, ενώ μειώθηκε
ο συντελεστής αύξησης του βιομηχανο-παραγωγικού προσωπικού στο 37,7%.

Κατά την τέταρτη πενταετία (1961-65), τέθηκαν γενικοί και αόριστοι στόχοι για
την ανάπτυξη της υλικής και τεχνικής βάσης του σοσιαλισμού, την εδραίωση των
σοσιαλιστικών παραγωγικών σχέσεων, τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής, την
αύξηση της κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής και ιδιαίτερα του καπνού, των
φρούτων και των λαχανικών, χωρίς ποσοτικοποίηση των στόχων.

Απολογιστικά, έναντι των στόχων αυτών τα βασικά κεφάλαια της χώρας
αυξήθηκαν περίπου 50%, το εθνικό εισόδημα κατά 41,4%, η κοινωνική παραγωγικότητα
της εργασίας κατά 40,3 % και η λιανική κυκλοφορία εμπορευμάτων κατά την πενταετία
αυξήθηκε πάνω από 40%. Αυξήθηκαν τα κοινωνικά κεφάλαια κατανάλωσης και το
κεφάλαιο κατανάλωσης ανά άτομο του πληθυσμού ήταν στο τέλος του 1965 37,7%
μεγαλύτερο σε σύγκριση με το 1960. Η εξωτερική εμπορική ανταλλαγή εμπορευμάτων
κατά το έτος 1965 ήταν μεγαλύτερη κατά 75% σε σύγκριση με το έτος 1960.

Άρχισε η τεχνική ανασυγκρότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών εισάγοντας νέο
είδος ελκυσμού – ηλεκτρικού και ντίζελ. Για τις οδικές μεταφορές έγινε προμήθεια
μεγάλου αριθμού φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων. Το έτος 1965 σε σύγκριση με το
1960, οι μεταφορές φορτίων συνολικά αυξήθηκαν 2 φορές, ενώ των επιβατών
περισσότερο από 1,8 φορές.
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Αυξήθηκε ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών από 56 ανά 10 χιλ. κατοίκους το
έτος 1960 σε 66 κατά το έτος 1965, ενώ ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται από
ένα ιατρό, ελαττώθηκε από 715 άτομα το έτος 1960 σε 629 το έτος 1965. Στις πόλεις
οικοδομήθηκαν 122 χιλιάδες κατοικίες. Για την ατομική και συνεταιριστική οικοδόμηση
κατοικιών, επίσης για τις αγορές ετοίμων κατοικιών κατά την πενταετία χορηγήθηκαν
πιστώσεις του ύψους των 382 εκ. λέβα.

Στην αγροτική οικονομία ο αριθμός των τρακτέρ 15 ίππων έφθασε τις 67.000, ήτοι
αυξήθηκε κατά 26.800 περίπου, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές έφθασαν τις 6.700, ήτοι
αυξήθηκαν με περίπου 3.500. Το έτος 1965 ανά ένα στρέμμα καλλιεργήσιμη γη
εξασφαλίστηκαν από 7,5 κιλά χημικά λιπάσματα σε σύγκριση με τα 3,2 κιλά το έτος 1960.
Αρδεύτηκαν 2.500 χιλ. στρεμ. νέων εκτάσεων. Η συνολική έκταση των αρδευτικών
εκτάσεων το έτος 1965 έφθασε περίπου τα 9,2 εκ. στρέμ., ήτοι πάνω από 19% της
καλλιεργήσιμης γης. Η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε με περίπου 17%.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι στόχοι δεν ήταν συγκεκριμένοι ούτε
προβλέπονταν συγκεκριμένα ποσά ή  ποσοστά αύξησης για τον καθένα, γεγονός που δεν
επιτρέπει την πραγματοποίηση συγκριτικής αντιπαράθεσης στόχων και αποτελεσμάτων
και κατά συνέπεια ούτε εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του πενταετούς αναπτυξιακού
προγράμματος. Πέραν αυτού, στον απολογισμό υπάρχουν αποτελέσματα που δεν μπορούν
να ενταχθούν σε κανένα στόχο.  Όλα τα παραπάνω αναιρούν τον προγραμματισμό σαν
εργαλείο ανάπτυξης και στο τέλος της πενταετίας στόχοι και αποτελέσματα είναι
άσχετα μεταξύ τους και δεν οδηγούν σε κανένα χρήσιμο συμπέρασμα ή οδηγούν σε
αυθαίρετα συμπεράσματα.

5ο Πενταετές πρόγραμμα (1966-1970):
 για εντατικοποίηση και εκσυγχρονισμό,
 για βελτίωση της παραγωγικότητας της κοινωνικής εργασίας και της

αποτελεσματικότητας της οικονομίας.

Α.   Προγραμματισμός

 Αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 45-50%, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας
της εργασίας κατά 90% και αύξηση των πραγματικών ατομικών εισοδημάτων κατά 30%
 Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά την 5ετία με 65- 70%, με παράλληλη αύξηση
της παραγωγικότητα της εργασίας κατά 40 – 45 %.
 Έναρξη εκμετάλλευσης μονάδας 3000 μεγαβάτ για  ηλεκτροπαραγωγή. Η κατανάλωση
καύσιμων υλών ανά μονάδα ηλεκτροενέργειας να μειωθεί κατά 9 %..
 Στο τέλος της πενταετίας να αρχίσει η κατασκευή ατομικού ηλεκτροσταθμού με ισχύ 800
– 1200 μεγαβάτ.
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   Η παραγωγή κάρβουνων από το ανθρακοφόρο λεκανοπέδιο «Μαρίτσα – Ανατολή» να
φθάσει κατά το έτος 1970 περίπου 24 εκ. τόννους.
   Κατά το έτος 1970 η παραγωγή πετρελαίου να φθάσει 1 εκ. τόννους και του γκαζιού –
πάνω από 1 δις κυβικά μέτρα.
 Η παραγωγή μηχανοκατασκευών και της κατεργασίας μετάλλων κατά το έτος 1970 να
αυξηθεί 2 – 2,5 φορές σε σύγκριση με το έτος 1965. Το σχετικό της μερίδιο στη συνολική
βιομηχανική παραγωγή να υπερβεί το 22 %.
 Η παραγωγικότητα της εργασίας στη μηχανοκατασκευή και την κατεργασία μετάλλων να
αυξηθεί με περίπου 60% ως προς το επίπεδο του έτους 1965.
 Αύξηση παραγωγής μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλων στην 5ετία περίπου  3 φορές.
 Μέσω της τελειοποίησης των υπαρχόντων ηλεκτρικών οικιακών κατασκευών και της
παραγωγής νέων, να εξασφαλιστεί μείωση των εξόδων τους κατά 15%.
   Να αναπτυχθεί η χημική βιομηχανία και τα προϊόντα της κατά την 5ετία να αυξηθούν 3–
3,5 φορές. Η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων κατά το 1970 να φθάσει 626 χιλ. τόννους,
ενώ η παραγωγή φωσφορούχων λιπασμάτων να φθάσει 300 χιλ. τόννους..
   Η παραγωγή συνθετικών ινών κατά το 1970 να φθάσει περίπου 32.000 τον., η παραγωγή
πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών να φθάσει περίπου 100 χιλ. τόννους και η
παραγωγή συνθετικού καουτσούκ σε 30.000 τόννους.
 Κατά το έτος 1968 να τεθεί σε εκμετάλλευση το εργοστασίου ελαστικών αυτοκινήτου, ενώ
η παραγωγή τους στο τέλος της πενταετίας να φθάσει περίπου 1 εκ. τεμάχια.
   Η παραγωγή της χημικής-φαρμακευτικής βιομηχανίας να αυξηθεί πάνω από 2,5 φορές σε
σύγκριση με το έτος 1965, εισάγοντας νέα είδη φάρμακα και παρασκευάσματα.
   Η παραγωγή ζελατίνας και χαρτιού να αυξηθεί πάνω από 2 φορές σε σύγκριση με το 1965.
Η συνολική παραγωγή χαρτιού, χαρτονιού και μουκαβάδων κατά το 1970 να φθάσει στις 250-
300 χιλ. τον. και  η παραγωγή  βελπάπε  για τις ανάγκες  συσκευασίας 110–120 χιλ. τόννους.
 Η παραγωγή οικοδομικών υλικών να αυξηθεί κατά 80%. Η παραγωγή τσιμέντου κατά το
1970 να φθάσει περίπου 4,4 εκ. τόνους., πλακών αμίαντου-τσιμέντου να αυξηθεί 6 φορές,,
των πυρίμαχων υλικών πάνω από 1,5 φορές.
 Η παραγωγή πορσελάνης και υάλου να αυξηθεί 2 φορές σε σύγκριση με το 1965.
 Να αναδασωθούν 2.500 χιλ. στρέμματα  δασικές  εκτάσεις.
 Να δημιουργηθούν υποδομές για την παραγωγή πλακών από ξύλινα κομματάκια με ετήσια
παραγωγικότητα 140 χιλ. κυβ. μέτρα, ινωδών πλακών πάνω από 80 χιλ. τόννους. Να μειωθεί
κατά 12% η κατανάλωση ξυλείας στην παραγωγή πετροκάρβουνων, στη βιομηχανία κ.α.
  Αύξηση παραγωγής της ελαφράς βιομηχανίας 46%. Αύξηση παραγωγής τροφίμων 32%.
  Να τεθούν σε λειτουργία 240 χιλ. βαμβακοκλωστικά αδράχτια και 2900 βαμβακουργικοί
αργαλειοί. Κατά το 1970 το σχετικό μερίδιο των χημικών ινών στην υφαντουργική
βιομηχανία να φθάσει το 35–38%.
 Η χρησιμοποίηση τεχνητών  σκληρών δερμάτων κατά το  1970 να φθάσει το 32% από τις
γενικές ανάγκες, δερμάτων για υποδήματα 8,4% (4 φορές περισσότερα σε σύγκριση με το
έτος 1965) και βιομηχανία ψιλικών – 70 %.
 Η παραγωγή της βιομηχανίας κατά το 1970 να αυξηθεί με 66% σε σύγκριση με το έτος
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1965 και της συνεταιριστικής βιομηχανίας πάνω από 2 φορές.
  Η μέση ετησία παραγωγή να αυξηθεί με 25-30% σε σύγκριση με την περασμένη περίοδο.
  Οι αποδόσεις ανά στρέμμα κατά μέσο όρο ετησίως για την 5ετία σε σύγκριση με τις μέσες
ετήσιες αποδόσεις για την περίοδο 1961-1965 να αυξηθούν: για το σιτάρι 30%, για το
καλαμπόκι 33%, για τα ελλοβόκαρπα φυτά 44 %, για τον ηλίανθο 24%, για το μη
κατεργασμένο βαμβάκι 30%, για τον ανατολίτικο καπνό 15%, για το ζαχαρότευτλο 27%, για
τις ντομάτες 11%, για τα σταφύλια 20%, για τους σπόρους αγριόκοκκου 26% και για το
χορτάρι λιβαδιού 38%. Να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας με περίπου 40%.
 Η χρησιμοποίηση των χημικών λιπασμάτων στη γεωργία στο τέλος της 5ετίας να φθάσει
16-18 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης γης.
 Ο συνολικός όγκος των μηχανοποιημένων γεωργικών εργασιών κατά το έτος 1970 να
αυξηθεί σε σύγκριση με το έτος 1965 κατά 35%. Ο αριθμός των τρακτέρ με 15 ίππους να
φθάσει σε 91.000, των κομπάϊν σε 21.000, από τα οποία για σιτάρι 10.000 και για καλαμπόκι
5.360, των αλετριών τρακτέρ 47.000, των σβαρνών τρακτέρ 40.000, των σπαρτικών μηχανών
τρακτέρ πάνω από 25.000, των γεωργικών αεροπλάνων – 180  κ.α.
 Να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί η μηχανοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών στην
κτηνοτροφία έτσι ώστε μέχρι το τέλος της πενταετίας να περιλαμβάνει το 75–80% των
διαδικασιών της κτηνοτροφίας στον δημόσιο τομέα.
  Στην 5ετία να δημιουργηθούν σε υψηλό τεχνικό επίπεδο 2800 χιλ. στρέμ. νέες αρδευτικές
εκτάσεις και το συνολικό μέγεθός τους να καλύψει το 24% της καλλιεργήσιμης γης.
 Κάθε έτος να ισοπεδώνονται από 500-700 χιλ. στρέμματα.
 Η μέση παραγωγικότητα των γεωργικών ζώων στον δημόσιο τομέα το 1970 να αυξηθεί σε
σύγκριση με το 1965 ως εξής:  γάλα αγελάδας 2900 λίτρα έναντι 2270 λίτρων, μαλλί από
πρόβατο 3200 γραμμάρια έναντι 2860 γραμμάρια, αυγά από κότα 200 έναντι 152.
 Η παραγωγή δημητριακών νομών να αυξηθεί 1,7 φορές, χορωδών και νωπών νομών 2
φορές. Να αυξηθεί η παραγωγή νομής περισσότερο από 2 φορές.
 Κατά την πενταετία οι μεταφορές φορτίων και επιβατών συνολικά να αυξηθούν κατά 60%.
Οι μεταφορές αυτοκινήτων κοινής χρήσης 43%. Οι υδάτινες μεταφορές κατά 2,8 φορές. Οι
μεταφορές φορτίων με τις σιδηροδρομικές μεταφορές να αυξηθούν κατά 35%.
 Το έτος 1970 το 80% των σιδηροδρομικών μεταφορών φορτίων και επιβατών να γίνεται με
ηλεκτρικό και ντίζελ ελκυσμό. Το συνολικό μήκος των εξηλεκτρισμένων σιδηροδρομικών
γραμμών να φθάσει τα 610 χιλιόμετρα. Να γίνει προμήθεια 215 ηλεκτρικών και ντίζελ
ατμομηχανών, 90 ντίζελ ατμομηχανών για μανούβρες και 28 ντίζελ ωτομοτρίδων με δύο
ρυμουλκούμενα κάθε μια. Οι σιδηροδρομικές γραμμές και κόμβοι να αυξηθούν κατά 118
χιλιόμετρα. Ο όρχος  βαγονιού να συμπληρωθεί με περίπου 12 χιλ. φορτηγά βαγόνια σε δύο
άξονες και περίπου 400 βαγόνια επιβατών και ντίζελ οτομοτρίδες. Η κατανάλωση καύσιμων
υλών ανά τοννοχιλιόμετρο να ελαττωθεί με περίπου 40%, η μέση ημερονύκτια
παραγωγικότητα βαγονιού από τον όρχο να αυξηθεί με 21% και της ατμομηχανής 30%. Το
μέσο μικτό βάρος των φορτηγών βαγονιών να αυξηθεί κατά 130 τόννους, ενώ ο χρόνος για
την κυκλοφορία των φορτηγών βαγονιών να ελαττωθεί με περίπου 6 ώρες.
  Το έτος 1970 η συνολική χωρητικότητα του θαλάσσιου στόλου να υπερβαίνει το 1
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εκατομμύριο τόννους. Να κατασκευασθούν νέα λιμάνια στις πόλεις Μπουργκάς και Βάρνα.
 Η μέση απόδοση των αυτοκινήτων κοινής χρήσης κατά την πενταετία να αυξηθεί 10 %. Να
κατασκευασθούν επιπρόσθετα πάνω από 1.300 χιλιόμετρα οδοί με διαρκές επίστρωμα. Για
την ανάπτυξη του δικτύου οδών να χορηγηθούν περίπου 138 εκατ. λέβα.
 Για τη βελτίωση της ευημερίας του λαού, κατά το 1966-1970 να χορηγηθούν 11.600–
11.800 εκατομμύρια λέβα. Για επενδύσεις κεφαλαίων συνολικά 9.200 εκ. λέβα, εκ των
οποίων 5.900 εκ. λέβα, να διατεθούν στην βιομηχανία.
 Κατά την 5ετία για τον εξηλεκτρισμό να χορηγηθούν περίπου 990 εκατ. λέβα, για τη χημική
βιομηχανία και τη βιομηχανία καουτσούκ 1.270 εκατομμύρια λέβα, για τη μεταλλουργική 840
εκατ. λέβα και για τη μηχανοκατασκευή  860 εκατ. λέβα. Κατά το 1966-1970 για την
ανάπτυξη της γεωργίας να εξασφαλιστούν περίπου 2.280 εκατ. λέβα.
 Να επενδυθούν 900 εκατ. λέβα για την αύξηση του τεχνικού επίπεδου της μεταφοράς..
 Για την ανάπτυξη των συγκοινωνιών την περίοδο 1966-70 να επενδυθούν 108 εκατ. λέβα.
 Για κατοικίες, εκπαίδευση, πολιτισμό, επιστημονική-ερευνητική εργασία, υγεία κλπ., να
προβλεφθούν 1.500 εκατ. λέβα, από τα οποία 960 εκατ. λέβα για κατασκευή κατοικιών. Από
το κεφάλαιο εμπορευμάτων να καταναλωθούν υλικά για περίπου 700 εκατ. λέβα για ατομική
ανοικοδόμηση κατοικιών στα χωριά και στις μικρές πόλεις.
   Κατά το έτος 1970 η ομαδική μηχανοποίηση των εργασιών εκσκαφής-επιχώματος και
φορτοεκφόρτωσης να φθάσει περίπου 90%. Η χρησιμοποίηση των κατασκευών από
σιδερομπετόν να αυξηθεί πάνω από 1,8 φορές σε σύγκριση με το έτος 1965, των πανέλων
τοίχων 2,8 φορές. Στο τέλος της πενταετίας, η παραγωγικότητα της εργασίας στην οικοδομική
να αυξηθεί κατά 40% σε σύγκριση με το έτος 1965.
 Η ανταλλαγή εμπορευμάτων κατά το 1970 να αυξηθεί με 63-65% σε σύγκριση με το 1965.
 Αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των εργατών και υπαλλήλων κατά 25-30%. Στο
νέο σύστημα διοίκησης της λαϊκής οικονομίας, το εισόδημα του κάθε εργάτη θα είναι
συνάρτηση της παραγωγικότητάς του.
 Ο αριθμός των εργατών και υπαλλήλων στην λαϊκή οικονομία κατά την πενταετία να
αυξηθεί κατά 400 χιλιάδες άτομα.
 Βάσει της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την πενταετία, βαθμιαίως να
εισαχθεί η εργάσιμη εβδομάδα πέντε ημερών με μειωμένο χρόνο εργασίας έως 44 ώρες και με
δύο μέρες ανάπαυσης.
 Το κεφάλαιο κατανάλωσης να αυξάνεται ετησίως κατά μέσο όρο πάνω από 7,4 %.
   Κατά το έτος 1970 σε σύγκριση με το 1965 η κατανάλωση κρέατος και προϊόντων κρέατος
ανά άτομο να αυξηθεί περίπου με 25%, γάλατος και προϊόντων γάλατος 40%, αυγών 34%,
ζάχαρης και προϊόντων ζάχαρης 25%, φρούτων 42%, λαχανικών 16%, υφασμάτων βαμβακιού
50%, μάλλινων υφασμάτων 25%, μετάξινων υφασμάτων 70%, βαμβακερών πλεκτών 41%,
μάλλινων πλεκτών 28%, υποδημάτων 40%.
 Κατά το 1970 η ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού με βασικά εμπ/τα καθημερινής
χρήσης να αυξηθεί ως εξής ανά 100 οικογένειες: ραδιόφωνα 38%, τηλεοράσεις περίπου 4
φορές, πλυντήρια 2 φορές, ψυγεία 5 φορές, ηλεκτρικές σκούπες 2 φορές, αυτοκίνητα 3 φορές.
 Η λιανική κυκλοφορία εμπ/των το ’70 να είναι 40% μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 1965.
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 Στο τέλος της πενταετίας η κεντρική θέρμανση να καλύψει 160-170 χιλ. κατοικίες με
περίπου 500 χιλ. κατοίκους.
 Κατά την περίοδο 1966-1970 στις πόλεις και τους εργατικούς κατοικημένους χώρους να
κατασκευασθούν πάνω από 8,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα επιφάνεια κατοικίας.
 Να υδρευτούν πάνω από 400 κατοικημένοι χώροι και να διευρυνθεί η ύδρευση των
μεγαλύτερων πόλεων και των βιομηχανικών και παραθεριστικών κέντρων.
 Το δίκτυο υπονόμων να διευρυνθεί με 1100-1200 χιλιόμετρα.
 Ως το τέλος του 1970 η θέσεις στους παιδικούς σταθμούς μέχρι 3 χρονών να φθάσουν
40.000, στους παιδικούς σταθμούς  380.000, έναντι 24.600 και 316.000 το έτος 1965.
 Κατά την πενταετία, οι νοσοκομειακές κλίνες να αυξηθούν πάνω από 17%, οι κλίνες στα
σανατόρια πάνω από 21%.
   Αύξηση των μαθητών το 1970 στα επαγγελματικά-τεχνικά σχολεία κατά 45–50%. Στις
πανσιόν και τα κοινόβια να αυξηθούν κατά 28%, στα σπουδαστήρια με 70–75%.
 Να παραχθούν 75 κινηματογραφικές ταινίες και περίπου 680 ταινίες μικρής διάρκειας. Να
δημιουργηθούν 400 νέοι κινηματογράφοι, κυρίως στα χωριά.
 Στο τέλος της πενταετίας ανά άτομο να εκδίδονται πάνω από 5 αντίτυπα βιβλίων και πάνω
από 90 εφημερίδες.

Β.   Απολογισμός

 Το εθνικό εισόδημα κατά το 1970  ξεπέρασε το επίπεδο του 1965 κατά 52% από το
προβλεπόμενο 50%. Το 95% από την αύξηση του εθνικού εισοδήματος προήλθε από την
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
   Πραγματοποιήθηκε μεγάλη πρόοδος για τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της
υλικοτεχνικής βάσης, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν 15 δις λέβα επενδυτικά κεφάλαια.
Σχεδόν 50% από αυτά καταναλώθηκαν για την εκβιομηχάνιση της χώρας.
  Τα απασχολούμενα κεφάλαια ανά εργαζόμενο στην υλική παραγωγή αυξήθηκαν με 60%
και ο μηχανοεξοπλισμός με πάνω από 70%.
 Τα βασικά παραγωγικά κεφάλαια της βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 90% και η παραγωγή με
70%. Ο κλάδος της βιομηχανίας στη δημιουργία του εθνικού εισοδήματος κατά το 1970
έφθασε 48,8% έναντι 44% κατά το 1965.
  Αναπτύχθηκαν η ενέργεια, η μεταλλουργία, η μηχανοκατασκευή και η χημική βιομηχανία.
Το σχετικό βάρος αυτών των κλάδων στη βιομηχανική παραγωγή της αυξήθηκε από 37,4%
κατά το 1965 σε 45,4% κατά το 1970.
  Μπήκαν σε εκμετάλλευση 1880 μεγαβάτ νέες ενεργειακές δυνάμεις. Η παραγωγή
ηλεκτροενέργειας κατά το 1970 έφθασε τα 19,5 δις κιλοβατώρες.
  Κατά το 1970 η παραγωγή του χάλυβα έφθασε τους 1800 χιλ. τόνους, σε προκάτ 1428 χιλ.
τόνους, σε σιδηροσωλήνες 115 χιλ. τόνους.
  Η παραγωγή σε χημικές ίνες κατά το 1970 έφθασε 23,1 χιλ. τόνους, σε λιπάσματα 749,2
χιλ. τόνους, σε πλαστικές ύλες και συνθετικές ρητίνες 89 χιλ. τόνους.
  Η μηχανοκατασκευή κατά το 1970 αυξήθηκε πάνω από 2 φορές σε σύγκριση με το 1965.
 Για την ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού αυξήθηκε η παραγωγή, μεταβλήθηκαν
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οι ποικιλίες και βελτιώθηκε η ποιότητα των εμπορευμάτων για λαϊκή κατανάλωση.
 Διευρύνθηκε η χρησιμοποίηση των χημικών πρώτων υλών στην υφαντουργική, την
πλεκτική και τη βιομηχανία υποδημάτων.
 Κατά την πενταετία η παραγωγή της αγροτικής οικονομίας αυξήθηκε σε σύγκριση με την
τέταρτη πενταετία κατά 26% και δημιουργήθηκε η ωκεάνιος αλιεία.
  Δημιουργήθηκαν 1268 χιλ. στρέμματα ποτιστικές εκτάσεις, έτσι το συνολικό μέγεθός τους
κατά το 1970 ξεπέρασε τα 10 εκατ. στρέμματα.
  Ο όρχος μηχ/των της αγροτικής οικονομίας περιλαμβάνει 27.300 τρακτέρ, 5.100
θεριζοαλωνιστικές, 112 αεροπλάνα και σημαντικό αριθμό άλλων αγροτικών μηχανών.
  Κατά το 1970 εξασφαλίσθηκαν από 13,4 κιλά χημικών λιπασμάτων  ανά  στρέμμα
καλλιεργήσιμης γης έναντι 7,5 κιλά κατά το 1965.
 Σοβαρή επιτυχία είναι η εισαγωγή των υβριδίων και η αύξηση της πτηνοτροφίας που
έδωσε λύση στο ζήτημα της παραγωγής κρέατος πτηνών..
 Αυξήθηκε ο θαλάσσιος στόλος των φορτωτικών γερανών και  στο τέλος του 1970 έφθασε
το ένα (1) εκατομμύριο τόννους.
  Έγινε προμήθεια περίπου 42.000 καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων, 6.160
λεωφορείων, 16 μεταφορικών αεροπλάνων και άλλων μηχανημάτων.
 Το εξωτερικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 70% έναντι του προβλεπόμενου στις οδηγίες 65%.
 Τη Βουλγαρία την επισκέφθηκαν 10,8 εκατ. τουρίστες, μαζί με τους διερχόμενους και
σταθεροποιήθηκε σαν τουριστική χώρα.
  Τα πραγματικά εισοδήματα ανά κάτοικο αυξήθηκαν περίπου 33,5% με πρόβλεψη να είναι
30% το λιγότερο. Αυξήθηκαν οι μισθοί, τα διαφορετικά είδη συντάξεων και υποτροφιών, τα
οικογενειακά επιδόματα, τα εφάπαξ βοηθήματα σε τοκετούς και άλλα.
  Η λιανική κυκλοφορία των εμπορευμάτων αυξήθηκε με πάνω από 51% με προβλεπόμενη
αύξηση από τις οδηγίες 40%.
 Τα δημόσια έργα αυξήθηκαν με ρυθμό 73%.
  Τα πραγματικά κεφάλαια για κατανάλωση αυξήθηκαν με περίπου 90%.
  Τα κρεβάτια στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 10 χιλιάδες.
 Κατά το 1970 είχαν φιλοξενηθεί σε παιδικά ορφανοτροφεία και σε οίκους για μητέρες και
παιδιά 11,2 %  από τα παιδιά  μέχρι 3 ετών, σε παιδικά πάρκα περίπου 67,9% από τα παιδιά
από 3 μέχρι 7 ετών.
  Μόνο από την κρατική και συνεταιριστική οικοδόμηση κατοικιών κατασκευάσθηκαν 132,3
χιλιάδες καινούργια σπίτια και μαζί με την ατομική κατασκευή  περίπου 220 χιλιάδες.
  Ο αριθμός των απασχολουμένων ατόμων στη λαϊκή οικονομία με ανώτατη εκπαίδευση
κατά το 1970 αυξήθηκε σε σύγκριση με το 1965 με περίπου 33% και των ειδικών με μέση και
ανώτερη εκπαίδευση με πάνω από 45%. Τώρα στην λαϊκή οικονομία εργάζονται περίπου 530
χιλιάδες ειδικοί με ανώτατη, ανώτερη και μέση ειδική εκπαίδευση.
 Ο αριθμός των εργατοϋπαλλήλων που απασχολούνται στη υλική παραγωγή, αυξήθηκε
κατά 416 χιλιάδες άτομα. Αξιόλογα αυξήθηκε ο αριθμός των μηχανικών –τεχνικών στελεχών.
  Κατά τα πρώτα χρόνια της 5ης πενταετίας συνέχισε να επιτρέπετε η λειτουργία ευρέως
μετώπου κατασκευής, το οποίο οδήγησε σε αδικαιολόγητη σπατάλη των πόρων.
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  Καθυστέρησε η εισαγωγή σοβαρών δράσεων για τη λαϊκή οικονομία, το οποίο μαζί με τα
μειονεκτήματα στο σχεδιασμό, του υλικοτεχνικού εφοδιασμού και της πειθαρχίας δεν
επέτρεψε να εκτελεσθεί.
  Οι οδηγίες για ιδιαίτερες παραγωγές δημιούργησαν ορισμένες δυσκολίες και στην εργασία
των εξειδικευμένων κλάδων κατασκευής και στην ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού.
 Δεν επιτεύχθηκε η προβλεπόμενη κατανάλωση για σειρά σοβαρών προϊόντων.
  Δεν εξασφαλίσθηκαν σε αρκετές ποσότητες, κατά ποικιλία και εγκαίρως κάποια
αναζητούμενα από τον πληθυσμό εμπορεύματα.
 Αδυναμίες υπήρχαν και στα συστήματα της εμπορικής και της βιοτικής εξυπηρέτησης του
πληθυσμού.

Πηγή: α) Директиви на деветия конгрес на БКП по петгодишния план за развитието на
народното стопанство на НРБ през периода 1961-65 и 1966-70 г., Проект на ЦК на БКП,
номер 15158/1966.
β) Директиви на десетия конгрес на БКП за социално – икономическото развитие на НРБ през
годините на шестата петилетка 1971-75 г., Партиздат – София 1971, номер 10529/1971.
γ) История на Българската комунистическа партия, издателство на БКП, София 1968, с.300-305

Κατά τη διάρκεια του 5ου πενταετούς προγράμματος (1966-1970), σύμφωνα με τον
απολογισμό,  το εθνικό εισόδημα στο τέλος του 1970  ξεπέρασε το επίπεδο του 1965 κατά
52% έναντι του προβλεπόμενου 50%. Περίπου το 95% τη αύξησης του εθνικού
εισοδήματος επιτεύχθηκε μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής παραγωγικότητας της
εργασίας, έναντι του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα ποσοστού 90%.

Τα πραγματικά εισοδήματα ανά κάτοικο αυξήθηκαν περίπου 33,5%, έναντι
πρόβλεψης στο πρόγραμμα 30% το λιγότερο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
απολογισμού. Σύμφωνα όμως με τον πίνακα 4.11 (σελ.191), ο πραγματικός μισθός των
εργατοϋπαλλήλων στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 20%.

Με βάση τον πίνακα 4.15 (σελ.206), η βιομηχανική παραγωγή το 1970 αυξήθηκε
κατά 68% συγκριτικά με το 1965, ικανοποιώντας τον προγραμματικό στόχο αύξησης 65-
70%. Από τους βιομηχανικούς κλάδους, συγκριτικά με το 1965, πέτυχαν τους στόχους
τους οι εξής:

 Ο κλάδος μηχανοκατασκευών και κατεργασίας μετάλλων, ο οποίος αύξησε την
παραγωγή του 2,06 φορές, έναντι του προγραμματικού στόχου αύξησης 2 – 2,5
φορές.

 Ο κλάδος τροφίμων, ο οποίος αύξησε την παραγωγή του κατά 34,5% έναντι
του στόχου αύξησης πάνω από 32%.

 Ο κλάδος ζελατίνας και χαρτιού, ο οποίος αύξησε την παραγωγή του 2,04
φορές, έναντι του στόχου αύξησης πάνω από 2 φορές.
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Οι παρακάτω βιομηχανικοί κλάδοι, συγκριτικά με το 1965, δεν πέτυχαν τους
προγραμματικούς τους στόχους, όπως:

 Ο κλάδος πορσελάνης και υάλου, ο οποίος αύξησε την παραγωγή του κατά
1,84 φορές, έναντι  στόχου αύξησης πάνω από 2 φορές.

 Ο κλάδος οικοδομικών υλικών, ο οποίος αύξησε την παραγωγή του κατά
62,8%, έναντι στόχου αύξησης πάνω από 80%.

 Ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας, ο οποίος αύξησε την παραγωγή του κατά
2,65 φορές, έναντι στόχου αύξησης 3–3,5 φορές.

 Επίσης στον κλάδο ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, εντάχθηκε στο
παραγωγικό δυναμικό της μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1880
μεγαβάτ, έναντι προγραμματικού στόχου ένταξης στην ηλεκτροπαραγωγή
μονάδας 3000 μεγαβάτ.

Οι υπόλοιποι βιομηχανικοί κλάδοι δεν μπορούν να αξιολογηθούν, διότι δεν
υπάρχουν στοιχεία ή αυτά που δίδονται είναι ελλιπή ή ασαφή και δεν επαρκούν για την
εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων.

 Ανεξάρτητα από αυτό, από μια προσεκτική εξέταση του πίνακα προκύπτει ότι όλοι
οι κλάδοι είτε πέτυχαν τους προγραμματικούς τους στόχους είτε όχι, παρουσιάζουν μια
σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγής τους και της μεσοετήσιας
αύξησής τους κατά τις επόμενες πενταετίες.

Ειδικότερα, η συνολική βιομηχανική παραγωγή για την περίοδο 1966-88 αυξάνεται
το 1970 συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία κατά 68%, το 1975 κατά 53,8%, το
1980 κατά 33,7%, το 1985 κατά 23,7% και το 1988 κατά 13,8%, με βάση πάντα την
προηγούμενη πενταετία. Η τελευταία πενταετία διήρκησε μόνο τρία (3) χρόνια (1986-
1988) γι’ αυτό και έχει πολύ χαμηλό ποσοστό αύξησης, όμως και πέντε (5) χρόνια να ήταν
η διάρκειά της, το ποσοστό αύξησης δεν θα ξεπερνούσε το 20%. Προκύπτει επομένως
μείωση του ρυθμού αύξησης περίπου κατά τα ¾.

Επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα ο ρυθμός αύξησης μεσοετήσια από 10,9% την 5η

5ετία μειώνεται σε 4,4 κατά την 9η 5ετία. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους επιμέρους
βιομηχανικούς κλάδους. Κατά συνέπεια, ενώ οι ανάγκες της κοινωνίας αυξάνονταν κατά
την αύξουσα αριθμητική πρόοδο, η ανάπτυξη της βιομηχανίας ακολουθούσε τη φθίνουσα
αριθμητική πρόοδο, διευρύνοντας έτσι το άνοιγμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

  Η παραγωγή συνθετικών ινών προγραμματίσθηκε κατά το 1970 να φθάσει
περίπου στους 32.000 τον. και των πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών περίπου τους
100 χιλ. τόννους. Απολογιστικά η παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων ήταν 23,1 χιλ.
τον. και 89 χιλ. τον., μειωμένη κατά 27,8% και 11% αντίστοιχα.
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Η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων και η παραγωγή φωσφορούχων λιπασμάτων
προγραμματίσθηκε για το 1970 να φθάσει τους 626 χιλ. τόνους και τους 300 χιλ. τόνους
αντίστοιχα, ενώ σύμφωνα με τον απολογισμό πραγματοποιήθηκε παραγωγή λιπασμάτων
συνολικά 749,2 χιλ. τόνους μειωμένη κατά 19%.

Η χρησιμοποίηση των χημικών λιπασμάτων στη γεωργία στο τέλος της 5ετίας
προγραμματίσθηκε να φθάσει τα 16-18 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης γης. Αντ’ αυτού
στον απολογισμό αναγράφεται ότι εξασφαλίσθηκαν από 13,4 κιλά χημικών λιπασμάτων
ανά  στρέμμα καλλιεργήσιμης γης, έναντι 7,5 κιλά κατά το 1965. Δηλαδή, αυξήθηκε η
αναλογία λιπασμάτων ανά στρέμμα σε σχέση με το 1965, υπολείπεται όμως σε σχέση με
την προγραμματισθείσα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προβλέφθηκε η δημιουργία νέων αρδευτικών
εκτάσεων κατά την πενταετία περίπου 2800 χιλ. στρεμμάτων, ώστε το συνολικό μέγεθος
των αρδευτικών εκτάσεων κατά το 1970 να αντιστοιχεί περίπου στο 24% της
καλλιεργήσιμης γης. Έναντι αυτού δημιουργήθηκαν μόνο 1268 χιλ. στρέμματα ποτιστικές
εκτάσεις, λιγότερες κατά 45,3% και το συνολικό μέγεθός τους στο τέλος του 1970
ξεπέρασε τα 10 εκατ. στρέμματα, τα οποία όμως δεν αντιστοιχούν στο 24% της
καλλιεργήσιμης γης.

Ο όρχος μηχανημάτων της αγροτικής οικονομίας, όπως προκύπτει απολογιστικά,
περιλαμβάνει 27.300 τρακτέρ, 5.100 θεριζοαλωνιστικές μηχανές, 112 αεροπλάνα και
σημαντικό αριθμό άλλων αγροτικών μηχανών και παρελκόμενων, σημαντικά λιγότερα
από τα προβλεπόμενα στον προγραμματισμό, ήτοι: αριθμό τρακτέρ 15 ίππων 91.000,
θεριζοαλωνιστικές 21.000, αεροπλάνα 180 και σημαντικό αριθμό λοιπών αγροτικών
μηχανών και παρελκόμενων.

Ο αριθμός των εργατών και των υπαλλήλων απασχολουμένων στη υλική
παραγωγή, αυξήθηκε στο τέλος της πενταετίας περίπου κατά 416 χιλιάδες άτομα, έναντι
του τεθέντος στόχου των 400 χιλ. ατόμων. Κατά την 5ετία η παραγωγή της αγροτικής
οικονομίας αυξήθηκε σε σύγκριση με την τέταρτη 5ετία κατά 26%, χωρίς να υπάρχει
αντίστοιχος στόχος στον προγραμματισμό.
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Πίν. 4.15: Δείκτες συνολικής παραγωγής ολόκληρης της βιομηχανίας και μεσοετήσια αύξηση κατά κλάδους

Πηγή:  Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука  и изкуство, София, 1990, с. 430.

Πίνακας με βάση το έτος 1965 = 100 Μεσοετήσια αύξηση, σε  %
Βιομηχανικοί κλάδοι 1970 1975 1980 1985 1988 1966-

1970
1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1988

1. Ηλεκτρική και θερμική ενέργεια 186,5 241,5 354,6 440,9 494,8 13,30 5,30 7,95 4,45 3,90

2. Βιομηχανία καυσίμων 203,4 305,5 397,9 423,7 472,9 15,25 8,45 5,45  1,25 3,70

3. Μεταλλουργία και εξόρυξη μεταλλεύματος 233,6 390,4 530,8  607,3 647,8 18,50 10,90 6,25 2,65 2,40

4. Βιομηχανία μηχαν/σκευών και επεξ. μετάλλου 206,0 408,6 647,8 994,8 1261,9 15,55 14,65 9,65 8,95 8,25

5. Βιομηχανία χημική και καουτσούκ 264,8 456,6 722,5 1011,4 1178,4 21,50 11,65 9,45 6,95 5,25

6. Βιομηχανία οικοδομικών υλικών 162,8 252,1 366,9 393,3 405,8 21,30 9,35 7,60 1,40 1,20

7. Βιομηχανία παραγωγής και επεξ. ξύλου 126,9 167,2 195,5 225,3 239,2 4,90 5,75 3,10 2,85 2,00

8. Βιομηχανία χάρτου και ζελατίνης 204,0 359,2 436,0 515,6 537,4 15,35 11,95 3,95 3,40 1,40

9. Βιομηχανία καθρεπτών και πορσελάνης 184,4 276,5 379,4 417,9 440,6 13,05 8,45 6,55 1,95 1,80

10. Βιομηχανία υφασμάτων και πλεκτών 151,1 214,5 273,1 319,2 356,9 8,60 7,20 5,00 3,15 3,80

11. Βιομηχανία ραπτικής 185,2 262,7 300,2 358,7 402,2 13,10 7,20 2,75 3,65 3,90

12. Βιομηχανία δερμάτων και υποδημάτων 174,9 240,3 266,3 325,2 390,5 11,80 6,55 2,05 4,10 6,30

13. Βιομηχανία πολυγραφικής 177,0 214,3 350,8 398,4 450,0 12,10 3,95 10,35 2,60 4,30

14. Βιομηχανία τροφίμων 134,5 178,2 203,2 225,5 233,4 6,10 6,05 2,40 2,15 1,15

Σύνολο βιομηχανίας 168,0 258,4 345,6 427,5 486,7 10,95 9,10 6,00 4,35 4,40
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Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην πενταετία αυτή τέθηκαν πάρα πολλοί
στόχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι επαναλαμβανόμενοι και αόριστοι. Ο
απολογισμός είναι σημαντικά βραχύτερος σε έκταση και τοποθετείται σε ορισμένους μόνο
στόχους, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς αποσιωπώνται. Τα σημαντικότερο όμως εξ όλων
είναι ότι το σύνολο σχεδόν των συγκεκριμένων στόχων δεν επιτεύχθηκε.

6ο Πενταετές πρόγραμμα(1971-1975):
 για την ολόπλευρη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων από την επιστημονικοτεχνική

επανάσταση,
 για την αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας και για την ταχεία

οικονομική ανάπτυξη

Α.   Προγραμματισμός

 Εντατικοποίηση της λαϊκής οικονομίας και αύξηση της αποτελεσματικότητάς της με
προοδευτικές αλλαγές στη σύνθεση της παραγωγής, ενίσχυση της συγκέντρωσής της και με
εξειδίκευση, τεχνική ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό των υπαρκτών δυνάμεων.
 Ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των εργατικών και υλικών πόρων.
 Αύξηση και ποικιλία των εμπορευμάτων λαϊκής κατανάλωσης.
 Η εντατική βιομηχανοποίηση της χώρας, η διαδοχική διοχέτευση νέων βιομηχανικών
τεχνολογιών και μεθόδων σ’ όλους τους οικονομικούς τομείς, πρέπει να είναι η γενική
κατεύθυνση στην ανάπτυξη της οικονομίας.
 Η παραγωγή του εθνικού εισοδήματος το 1975 να αυξηθεί με 47-50% σε σύγκριση με το 1970.
 Τα πραγματικά εισοδήματα ανά άτομο να αυξηθούν με 25-30%, ενώ κατά την πενταετία να
χορηγηθούν σημαντικά περισσότερα μέσα για την αύξηση των μισθών και συντάξεων και για τη
διενέργεια άλλων κοινωνικών έργων σε σχέση με τα κοινωνικά κεφάλαια κατανάλωσης.
 Αύξηση της κατανάλωσης των βασικών τροφίμων και αριστοποίηση της σύνθεσης της λαϊκής
κατανάλωσης, ενώ η κυκλοφορία εμπ/των να αυξηθεί με 38-40%.
 Αύξηση του αριθμού των θέσεων στα νηπιαγωγεία για παιδιά έως 3 ετών από 33.000 το έτος
1970 σε 63.000 το έτος 1975, να συμπεριληφθούν κατά το έτος 1975 στα νηπιαγωγεία περίπου
76% από τα παιδιά της ηλικίας από 3 έως 7 ετών,
 Εξασφάλιση κατά μέσο όρο το 1975 ανά άτομο 12,5 τ.μ. εμβαδόν κατοικίας και στις πόλεις
11,3 τ.μ. σε σύγκριση με 9,9 τ.μ. κατά το έτος 1970. Για το σκοπό αυτό, να χτιστούν 250 χιλ.
διαμερίσματα. Αύξηση του όγκου των βιομηχανικών υπηρεσιών του πληθυσμού με 70-80%.
 Εξασφάλιση συνθηκών για βαθμιαία μετάβαση σε πιο σύντομη εβδομάδα εργασίας,.
 Το σχετικό μερίδιο συσσώρευσης στο χρησιμοποιούμενο εθνικό εισόδημα να είναι 26-28%.
 Τα βασικά κεφάλαια της χώρας να αυξάνονται με 48-50%, της υλικής παραγωγής με 57-60%.
 Με συνέπεια να επιλύονται τα προβλήματα της ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας,
της μείωσης του κόστους, της αύξησης της αποδοτικότητας. Να γίνει στροφή στην εργασία για
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την αύξηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικής ικανότητας της παραγωγής.
 Να βελτιώνεται η διάρθρωση των κλάδων της κοινωνικής παραγωγής και  στο μέλλον να
προτιμώνται οι κλάδοι που συνδέονται με την επιστημονική-τεχνική πρόοδο και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας της παραγωγής και της εξωτερικής εμπορικής ανταλλαγής εμπ/των.
 Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ανάπτυξη της παραγωγής εμπ/των λαϊκής κατανάλωσης και
στις υπηρεσίες για να εξασφαλιστεί καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων.
 Να εξασφαλιστούν ουσιαστικές βελτιώσεις στη δομή, τη διανομή μεταξύ των κλάδων, την
προκατάρτιση, επανακατάρτιση και την χρησιμοποίηση των στελεχών, ενώ ταυτόχρονα να
επιλύονται τα προβλήματα σε σχέση με την προκατάρτιση ειδικών και εργατών υψηλής
ειδίκευσης, με την αύξηση της ειδίκευσης των ειδικών και εκτελεστικών στελεχών, με την
ανοικοδόμηση της υλικής υποδομής της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη του δημιουργικού
χαρακτήρα της εργασίας, με τη δημιουργία πιο υψηλής συνείδησης και πειθαρχίας της εργασίας.

Β.   Απολογισμός

 Το παραχθέν εθνικό εισόδημα κατά το 1975 αυξήθηκε με 46% σε σύγκριση με το 1970. Η
αύξηση του εθνικού εισοδήματος σχεδόν ολοσχερώς επιτεύχθηκε μέσω της αύξησης της
κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας.
 Εκσυγχρονίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή της βιομηχανίας,, της οικοδομικής, της μεταφοράς,
των συγκοινωνιών, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
 Στη λαϊκή οικονομία επενδύθηκαν 21 δις λέβα, από τα οποία 16 δις λέβα στον τομέα της
υλικής παραγωγής.
 Τα βασικά παραγωγικά κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 52% και έφθασαν τα 32 δις λέβα. Στην
οικονομία επενδύθηκαν 21 δις λέβα, από τα οποία 16 δις στον τομέα της υλικής παραγωγής.
 Άρχισε η εκμετάλλευση εργοστασίων μεγάλης ιπποδύναμης εφοδιασμένων με σύγχρονη
τεχνική και τεχνολογίες, π.χ. ο πρώτος πυρηνικός  ηλεκτροσταθμός,, σπουδαίες μονάδες της
χημικής βιομηχανίας, της μηχανοκατασκευής, των ηλεκτρονικών κ.α.
 Ο όγκος της βιομ/νικής παραγωγής κατά το 1975 αυξήθηκε με 55% σε σύγκριση με το 1970.
 Η σχέση μεταξύ της βιομηχανίας και γεωργικής παραγωγής άλλαξε από 77,1:22,9 κατά το
έτος 1970, σε 81,2:18,8 κατά το έτος 1975. Η παραγωγή της μηχανοκατασκευής αυξήθηκε 2,1
φορές, της τεχνικής Η/Υ και της οργανωτικής τεχνικής – πάνω από 11 φορές.
 Οι δυνάμεις παραγωγικής ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν πάνω από 70%. Η ετήσια
παραγωγή της ηλεκτροενέργειας έφθασε 25,2 δις ωριαία κιλοβάτ.
 Κατά το έτος 1975 παράχθηκαν 2,5 εκ. τόννοι ελάσματα  από μαύρα μέταλλα.
 Αυξήθηκε η ποιότητα και ο αριθμός των ποικιλιών εμπορευμάτων, η λιανική κυκλοφορία
εμπορευμάτων αυξήθηκε κατά 46,8%.
 Αυξήθηκε ο αριθμός των γεωργικών ζώων.
 Στην παραγωγή δημητριακών λήφθηκαν υψηλές και σταθερές σοδειές. Ο όγκος της γεωργικής
παραγωγής κατά το έτος 1975 αυξήθηκε με 17% σε σύγκριση με το έτος 1970. Η παραγωγή
δημητριακών αυξήθηκε κατά την 6η πενταετία με 17%.
 Η παραγωγή κρέατος κατά το 1975 είναι μεγαλύτερη  κατά 37,7% σε σύγκριση με το 1970
και των αυγών κατά 14,1% κ.τ.λ.
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 Ο όγκος των εργασιών οικοδόμησης-συναρμολόγησης κατά την 6η 5ετία αυξήθηκε με 38,4%.
 Διευρύνθηκαν και αυτοματοποιήθηκαν οι τηλεφωνικές και οι τηλεγραφικές επικοινωνίες.
 Βελτιώθηκε η τεχνική υποδομή της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, αυξήθηκε η κάλυψη της
χώρας με ράδιο-τηλεοπτικά σήματα.
 Σημαντικά αυξήθηκε η ανταλλαγή εμπ/των με τις σοσιαλιστικές χώρες. Κατά το 1975 αυτή
αυξήθηκε περίπου 2 φορές σε σύγκριση με το έτος 1970.
 Κατά το έτος 1975 το μερίδιο της παραγωγής μηχανοκατασκευής έφθασε 41% από τις
συνολικές εξαγωγές της χώρας σε σύγκριση με 29% κατά το 1970.
 Τα πραγματικά εισοδήματα ανά άτομο κατά την έκτη πενταετία αυξήθηκαν με 32,4%.
 Ο ελάχιστος εργατικός μισθός αυξήθηκε από 65 λέβα σε 80 λέβα. Αυξήθηκε το ύψος των
διάφορων ειδών συντάξεων, υποτροφιών, κοινωνικών υποστηρίξεων και της διάρκειας της
πληρωμένης και μη πληρωμένης άδειας μητρότητας και ανατροφής παιδιών.
 Εφαρμόσθηκε η εβδομάδα πέντε εργάσιμων μερών για μεγάλο μέρος των εργαζομένων.
 Τα κοινωνικά κεφάλαια κατανάλωσης αυξήθηκαν με 47,8%.
 Περαιτέρω ανάπτυξη είχαν το υγειονομικό έργο, τα κοινωνικά έργα, η ανάπαυση των
εργαζομένων, η σωματική αγωγή, ο αθλητισμός, ο τουρισμός.
 Κατά το έτος 1975 συμπεριλήφθηκαν στα νηπιαγωγεία για παιδιά έως 3 ετών και στους
οίκους μητέρα και παιδί 16% από παιδιά έως 3 ετών, στα νηπιαγωγεία 74,1% από παιδιά από 3
έως 7 ετών, μεταξύ αυτών στα ολοήμερα 39,4%.
 Κτίστηκαν 242.000 νέες κατοικίες. Κατά το 1975 ανά άτομο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο από
13,3 τ.μ. εμβαδόν κατοικίας, ενώ στις πόλεις – 11,9 τ.μ.
 Επιτυχώς έγινε αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυξήθηκε η ειδίκευση των
ειδικών και των εκτελεστικών στελεχών.
 Αυξήθηκαν οι θέσεις στα θέατρα και στους κινηματογράφους. Αυξήθηκε ο αριθμός και το
τιράζ των έντυπων εκδόσεων. Άρχισε η εκπομπή δεύτερου και έγχρωμου τηλεοπτικού
προγράμματος.
 Έγιναν αλλαγές στην εδαφική οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής και πραγματοποιήθηκε η
πιο πέρα προσέγγιση του κοινωνικού-οικονομικού επιπέδου μεταξύ των νομών και περιφερειών.
 Μερικά υπουργεία και αρχές, ενώσεις και επιχειρήσεις δεν έδωσαν την απαιτούμενη προσοχή
στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, για την ελάττωση των υλικών εξόδων και για
τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής.
 Δεν άρχισε έγκαιρα η εκμετάλλευση σημαντικών οικοδομών και υπήρξε καθυστέρηση στην
ανέγερση κατοικιών και στην δημόσια βιοτική εξυπηρέτηση του πληθυσμού.
 Κατά περιόδους υπήρξαν αδυναμίες στην παροχή  μερικών τροφίμων και άλλων
εμπορευμάτων.
 Έγιναν λάθη στη σχεδιοποίηση, στις υλικές-τεχνικές παροχές και στη χρηματοδότηση.

Πηγή: α) Директиви на десетия конгрес на БКП за социално – икономическото развитие на НРБ през
годините на шестата петилетка 1971-75 г., Партиздат – София 1971, номер 10529/1971.
β) Основни Насоки на XI конгрес на БКП за обществено– икономическото развитие на НРБ

            през седмата петилетка 1976-1980 г., Партиздат – София 1976, номер 8061/1976.
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Κατά την έκτη πενταετία (1971-75) πραγματοποιήθηκε αύξηση του εθνικού
εισοδήματος κατά 46%, σύμφωνα με τον απολογισμό, ελαφρώς μικρότερη από την
προβλεπόμενη στο πρόγραμμα, η οποία έφθανε το 47-50%.

Με βάση τον απολογισμό, τα πραγματικά εισοδήματα κατά κεφαλή αυξήθηκαν το
1975 κατά 32,4%, ξεπερνώντας περίπου κατά 2,4% την πρόβλεψη στο πρόγραμμα που
ήταν 25-30%. Με βάση τον πίνακα 4.11 (σελ.191) και σε σταθερές τιμές (1965=100), ο
δείκτης του πραγματικού μισθού των εργατοϋπαλλήλων στη βιομηχανία στο τέλος
του1970 ήταν 120 μονάδες και στο τέλος του 1975 αυξήθηκε στις 134 μονάδες, δηλαδή
αυξήθηκε κατά 14 μονάδες, οι οποίες ποσοστιαία αντιστοιχούν σε αύξηση 11,7%
συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία. Εφόσον ο απολογισμός αναφέρεται σε αύξηση
πραγματικών εισοδημάτων κατά κεφαλή ύψους 32,4%, θα έπρεπε και οι
εργατοϋπάλληλοι της βιομηχανίας να απολάμβαναν την αύξηση αυτή. Τα στοιχεία όμως
του πίνακα 4.11 το διαψεύδουν, πιστοποιώντας αύξηση ύψους μόλις 11,7%.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής κατά το έτος
1975 αυξήθηκε 55% σε σύγκριση με το έτος 1970, χωρίς να προβλέπεται κάτι ανάλογο
στον προγραμματισμό. Με βάση τον πίνακα 4.15 (σελ.206) ο όγκος της βιομηχανικής
παραγωγής κατά το έτος 1975 αυξήθηκε με 53,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη
πενταετία. Η παραγωγή της μηχανοκατασκευής αυξήθηκε 2,03 φορές, η παραγωγή
οικοδομικών υλικών  54,9%, η παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 29,5%, η
παραγωγή της μεταλλουργίας 67,1%, η παραγωγή της χημικής βιομηχανίας 72,4%, η
παραγωγή τροφίμων 32,5%, η παραγωγή δερμάτων και υποδημάτων 37,4% και η
παραγωγή και επεξεργασία ξύλου 31,8%, σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία.

Όπως προκύπτει από το ρυθμό αύξησης της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής
αλλά και της παραγωγής των κλάδων, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής βαίνει
μειούμενος. Μειούμενος είναι επίσης και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά μέσο όρο τόσο
της συνολικής παραγωγής όσο και της παραγωγής των κλάδων.

Τα βασικά κεφάλαια στην εθνική οικονομία στο τέλος του 1988 ήταν πάνω από
126 δις λέβα61, από τα οποία τα παραγωγικά βασικά κεφάλαια στη βιομηχανία ήταν
περίπου 61,5 δις. Τα στοιχεία για το μέγεθός τους στη βιομηχανία κατά την περίοδο 1966-
88, κατανέμονται ανά πενταετία στον παρακάτω πίνακα 4.16.

Σε αυτή την περίοδο στη βιομηχανία έγιναν επενδύσεις πάνω από 61 δις λέβα, τα
οποία κατανεμήθηκαν ανά πενταετία ως εξής: V – 11,4%, VΙ – 14,5%, VΙΙ – 21,0%,
VIII – 29,3% και IX – 23,8%. Από την κατανομή αυτή προκύπτει ότι η 5η και 6η

πενταετία απορροφούν το 25,9% των κεφαλαίων ενώ οι τρεις επόμενες συντριπτικά
μεγαλύτερο ποσοστό που φθάνει το 74,1%. Η σύγκριση των στοιχείων για επενδύσεις

61 Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука и изкуство,
София, 1990, σελ. 466.
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κεφαλαίων στη βιομηχανία με τα στοιχεία για το συνολικό όγκο των επενδύσεων
κεφαλαίου σε ολόκληρη την εθνική οικονομία , επικυρώνει την αντιστροφή των τάσεων
για μείωση του σχετικού μεριδίου επενδύσεων στην βιομηχανία στο σύνολο της εθνικής
οικονομίας, συγκριτικά με τις τάσεις που επικρατούσαν κατά τις τέσσερες πρώτες
πενταετίες.

Πίν.  4.16:   Επενδύσεις κεφαλαίων στη βιομηχανία της Βουλγαρίας ανά πενταετία
                     για την περίοδο 1966-1988.

Επενδύσεις κεφαλαίων
εκατ. λέβαΠερίοδοι

Σύνολο περιόδου Μεσοετήσια

Σχετικό τμήμα των επενδύσεων
κεφαλαίων στη βιομηχανία από τις

συνολικές στην εθνική οικονομία, %
V. Πενταετία

1966-1970 7.011,9 1.462,4 45,88

VI.   Πενταετία
1971-1975 8.881,6 1.776,3 40,86

VII.  Πενταετία
1976-1980 12.890,8 2.578,2 41,67

 VIII. Πενταετία
1981-1985 17.978,9 3.595,8 44,87

 IX.    Πενταετία
1986-1988 14.592,6 4.864,2 49,15

Σύνολο
(1966-1988) 61.355,8 2.232,9 44,55

Πηγή: Статистически годишник на НРБ, 1986, σελ. 123.

Επιπρόσθετα, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων ανά πενταετία σε σύγκριση με
την προηγούμενη, κατά τις τρεις πρώτες πενταετίες είναι αυξανόμενος ενώ τις δύο
επόμενες μειούμενος (VI: 26,7%, VII: 45,1%, VIII: 39,5%, IX: -18,8%). Τα παραπάνω
επιβεβαιώνουν την μείωση του μεριδίου των βιομηχανικών επενδύσεων στο σύνολο της
εθνικής οικονομίας, καθώς επίσης και την μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων
κατά τις δυο τελευταίες πενταετίες. Ειδικότερα η 9η πενταετία συγκριτικά με τις
προηγούμενες, εμφανίζει αυξημένο (49,15%) το μερίδιο των επενδύσεων στη βιομηχανία
στο σύνολο της εθνικής οικονομίας, ενώ το αντίστοιχο επενδυμένο ποσό για την πενταετία
αυτή στη βιομηχανία είναι μειωμένο (14.592,6 εκατ. λέβα). Αυτό δείχνει ότι τα συνολικά
κεφάλαια σε επίπεδο εθνικής οικονομίας μειώθηκαν σημαντικά.

Αναφορικά με τις επενδύσεις κεφαλαίου στη βιομηχανία κατά την 6η 5ετία, αυτές
αποτελούν το 14,5% των συνολικών κεφαλαίων της περιόδου και είναι αυξημένες κατά
26,7% συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία. Το σχετικό μερίδιο των επενδύσεων
στη βιομηχανία, ως ποσοστό στο σύνολο των επενδύσεων στην εθνική οικονομία,
ανέρχεται στο 40,86% έναντι 45,88% κατά την προηγούμενη πενταετία, το οποίο οδηγεί
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στο συμπέρασμα ότι τα κεφάλαια σε επίπεδο εθνικής οικονομίας είναι αυξημένα
συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, τα βασικά παραγωγικά κεφάλαια αυξήθηκαν με 52%
έναντι στόχου 48-50%, η λιανική κυκλοφορία εμπορευμάτων κατά 46,8%, περισσότερο
κατά 6,8% από την προβλεπόμενη αύξηση 38-40% στον προγραμματισμό. Η σχέση
μεταξύ της βιομηχανίας και της γεωργικής παραγωγής άλλαξε από 77,1:22,9 κατά το έτος
1970, σε 81,2:18,8 κατά το έτος 1975. Κτίστηκαν 242 χιλ. νέες κατοικίες έναντι του
προγραμματικού στόχου των 250 χιλ. κατοικιών. Έτσι, κατά το 1975 ανά άτομο
αντιστοιχεί κατά μέσο όρο κατοικία εμβαδού 13,3 τ.μ. έναντι προγραμματικού στόχου
12,5 τ.μ., ενώ στις πόλεις ανά άτομο 11,9 τ.μ. έναντι στόχου 11,3 τ.μ. σε σύγκριση με τα
9,9 τ.μ. το 1970. Επίσης έναντι των τεθέντων στόχων, εφαρμόσθηκε η εβδομάδα των πέντε
εργάσιμων ημερών για τους περισσότερους εργαζομένους, ανάλογα με την κατηγορία
τους, αυξήθηκε το ύψος των διαφόρων συντάξεων, των υποτροφιών, των διαφόρων
κοινωνικών υποστηρίξεων, καθώς και της διάρκειας της πληρωμένης και μη πληρωμένης
άδειας μητρότητας και της ανατροφής παιδιών.

Στο πρόγραμμα αυτό όπως και στους άλλους, εκτός των όσων αναφέρθηκαν
παραπάνω, εμφανίζονται και πολλοί άλλοι στόχοι επαναλαμβανόμενοι, ασαφείς, μη
συγκεκριμένοι ή αόριστοι, χωρίς να παρουσιάζεται στον απολογισμό κάποιο αποτέλεσμα,
όπως επίσης εμφανίζονται πραγματοποιθέντα αποτελέσματα χωρίς να υπάρχουν
αντίστοιχες προβλέψεις. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι κάποιοι στόχοι στην πορεία
εγκαταλείφθηκαν ή δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν γι’ αυτό δεν υπάρχουν σχετικά
αποτελέσματα. Επίσης, επιτεύχθηκαν ορισμένα αποτελέσματα τυχαία ή συγκυριακά, τα
οποία παρουσιάζονται στον απολογισμό ως επιτυχίες. Το τοπίο είναι περισσότερο θολό
όμως στους στόχους και τα αποτελέσματα, τα οποία είναι ασαφή και αόριστα, οπότε δεν
μπορούν να αντιστοιχηθούν και επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα
συμπεράσματα.

Στο τέλος του παρατιθέμενου απολογισμού, αλλά και σε όλους τους άλλους,
συστηματικά παρατίθενται λόγοι, αιτίες, συγκυρίες, προβλήματα, λάθη, αδυναμίες,
έλλειψη συντονισμού κλπ, εξαιτίας των οποίων δεν μπόρεσαν ορισμένοι στόχοι να
επιτευχθούν ή κάποιες λειτουργίες ή διαδικασίες να βελτιωθούν. Το χαρακτηριστικό είναι
ότι η αυτοκριτική αυτή σε όλους τους απολογισμούς είναι σχεδόν πανομοιότυπος. Γεγονός
πάντως είναι ότι η αναγνώριση και η αποδοχή κατά το στάδιο της αυτοκριτικής λαθών,
αδυναμιών κλπ., προσδίδει φερεγγυότητα στην όλη διαδικασία, η οποία και πείθει για τις
αγαθές προθέσεις των ιθυνόντων, την ύπαρξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων, καθώς και
υψηλού αποθέματος γνώσεων για την υλοποίηση των υπεσχημένων την επόμενη φορά. Η
τακτική αυτή υποβοηθεί στη λήψη ψήφου απαλλαγής από κάθε ευθύνη των υπευθύνων, οι
οποίοι στη συνέχεια ανανεωμένοι και απαλλαγμένοι από το βάρος της αποτυχίας,
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αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων του επόμενου
προγράμματος.

7ο Πενταετές πρόγραμμα(1976-1980):
 για την γενική εντατικοποίηση της λαϊκής οικονομίας,
 για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των κοινωνικών

δραστηριοτήτων

Α.  Προγραμματισμός

 Εξασφάλιση υψηλών και σταθερών ρυθμών οικονομικής  ανάπτυξης..
 Ταχεία ανάπτυξη προοπτικών κλάδων, αύξηση βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής,
διεύρυνση του πεδίου  εξυπηρέτησης του πληθυσμού.
 Περαιτέρω αριστοποίηση του συστήματος αναλογιών στην λαϊκή οικονομία. Ρύθμιση της
σχέσης μεταξύ συσσώρευσης και κατανάλωσης ως βασική αναλογία  της ανάπτυξης.
 Κατά την πενταετία, αύξηση του μεριδίου του κεφαλαίου συσσώρευσης από το
χρησιμοποιημένο εθνικό εισόδημα κατά 28%, ενώ του κεφαλαίου κατανάλωσης κατά 72%.
 Βελτίωση της σχέσης μεταξύ των καταναλωτικών κεφαλαίων του πληθυσμού, των
εμπορευμάτων και του όγκου των υπηρεσιών.
 Αύξηση του εθνικού εισοδήματος  κατά την πενταετία με 45-50%. Αύξηση των πραγματικών
εισοδημάτων κατά 20-25% και των κεφαλαίων  κοινωνικής κατανάλωσης κατά 35-40%.
 Προώθηση της πληρωμής ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα της εργασίας και
σύνδεση του βασικού εργατικού μισθού προοδευτικά με την προσωπική συμβολή και την
συμβολή της εργατικής κολεκτίβας στην ανάπτυξη της παραγωγής και στην αύξηση της
αποδοτικότητάς της.
 Βελτίωση της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης των εργαζομένων, με στόχο την αύξηση της
ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών και δραστηριοτήτων.
 Αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών στη διοίκηση της παραγωγής, στην πολιτιστική και
κοινωνική ζωή. Περισσότερες φροντίδες να καταβάλλονται για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
 Σύνδεση της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού με την αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας και της οικονομικής αποδοτικότητας.
 Αύξηση του εθνικού εισοδήματος δια μέσου της αύξηση της  παραγωγικότητας της εργασίας.
 Λήψη μέτρων για την τήρηση των τεχνολογικών κανόνων και στάνταρτ, των κανόνων
κατανάλωσης α΄ υλών, υλικών, ενέργειας και των εργατικών κανόνων.
 Πλήρη εκμετάλλευση των παραγωγικών κεφαλαίων ολόκληρη την εβδομάδα, υπό τις συνθήκες
της εργάσιμης εβδομάδας των 5 ημερών, εισάγοντας καθεστώς εργασίας με δύο και τρεις βάρδιες.
 Ο γενικός τρόπος για την ανάπτυξη και εντατικοποίηση των βασικών παραγωγικών κεφαλαίων
κατά την πενταετία να είναι ο εκσυγχρονισμός τους, η ανασυγκρότηση και η διεύρυνση στο πιο
σύγχρονο τεχνικό  και τεχνολογικό επίπεδο
 Για την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού και της ανασυγκρότησης, οι οικοδομικές εργασίες να
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γίνονται από κοινού με τις οργανώσεις συναρμολόγησης και τις κολεχτίβες των επιχειρήσεων
που εκσυγχρονίζονται.
 Κατά την πενταετία για εκσυγχρονισμό, ανασυγκρότηση και διεύρυνση να χρησιμοποιούνται
περίπου 70% από τις επενδύσεις κεφαλαίων για την υλική παραγωγή. Το μερίδιο των
μηχανημάτων και εξοπλισμών στις νέες οικοδομές να φθάσει στο 55% της αξίας τους.

Β.   Απολογισμός

 Το εθνικό εισόδημα αυξήθηκε κοντά στα 24 δις λέβα σε σύγκριση με την 6η πενταετία. Σχεδόν
ολόκληρη η αύξησή του επετεύχθη μέσω της αύξησης της κοινωνικής παραγωγικότητας της
εργασίας, της οποίας ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι περίπου 6,1%. Το βασικό μέρος από
το εθνικό εισόδημα χρησιμοποιήθηκε άμεσα για κατανάλωση του πληθυσμού, για ανοικοδόμηση,
για ανάπτυξη της παιδείας, του πολιτισμού και της υγείας.
 Για την ανάπτυξη της λαϊκής οικονομίας δαπανήθηκαν κοντά στα 31 δις λέβα επενδυτικά
κεφάλαια. Τα βασικά  κεφάλαια στο τέλος του 1980 έφθασαν τα 77 δις λέβα.
 Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε περίπου 35%.
 Η παραγωγή της Μηχανοκατασκευής αυξήθηκε 56,2%, της ενέργειας 35%, της
Μεταλλουργίας 18,1% και της χημικής βιομηχανίας 52,9%.
 Η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε περίπου 12%, ενώ μόνο η κτηνοτροφία 22%.
 Κατά το 1980 μεταφέρθηκαν 32% περισσότερα φορτία  και 5,7% περισσότεροι επιβάτες σε
σχέση με το 1975.
 Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες η απόδοση των τηλεφωνικών κέντρων ήταν αυξημένη 2 φορές.
Η αυτοματοποίηση των διακοινοτικών τηλεφωνικών επικοινωνιών έφτασε περίπου 65%.
 Το εξωτερικό εμπόριο εμπ/των κατά το 1980 αυξήθηκε δυο φορές σε σύγκριση με το 1975.
Βελτιώθηκε η σύνθεση των εξαγωγών, όπου το σχετικό μερίδιο των μηχανών και εξοπλισμών
έφθασε το 45%.
 Για 5 χρόνια τα μέσα που συγκεντρώθηκαν για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (κεφάλαιο
κατανάλωσης από τη χρησιμοποίηση του εθνικού εισοδήματος), ανήλθαν σε περίπου 19 δις λέβα
περισσότερο, από όσο κατά την 6η  πενταετία.
 Τα πραγματικά εισοδήματα κατά κεφαλή  αυξήθηκαν κατά 12,7%.
 Τα κοινωνικά κεφάλαια κατανάλωσης κατά κεφαλή αυξήθηκαν από 420 λέβα κατά το 1975 σε
619 λέβα κατά το 1980. Το απόλυτο μέγεθος στο τέλος της πενταετίας ανήλθε σε 5,5 δις λέβα.
 Κατά το 1979 αυξήθηκε ο κατώτερος μηνιαίως μισθός από 80 λέβα σε 100 λέβα και ο
χαμηλότερος μισθός για τους νέους ειδικούς με ανώτατη εκπαίδευση αυξήθηκε από 105 σε 155
λέβα. Ο μέσος μηνιαίος εργατικός μισθός των εργατοϋπαλλήλων αυξήθηκε με 25%.
 Η κυκλοφορία εμπορευμάτων λιανικής κατά το 1980 αυξήθηκε με 30% σε σύγκριση με το
1975, και οι υπηρεσίες του πληθυσμού με 50%. Η κατανάλωση κατά κεφαλή των βασικών
προϊόντων διατροφής έφθασε: κρέας και προϊόντα κρέατος 62,5 κιλά, γάλα 197 λίτρα, αυγά 203
τεμάχια, φρούτα και λαχανικά 204 κιλά, ζάχαρη και προϊόντα ζάχαρης 34 κιλά.
 Οι εργαζόμενοι διαθέτουν όλο και πιο μεγάλο μέρος από τα εισοδήματά τους για αγαθά
μακροχρόνιας χρήσης, για κατασκευή και ανακαίνιση οικιών, για πολιτιστικές ανάγκες. Ανά 100
οικογένειες το 1980 αντιστοιχούν 77 συσκευές τηλεόρασης, 71 ηλεκτρικά πλυντήρια, 77 οικιακά
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ψυγεία, 29 ΙΧΕ αυτοκίνητα και ούτω καθεξής.
 Η κυκλοφορία των εκδοθέντων βιβλίων και φυλλαδίων έφθασε τα 58 εκατομμύρια αντίτυπα.
 Κατασκευάσθηκαν περίπου 352 χιλιάδες καινούργιες οικίες, εκατό (100) χιλιάδες περισσότερες
από την 6η πενταετία.
 Παραδόθηκαν σε λειτουργία καινούργια σχολεία, παιδικά και υγειονομικά ιδρύματα, καθώς και
πολιτιστικά κτίρια .Το 1980 στους παιδικούς σταθμούς υπήρχε πληρότητα 76%.
 Διευρύνθηκε η προμήθεια δωρεάν βιβλίων στους μαθητές.
 Κατά την περασμένη περίοδο βαθμιαία όλοι οι εργάτες και οι υπάλληλοι χωρίς τους
απασχολούμενους στη αγροτική οικονομία και στην εκπαίδευση, πέρασαν στην πενθήμερη
εβδομάδα εργασίας.
 Κατά την έβδομη πενταετία δυσμενή επίδραση πάνω στην οικονομία άσκησαν οι ενεργειακές
α΄ ύλες και η συνεχής αύξηση των τιμών των εισαγόμενων α΄ υλών και υλικών, καυσίμων και
μηχανών, καθώς επίσης και οι κακές κλιματικές συνθήκες και κάποιες θεομηνίες.
 Σε μερικούς κλάδους και δραστηριότητες δεν πραγματοποιήθηκε στον απαραίτητο βαθμό
στροφή προς την πληρέστερη αποκάλυψη και αξιοποίηση των υπαρκτών μεγάλων αποθεμάτων,
για την εξασφάλιση δυναμικότερης ανάπτυξης της λαϊκής οικονομίας.
  Σε κάποιες οικονομικές μονάδες παραβιάζοντας η σχεδιοποίηση, η οικονομική, η παραγωγική
και η τεχνολογική πειθαρχία. Με σημαντική καθυστέρηση διοχετεύθηκαν οι επιτεύξεις της
επιστημονικοτεχνικής προόδου. Άλογα χρησιμοποιήθηκαν οι παραγωγικές δυνάμεις, οι πρώτες
ύλες και τα υλικά, η ενέργεια και τα καύσιμα, ο εργατικός χρόνος.
 Σοβαρές δυσκολίες στον υλικοτεχνικό εφοδιασμό προξένησε τη μη εκτέλεση των σχεδίων για
παραγωγή κάποιων σημαντικών προϊόντων, συνεταιριστικών προμηθειών και αποθεμάτων
ανταλλακτικών.
  Διαταράξεις στη παραγωγική διαδικασία παρουσιάσθηκαν και από υπαιτιότητα των
μεταφορικών οργανώσεων και ιδιαίτερα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
 Η παραγωγή των ιδιαίτερων ειδών εμπορευμάτων για λαϊκή κατανάλωση και για εξυπηρέτηση
του πληθυσμού δεν ήταν αρκετή και συνεχής.

Πηγή: α) Основни Насоки на XI конгрес на БКП за обществено– икономическото развитие на НРБ
през седмата петилетка 1976-1980 г., Партиздат – София 1976, номер 8061/1976.
β) Тезиси на XII конгрес на БКП за работата на партията, за социалното, икономическото и

             културното развитие на НРБ през седмата петилетка 1976-1980 г., и за задачите през
осмата  петилетка 1981-1985 г. и до 1990 г., София 1981 г., номер 6253/1981.

Στον προγραμματισμό της έβδομης πενταετίας (1976-80), προβλέπονταν αύξηση
του εθνικού εισοδήματος κατά 45-50%. Έναντι του στόχου αυτού, ο απολογισμός
καταγράφει αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 24 δις λέβα σε σύγκριση με την
προηγούμενη πενταετία. Επίσης στον απολογισμό καταγράφεται, ότι σχεδόν ολόκληρη η
αύξησή του εισοδήματος επετεύχθη μέσω της αύξησης της κοινωνικής παραγωγικότητας
της εργασίας, της οποίας ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι περίπου 6,1% και ότι το
βασικό μέρος από το εθνικό εισόδημα χρησιμοποιήθηκε άμεσα για κατανάλωση του
πληθυσμού, για ανοικοδόμηση, για ανάπτυξη της παιδείας, του πολιτισμού και της υγείας,
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χωρίς να έχουν τεθεί αντίστοιχοι στόχοι στον προγραμματισμό. Είναι προφανές ότι με τα
στοιχεία αυτά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις και εκτιμήσεις για το
βαθμό υλοποίηση των προγραμματικών στόχων.

Τα πραγματικά εισοδήματα κατά κεφαλή  αυξήθηκαν με 12,7% σύμφωνα με τον
απολογισμό έναντι του τεθέντος στόχου 20-25%. Με βάση τον πίνακα 4.11 (σελ.191), ο
πραγματικός μισθός των βιομηχανικών εργατοϋπαλλήλων σε σταθερές τιμές (1965=100)
στο τέλος του 1975 ήταν 134 μονάδες και στο τέλος του 1980 μειώθηκε στις 119 μονάδες,
δηλαδή μείωση των πραγματικών εισοδημάτων κατά 11,2%. Η εκ διαμέτρου αντίθετη
διαφορά, ως προς το ύψος των πραγματικών εισοδημάτων, δημιουργεί ασφαλείς
συνθήκες αμφισβήτησης της ορθότητας του απολογισμού. Η αναφορά στον
απολογισμό μόνο, ότι ο μέσος μηνιαίος εργατικός μισθός των εργατοϋπαλλήλων αυξήθηκε
κατά 25%, είναι σχεδόν αληθές, αφορά όμως τον ονομαστικό μισθό. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του παραπάνω πίνακα, ο δείκτης του ονομαστικού μισθού (1965=100) στο τέλος
του 1975 ήταν 1793 μονάδες και στο τέλος του 1980 αυξήθηκε στις 2265 μονάδες, δηλαδή
αύξηση των ονομαστικών μισθών κατά 26,3% !.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά τον απολογισμό περίπου 35%, έναντι
μη προσδιορισμένου στόχου στον προγραμματισμό της πενταετίας. Στον ανωτέρω πίνακα
4.15 (σελ. 206), η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής ανέρχεται σε ποσοστό 33,7%,
έναντι 53,8% κατά την προηγούμενη πενταετία, μικρότερη όμως κατά 1,3% από τον
απολογισμό. Ομοίως, το ποσοστό τις μεσοετήσιας αύξησης μειώνεται από 9,1% στο τέλος
του 1975 σε 6,0% στο τέλος του 1980, το οποίο δείχνει μια σημαντική κάμψη του
μεσοετήσιου ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής.

Επίσης, η παραγωγή της Μηχανοκατασκευής αυξήθηκε με 58,5% (κατά τον
απολογισμό 56,2%) έναντι αύξησης 98,3% κατά την προηγούμενη πενταετία. Η παραγωγή
της Ενέργειας αυξήθηκε με 46,8% (κατά τον απολογισμό 35%) έναντι αύξησης 29,5%. Η
παραγωγή της Μεταλλουργίας αυξήθηκε επίσης με 36% (κατά τον απολογισμό 18,1%)
έναντι 67,1% και της χημικής βιομηχανίας με 58,2% (κατά τον απολογισμό 52,9%) έναντι
72,4%. Η ίδια κάμψη διαπιστώνεται στο μεσοετήσιο ρυθμό αύξησης της κλαδικής
παραγωγής, τα ποσοστά των οποίων πέφτουν σημαντικά συγκριτικά με την προηγούμενη
πενταετία. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο απολογισμός δεν μπόρεσε να αποτυπώσει
επακριβώς τα ποσοστά αύξησης της παραγωγής των ανωτέρω κλάδων και μάλιστα με
μεγάλες αποκλίσεις, γεγονός που ακυρώνει την χρησιμότητά του.

Η ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 4.17 αποκαλύπτει την ύπαρξη δύο τάσεων:
Η πρώτη τάση δείχνει, ότι το σχετικό τμήμα του κόστους των κατασκευαστικών

εργασιών στην πάροδο του χρόνου μειώνεται για λογαριασμό  του σχετικού τμήματος των
μηχανών και εξοπλισμών, το οποίο αυξάνει (με εξαίρεση την 8η 5ετία).
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Η δεύτερη τάση δείχνει, ότι το σχετικό τμήμα των εξόδων για μηχανές και
εξοπλισμούς συνεχώς αυξάνει, ενώ οι δαπάνες για εισαγωγή μηχανών και εξοπλισμών
συνεχώς μειώνονται. Αυτό σημαίνει, ότι κατά την ανασυγκρότηση των βιομηχανικών
επιχειρήσεων συνεχώς αυξάνεται η συμμετοχή της βουλγάρικης μηχανοκατασκευής.

Πίν.  4.17: Τεχνολογική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία
                     της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1966-1988

Δείκτες V
      5ετία

VΙ
5ετία

VΙΙ
5ετία

VIII
5ετία

IX
5ετία

1. Κατασκευαστικές εργασίες 41,8 37,9 35,5 39,0 32,5

2. Μηχανές και εξοπλισμοί 48,3 49,2 48,9 46,6 53,1

(Μερίδιο εισαγωγών μηχανών-εξοπλισμού) (32,7) (27,5) (24,,9) (19,8) (24,2)

4. Γεωλογικές μελετητικές εργασίες 4,9 4,1 5,4 5,1 4,2

5. Άλλες δαπάνες 5,0 8,8 10,2 9,3 10,3

Πηγή: По Капитални вложения и строителство в НРБ, 1977, 48-49, и архивни материали в ЦСУ.

Η κατανομή των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία ανάμεσα στις οικονομικές
ομάδες και τους βιομηχανικούς κλάδους προσανατολίζονται από το επενδυτικό
πρόγραμμα της χώρας, το οποίο επιδιώκει την αύξηση της παραγωγής των μέσων για
παραγωγή στους κλάδους της ομάδας «Α». Αυτό σημαίνει, ότι είναι απαραίτητο να
αυξηθεί κατεξοχήν η υλικοτεχνική βάση των κλάδων της βαρειάς βιομηχανίας.

Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, ότι οι επενδύσεις κεφαλαίων στους
κλάδους της ομάδας «Α» από πενταετία σε πενταετία απόλυτα και σχετικά αυξάνουν.
Συνολικά για την εξεταζόμενη περίοδο περίπου τα 6/7 από το σύνολο των επενδύσεων
κεφαλαίου στη βιομηχανία ήταν κατευθυνόμενες προς την ομάδα «Α» και μόνο το 1/7 από
αυτές ήταν τοποθετημένες στην ομάδα «Β»62.

Η κατανομή των επενδύσεων κεφαλαίου ανάμεσα στους βιομηχανικούς κλάδους
δίδει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά για την επενδυτική πολιτική της Βουλγαρίας. Η πρώτη
χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα από την κατανομή των επενδύσεων στη βιομηχανία κατά
την περίοδο 1966-88 είναι, όπως προκύπτει από τον πίνακα 4.18, ότι το βασικό μέρος από
αυτές κατευθύνθηκαν προς τους κλάδους παραγωγής εργαλείων και ενεργειακών πρώτων
υλών. Από τις επενδύσεις κεφαλαίων κατά κλάδο και για κάθε πενταετία, όπως φαίνεται

62 α) Шанкарев П., Производственият ритъм в народното стопанство на НРБ, София 1983, с.176-205.
β) Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989), Наука и изкуство,

София 1990, с. 470.
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στον πίνακα, οι τρεις κλάδοι (Μηχανοκατασκευή, Ηλεκτροπαραγωγή και η Χημική
βιομηχανία), συγκεντρώνουν ποσοστό από 46,95% έως 56,57% σε όλες τις πενταετίες με
αυξανόμενο ρυθμό. Αυτοί είναι οι βιομηχανικοί κλάδοι, οι οποίοι άμεσα συνδέονται και
με την επιστημονικοτεχνική πρόοδο και ανάπτυξη.

Πίν.  4.18: Κλαδική σύνθεση των κεφαλαιακών τοποθετήσεων στη βιομηχανία
                    της Βουλγαρίας ανά  πενταετία

Κλάδοι V
 5ετία

VΙ
5ετία

VΙΙ
5ετία

VIII
5ετία

IX
5ετία

Παραγωγή ηλεκτροενέργειας
και θερμοενέργειας 14,17 14,73 13,78 17,07 13,40
Βιομηχανία
 καυσίμων 4,3 2,88 4,73 6,40 6,66
Μεταλλουργία
και εξόρυξη μεταλλεύματος 8,13 5,88 4,80 6,63 5,83
Βιομηχανία μηχανοκατασκευών
και επεξεργασίας μετάλλου 17,12 19,49 22,96 31,08 31,55
Βιομηχανία
χημική και καουτσούκ 15,66 16,80 13,21 8,42 9,52
Βιομηχανία
οικοδομικών υλικών 5,01 6,92 8,42 3,67 2,76
 Βιομηχανία παραγωγής
και επεξεργασίας ξύλου 2,90 2,20 2,62 1,85 1,78
Βιομηχανία ενδυμάτων και
πλεκτών 4,78 4,08 3,09 2,20 2,58
Βιομηχανία
τροφίμων 10,20 9,71 9,48 6,06 6,09
Λοιποί
βιομηχανικοί κλάδοι 17,73 17,31 16,91 16,09 19,83

Πηγή: Статистически годишник на НРБ, 1986, 172-173.

Οι επενδύσεις κεφαλαίων στους κλάδους παραγωγής πρώτων υλών (δηλαδή,
μεταλλουργία, οικοδομικά υλικά, παραγωγή και επεξεργασία ξύλου), συγκεντρώνουν
ποσοστό από 10,37% έως 16,04% σε όλες τις πενταετίες με μειούμενο ρυθμό. Επίσης, οι
επενδύσεις κεφαλαίων στους κλάδους της ελαφράς βιομηχανίας (υφάσματα – πλεκτά και
τρόφιμα) συγκεντρώνουν ποσοστό από 8,26% έως 14,98% σε όλες τις πενταετίες με
μειούμενο επίσης ρυθμό63.

Υπάρχουν και άλλοι προγραμματικοί στόχοι για τους οποίους δεν γίνεται καμιά
μνεία στον απολογισμό, όπως επίσης υπάρχουν πολλά αποτελέσματα στον απολογισμό
χωρίς να προβλέπονται στον προγραμματισμό. Αυτό υποδηλώνει, ότι κατά την πορεία

63 α) Икономическо райониране на България, София 1963, с. 14
β) Дончев Д., Кр. Кръстев, Относно същността и съдържанието на фохмите на териториалната

концентрация на промишлеността ф условията на НРБ, кн. 2, 1976, с. 29.
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εκτέλεσης του προγραμματισμού κάποιοι στόχοι εγκαταλείφθηκαν ενδεχομένως ως
ανέφικτοι, ενώ προκρίθηκαν κάποιοι άλλοι που συγκυριακά εκτελέστηκαν.

8ο Πενταετές πρόγραμμα (1981-85):
 για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη,
 για την ολόπλευρη εντατικοποίηση της λαϊκής οικονομίας,
 για την αύξηση την αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της παραγωγής,
    για την ποσοτική και ποιοτική αλλαγή στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων
         και στη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων, για την αύξηση του υλικού και

πνευματικού πλούτου της χώρας.

Α.   Προγραμματισμός

 Αύξηση εθνικού εισοδήματος κατά την 8η πενταετία  με 25-30%, και κατά την 9η με 20-25%.
 Αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας κατά την 8η πενταετία με 30-35% και
κατά το 1990 σε σχέση με το 1980 αύξηση περίπου 2 φορές.
 Αύξηση της αποδοτικότητας των παραγωγικών κεφαλαίων γενικά για τη λαϊκή οικονομία
κατά την  8η πενταετία πάνω από 50%..
 Αυτοματοποίηση της παραγωγής στη βάση ευρείας εφαρμογής της ηλεκτρονικής και της
ρομποτικής.
 Χημειοποίηση της παραγωγής μέσω της ευρείας μεταβίβασης των χημικών εξελίξεων,
τεχνολογιών, προϊόντων και παρασκευασμάτων για εντατικοποίηση της παραγωγής σε όλους
τους  κλάδους της οικονομίας..
 Βιολογικοποίηση της οικονομίας δια μέσου της ταχείας ανάπτυξης της μοριακής βιολογίας,
της βιοχημείας, της γεννητικής, της μικροβιολογίας και της ευρείας εφαρμογής της  σε
συγκεκριμένους  κλάδους.
 Ανανέωση των προϊόντων και βελτίωση της ποιότητάς τους στη πορεία βελτίωσης των
τεχνολογιών, των κατασκευών και μοντέλων, βελτίωση των δεικτών λειτουργίας, της διάρκειας
χρήσης και της αισθητικότητας.
 Η ειδίκευση των καθοδηγητικών και των εκτελεστικών στελεχών  να γίνεται σε αντιστοιχία με
τις απαιτήσεις την επιστημονικοτεχνικής προόδου και τη σύγχρονη διοίκηση της παραγωγής.
 Πραγματοποίηση προοδευτικών αλλαγών στη σύνθεση της οικονομίας, με αύξηση του
βαθμού της βιομηχανοποίησης, πιο γρήγορη ανάπτυξη των κλάδων και των παραγωγών,
εξασφαλισμένη εντατικοποίηση και αρμονική ανάπτυξη της λαϊκής οικονομίας και
αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας.
 Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά την όγδοη πενταετία με 30-35%.
 Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στη βιομηχανία με 36-38% και εξασφάλιση
ανάλογης ανάπτυξης των ξεχωριστών βιομηχανικών κλάδων.
 Αύξηση της αποδοτικότητας της βιομηχανικής παραγωγής και μείωση του κόστους
παραγωγής και ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονομικής αξιοποίησης όλων των αποθεμάτων.
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Β.   Απολογισμός

 Το παραχθέν εθνικό εισόδημα το 1985 είναι 20% περισσότερο σε σύγκριση  με το 1980.
 Η κοινωνική παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε με 18,3 %.
 Για διεύρυνση, σταθεροποίηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής βάσης της οικονομίας κατά
την όγδοη πενταετία επενδύθηκαν κοντά στα 40  εκατ. λέβα.
 Πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός και ανασυγκρότηση των βασικών εργοστασίων στην
μαύρη μεταλλουργία και τη χημική βιομηχανία.
 Επιτεύχθηκαν θετικά αποτελέσματα στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Το
αυξανόμενο οικονομικό δυναμικό, οι θετικές αλλαγές στην σύνθεση της παραγωγής και η
ενεργητική συμμετοχή στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας έγιναν σταθερή βάση για αύξηση
της ευημερίας  του λαού.
 Αυξήθηκαν τα εισοδήματα του πληθυσμού. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα αυξήθηκε με 17%.
Αυξήθηκε ο χαμηλότερος εργατικός μισθός, ο αρχικός εργατικός μισθός των νέων ειδικών, οι
μισθοί των ιατρικών και παιδαγωγικών στελεχών.
  Αυξήθηκαν τα μηνιαία επιδόματα για τα παιδιά, η εξασφάλιση πληρωμένης άδειας για τις
μητέρες μέχρι τη συμπλήρωση του δεύτερου έτους του παιδιού, όπως και η αύξηση των
χαμηλότερων συντάξεων.
 Τα πραγματικά ατομικά εισοδήματα αυξήθηκαν 19,5%, και τα κοινωνικά κεφάλαια για
κατανάλωση με 31%.
 Κατασκευάσθηκαν 343.000 νέα σπίτια, καινούργια σχολεία, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια υγείας,
κτίρια παιδικά και άλλα κτίρια ιδρυμάτων.

Πηγή: α) Тезиси на XII конгрес на БКП за работата на партията, за социалното, икономическото и
културното развитие на НРБ през седмата петилетка 1976-1980 г., и за задачите през осмата
петилетка 1981-1985 г. и до 1990 г., София 1981 г., номер 6253/1981.
β) Тезиси на XIII конгрес на БКП за работата на партията, за социалното, икономическото и

културното развитие на НРБ през деветата петилетка 1986-1990 г. и до 2000 г., Партиздат -
София 1986, номер 6793/1986.

Κατά την 8η πενταετία (1981-85) ο προγραμματισμός και ο απολογισμός φαίνονται
ξένα μεταξύ τους. Μοναδικά κοινά σημεία τους είναι το εθνικό εισόδημα και η κοινωνική
παραγωγικότητα της εργασίας, για τα οποία για πρώτη φορά τίθενται στόχοι και για την
μεθεπόμενη πενταετία.

Στο προγραμματισμό τέθηκε ο στόχος της αύξησης του εθνικού εισοδήματος κατά
την 8η 5ετία με 25-30% και κατά την 9η με 20-25%, καθώς επίσης ο στόχος της αύξησης
της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας κατά την 8η 5ετία με 30-35% και κατά το
1990 σε σχέση με το 1980 περίπου 2 φορές. Έναντι των στόχων αυτών σύμφωνα με τον
απολογισμό πραγματοποιήθηκε:

α) αύξηση του εθνικού εισοδήματος κατά 20%, μικρότερη κατά 5-10% από την
προβλεπόμενη αύξηση στην προγραμματισμό,
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β) αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας κατά 18,3 %, μικρότερη
κατά 11,7-16,7% από την προβλεπόμενη.

Οι αντίστοιχοι προγραμματικοί στόχοι που δίδονται για την επόμενη πενταετία δεν
μπορούν να αξιολογηθούν, παρά μόνο στο τέλος της 9ης πενταετίας σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο απολογισμό.

Στην 8η πενταετία προβλέπεται αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 30-
35%, ενώ στον απολογισμό δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά. Στον παρακάτω σχετικό
πίνακα 4.19, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά την τρέχουσα πενταετία
ανέρχεται σε 23,7% συγκριτικά με την προηγούμενη, χαμηλότερα από το στόχο κατά 6,3-
11,3%. Επίσης ο μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης μειώνεται και αυτός σε 4,3% από 6% κατά
την 7η πενταετία.

Πίν.  4.19:   Δείκτες συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της Βουλγαρίας
                    και μεσοετήσια αύξηση κατά οικονομική ομάδα

Έτη / Περίοδοι Σύνολο βιομηχανίας Ομάδα ‘Α’ Ομάδα ‘Β’

Πίνακες  με  βάση  το  έτος  1965  =  100

1970 168,0 175,5 159,8

1975 258,4 283,6 230,3

1980 345,6 401,7 282,4

1985 427,5 505,3 341,1

1988 486,7 578,8 382,6

Μεσοετήσια  αύξηση,  σε %

1966-1970 10,9 11,9 9,8

1971-1975 9,1 10,1 7,6

1975-1980 6,0 7,2 4,1

1981-1985 4,3 4,7 3,9

1986-1988 4,4 7,9 6,0

Πηγή: Беров Л., Димитров Д., Развитие на индустрията в България (1834-1989) . София, 1990, с. 42.

Ομοίως, η παραγωγή της βαρειάς βιομηχανίας (ομάδα Α) αυξήθηκε κατά 25,5%
και της ελαφράς κατά 20,8% (ομάδα Β) συγκριτικά με την προηγούμενη πενταετία, κατά
την οποία οι αντίστοιχες αυξήσεις ανέρχονταν σε 41,6% και 22,6%. Παρατηρείται δηλαδή
μια σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγής της ομάδας Α΄ κατά 15,8%
και μια οριακή μείωση του ρυθμού αύξησης της παραγωγής της ομάδας Β΄ κατά 1,8%.
Κατά τον ίδιο λόγο μειώνεται και ο μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγής σε 4,7%
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από 7,2% για την ομάδα Α΄ και για την ομάδα Β΄  σε 3,9% από 4,1% κατά την
προηγούμενη πενταετία.

Πίνακας  4.20: Κλαδική σύνθεση της συνολικής παραγωγής στη βιομηχανία
                          της Βουλγαρίας

Βιομηχανικοί Κλάδοι 1965 1970 1975 1980 1985 1988

Παραγωγή ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας       3,1        2,5       2,2       3,7      3,6      3,7
Βιομηχανία
καυσίμων 4,3 4,6 3,8 3,7 1,3 1,3
Μεταλλουργία και
εξόρυξη μεταλλεύματος 1,8 3,1 3,5 3,9 3,3 3,1
Βιομηχανία μηχανοκατασκευών
και επεξεργασίας μετάλλου 22,5 20,2 24,8 23,2 26,5 29,6
Βιομηχανία
χημική και καουτσούκ 7,2 7,5 7,6 8,3 8,8 8,8
Βιομηχανία
οικοδομικών υλικών 3,9 3,7 3,9 4,9 3,9 3,6
 Βιομηχανία παραγωγής
και επεξεργασίας ξύλου 4,2 3,7 3,5 3,3 3,0 2,5
Βιομηχανία
χάρτου και ζελατίνης 1,1 1,0 1,4 1,5 1,3 1,2
Βιομηχανία
καθρεπτών και πορσελάνης 1,4 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8
Βιομηχανία
υφασμάτων και πλεκτών 8,9 9,1 7,8 5,1 5,3 5,2

Βιομηχανία ραπτικής 4,6 4,9 3,6 1,9 2,3 2,3
Βιομηχανία
δερμάτων και υποδημάτων     1,6     1,9      1,7    1,2     1,3     1,3

Βιομηχανία πολυγραφικής     0,5    0,5      0,4    0,5     0,4     0,4

Βιομηχανία τροφίμων   24,1  25,4    23,5  24,0   24,9    22,7

Πηγή: α} Статистически годишник на НРБ, 1989 г. и следващите години
β} Структурата от 1985 и 1988г. е повлияна от въвеждането на новите съпоставими цени
от 1.1.1982.

Ο παρακάτω πίνακας 4.20 εμφανίζει την κλαδική σύνθεση της βιομηχανικής
παραγωγής ποσοστιαία για την περίοδο 1965-1988. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή
στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής είχε ο κλάδος της Μηχανοκατασκευής με
ποσοστό 26,5% στο τέλος του 1985. Ο κλάδος της Μηχανοκατασκευής για ολόκληρη την
περίοδο πέτυχε υψηλά ποσοστά και μάλιστα αυξανόμενα, τα οποία αρχίζουν με 22,5%το
1965 και φτάνουν το 29,6% στο τέλος του 1988. Ακολουθεί ο κλάδος των τροφίμων με
24,9% το 1985 και με ποσοστά για ολόκληρη την περίοδο 24,1%, 25,4%, 23,5%, 24,0%,
24,9% και 22,7% αντίστοιχα. Η χημική βιομηχανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 8,8%
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για το 1985 και για τα υπόλοιπη περίοδο από 7,2% μέχρι 8,8%. Τέταρτη σε ποσοστό
συμμετοχής στην παραγωγή έρχεται η βιομηχανία υφασμάτων και πλεκτών με 5,3% και με
ποσοστά για ολόκληρη την περίοδο που αρχίζουν με 8,9% και καταλήγουν στο 5,2%. Οι
υπόλοιποι κλάδοι περιορίζονται σε ποσοστά κάτω του 4%.

Συγκρίνοντας την ποσοστιαία συμμετοχή των κλάδων στη συνολική βιομηχανική
παραγωγή ανά πενταετία, με την αντίστοιχη ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συνολικές
επενδύσεις κεφαλαίου στη βιομηχανία, με βάση τους πίνακες 4.20 και 4.18 (σελ. 218),
διαπιστώνουμε ότι:

α)  Η βιομηχανία μηχανοκατασκευών και επεξεργασίας μετάλλου συμμετέχει κατά
μέσο όρο ανά πενταετία με 24,5% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και στις
συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

β) Η βιομηχανία τροφίμων συμμετέχει κατά μέσο όρο ανά πενταετία με 24,1%
στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 8,3% στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

γ) Η βιομηχανία παραγωγή ηλεκτροενέργειας και θερμοενέργειας συμμετέχει
κατά μέσο όρο ανά πενταετία με 3,3% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 14,6%
στις συνολικές επενδύσεις κεφαλαίου.

δ) Η βιομηχανία χημικών και καουτσούκ συμμετέχει κατά μέσο όρο ανά
πενταετία με 8,03% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 12,7% στις συνολικές
επενδύσεις κεφαλαίου.

ε) Μεταλλουργία και εξόρυξη μεταλλεύματος συμμετέχει κατά μέσο όρο ανά
πενταετία με 3,12% στη συνολική βιομηχανική παραγωγή και με 6,3% στις συνολικές
επενδύσεις κεφαλαίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι οι κλάδοι της βαρειάς βιομηχανίας απορροφούν
υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό τους στη συνολική
βιομηχανική παραγωγή. Αντιθέτως, οι κλάδοι της ελαφράς βιομηχανίας απορροφούν
χαμηλότερα ποσοστά επενδύσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό τους στη
συνολική βιομηχανική παραγωγή.

Επίσης, εκτός από τον κλάδο της Μηχανοκατασκευής του οποίου η παραγωγή
αυξάνεται ανά πενταετία, καθώς και το ύψος των επενδύσεών του, όλοι οι υπόλοιποι
κλάδοι αντίστοιχα μειώνονται έστω και οριακά.

Τα πραγματικά ατομικά εισοδήματα, σύμφωνα με τον απολογισμό, αυξήθηκαν
κατά 19,5% την 8η πενταετία, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχος προγραμματικός στόχος για
να συγκριθούν. Από τα στοιχεία του πίνακα 4.11 (σελ.191) προκύπτει, ότι ο δείκτης
πραγματικού μισθού με βάση το 1965=100 αυξήθηκε από 119 μονάδες στο τέλος της 7ης

πενταετίας σε 132 στο τέλος του 1985. Αυτή η διαφορά συνιστά αύξηση 10,9% των
πραγματικών εισοδημάτων και όχι 19,5% κατά τον απολογισμό.
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Οι υπόλοιποι στόχοι που τίθενται στο πρόγραμμα είναι αόριστοι, δεν συνδέονται
με συγκεκριμένες επιτεύξεις και κατά συνέπεια δεν μπορούν να συσχετιστούν. Όπως και
πολλές επιτεύξεις που αναφέρονται στον απολογισμό δεν σχετίζονται με συγκεκριμένους
στόχους. Τα παραπάνω δίνουν την εικόνα ότι δεν ακολουθήθηκε ο συγκεκριμένος
προγραμματισμός και ότι η οικονομία λειτούργησε τυχαία ή αυτοσχεδιάζοντας.

9ο Πενταετές πρόγραμμα (1986-90):
 για την ανάπτυξη της οικονομίας της λαϊκής δημοκρατίας της Βουλγαρίας
 για τη πραγματοποίηση της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης
 για ποιοτικές αλλαγές στην οικονομία, στο σοσιαλιστικό τομέα και στην πνευματική
          ζωή της κοινωνίας.

Α.   Προγραμματισμός

 Ανασύνθεση της εθνικής οικονομίας με κυρίαρχο κλάδο την αυτοματοποίηση και την υψηλή
τεχνολογία.
 Στο τέλος της 9ης πενταετίας, αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας σε
σύγκριση με το 1985,  2-2,5 φορές, ενώ στους στρατηγικούς τομείς, 3-4 φορές.
 Αύξηση της εθνικής οικονομίας δυναμικά και με σταθερούς ρυθμούς. Κατά το 2000 η
παραγωγή εθνικού εισοδήματος αυξάνεται περίπου 2 φορές.
 Επεξεργασία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μεγάλων και υπέρ μεγάλων
ολοκληρωμένων σχεδίων, με μείωση 3-4 φορές των μεγεθών των κατασκευαστικών τους
στοιχείων.
 Αύξηση του εθνικού εισοδήματος το 1990 κατά 22-25% έναντι του 1985, με βάση την αύξηση
της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας κατά 25-30%.
 Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 25-30%.
 Αύξηση του όγκου της αγροτικής παραγωγής την περίοδο 1986-1990 κατά με 6-8% σε
σύγκριση με την περασμένη πενταετία..
 Αύξηση των επενδυτικών κεφαλαίων κατά την 9η 5ετία 25-30% σε σύγκριση με την 8η 5ετία.
 Αύξηση της ηλεκτροϋπολογιστικής παραγωγής 2 φορές,  της τεχνικής μικροκομπιούτερς πάνω
από 2,5 φορές και της παραγωγής επικοινωνιακού υλικού περίπου 2 φορές.
 Αύξηση της παραγωγής μεταλλοκοπτικών μηχανημάτων, συστημάτων και τεχνολογικού
ενόργανου εξοπλισμού με 55-60%.
 Κατασκευή νέων τύπων μεγάλων καραβιών από 5 έως 9 χιλιάδες τόννους.
 Αύξηση παραγωγής υδραυλικών και πνευματικών προϊόντων πάνω από 50%, καθώς επίσης
τεχνική και ποιοτική βελτίωσή τους..
 Αύξηση παραγωγής μηχανών κατά 50% και της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 45%.
 Αύξηση της παραγωγής της χημικής βιομηχανίας 40%, της μικροβιολογικής και
φαρμακευτικής 2 φορές. Να διευρύνεται η ποικιλία και να βελτιώνεται η ποιότητά τους.
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 Παραγωγή ηλεκτροενέργειας κατά το 1990 54-56 δις κιλοβατώρες και παραγωγή κάρβουνου
42-45 εκατομμύρια τόννους κατά το 1990, καθώς αναπτύσσεται κυρίως η έρευνα ανακάλυψης
κοιτασμάτων κάρβουνου.
 Στη μαύρη μεταλλουργία, η αύξηση παραγωγής ημικατειργασμένων λαμβανόμενη από
μηχανές  συνεχούς έγχυσης, κατά την 5ετία είναι περίπου 3,5 φορές . Η αύξηση στο σχετικό
τμήμα παραγωγής από ποιοτικά και ειδικά ατσάλια κατά το 1990 να είναι περίπου 40% από το
σύνολο της παραγωγής.
 Οργάνωση κατά την 5ετία, χωριστής συγκέντρωσης και επεξεργασίας 300 χιλ. τόνων ετησίως
δευτερεύουσες χάρτινες πρώτες ύλες. Αύξηση του όγκου παραγωγής με 18-20%.
 Κάλυψη της ζήτησης βιομηχανικών προϊόντων σε όγκο, ποιότητα και ποικιλία. Αύξηση της
παραγωγής εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου και της αγροτικής οικονομίας και των
υπηρεσιών κατά την πενταετία,  με 20-24%.
 Βελτίωση άμεσα της ποιότητας, της ποικιλίας και της λειτουργικότητας των επίπλων. Αύξηση
της παραγωγής επίπλων  12-15%.
 Αύξηση της παραγωγής ενδυμάτων - υποδημάτων 15-17% και βελτίωση της ποιότητάς τους.
 Αύξηση παραγωγής προϊόντων υάλου, πορσελάνης και Φαγιούμ με 14-16% και αύξηση του
μεριδίου παραγωγής α΄ ποιότητας από όλα τα είδη σερβίτσιων, οικιακές πορσελάνες και υαλικά.
 Αύξηση της παραγωγής ετοίμων και ημιετοίμων τροφίμων, ημικατέργαστα, παιδικά και
διαιτητικά τρόφιμα κατά 1,5-2 φορές και βελτίωση της ποιότητας και των ποικιλιών.
 Αύξηση της παραγωγής οικοδομικών υλικών και προϊόντων με περίπου 20% και της
παραγωγής μονωτικών υλικών πάνω από 2 φορές. Αύξηση της ατομικής παραγωγικότητας της
εργασίας των οικοδομικών εργατών στο τέλος της πενταετίας 23-25% και μείωση της διάρκειας
κατασκευής 1,5-2 φορές έναντι του επιτευχθέντος χρόνου αποπεράτωσης κατά το 1985.
 Σταθεροποίηση της μέσης ετήσιας παραγωγής σιταριού στα 10 εκατ. τόνους και αύξηση της
παραγωγής φυτικών λευκωμάτων, τεχνικών καλλιεργειών, λαχανικών και φρούτων.
 Αύξηση παραγωγής σε κρέας και γάλα 15-16% και μείωση των εξόδων κατά 12-15%.
 Άρδευση μέχρι το 1990 ενός (1) εκατομμύριου στρεμμάτων και εξασφάλιση ύδατος συνολικά
για πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα ποτιστικές εκτάσεις.
 Αύξηση της αποδοτικότητας των δασών, βελτίωση της εδαφοπροστασίας, της υδροκράτησης
και των άλλων επωφελών λειτουργιών. Επιτάχυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων δασών και
ετήσια αναδάσωση πάνω από 400 χιλ. στρέμματα από αναπτυσσόμενα ταχέως είδη δένδρων.
 Μείωση με 10-15% του χρόνου για τη μεταφορά των φορτίων, ιδιαίτερα των ευαίσθητων
εμπορευμάτων και των εμπορευμάτων των συνεταιρισμών.
 Αύξηση των πραγματικών ατομικών εισοδημάτων κατά την ένατη πενταετία 12-15%, με
κύρια πηγή αύξησης των εισοδημάτων τον εργατικό μισθό.

Β.   Απολογισμός

Αλλαγή καθεστώτος

Πηγή: Тезиси на XIII конгрес на БКП за работата на партията, за социалното, икономическото и
културното развитие на НРБ през деветата петилетка 1986-1990 г. и до 2000 г., Партиздат

- София 1986, номер 6793/1986.
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Για το 9ο πενταετές πρόγραμμα δεν υπάρχει απολογισμός λόγω αλλαγής του
καθεστώτος. Ο προγραμματισμός της πενταετίας αυτής, επαναλαμβάνει σε γενικές
γραμμές τους προηγούμενους προγραμματισμούς. Εντάσσονται δηλαδή μεγαλόπνοοι
στόχοι σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, εν πολλοίς ασαφείς, γενικοί και αόριστοι, με
ελάχιστες διαφοροποιήσεις από τους προηγούμενους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν δίδονται
ποσοτικοί στόχοι, ή δεν είναι συγκεκριμένοι, με φυσικό επακόλουθο να μη είναι δυνατή η
σύγκριση και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Βεβαίως η επανάληψη των στόχων υποδηλώνει
κατά τεκμήριο την μη επίτευξής τους.

           4.3   Συγκριτική παρουσίαση των πενταετών προγραμμάτων

            4.3.1   Στόχοι πενταετών προγραμμάτων ανάπτυξης

Στο πέμπτο συνέδριο του Βουλγαρικού Κουμμουνιστικού Κόμματος (ΒΚΚ) το
1948, σχεδιάσθηκε η πολιτική του κόμματος για τη δημιουργία των οικονομικών και
πολιτιστικών βάσεων του σοσιαλισμού στη Βουλγαρία. Το συνέδριο ενέκρινε το πρώτο
πενταετές λαϊκό-οικονομικό πλάνο (1949-53) που αποτέλεσε ευρύ πρόγραμμα
σοσιαλιστικής εκβιομηχάνισης της χώρας, για σοσιαλιστική αναδιοργάνωση,
συνεταιριστικοποίηση και εκμηχάνιση του αγροτικού τομέα.

Στο έκτο συνέδριο του ΒΚΚ το έτος 1954 εγκρίθηκε το δεύτερο πενταετές λαϊκό-
οικονομικό πρόγραμμα (1953-57) για την παραπέρα ενίσχυση του σοσιαλισμού, για τη
βελτίωση των μεθόδων κομματικής και κρατικής καθοδήγησης, για την ανάπτυξη της
δημιουργικής δραστηριότητας και πρωτοβουλίας του λαού στην σοσιαλιστική
ανοικοδόμηση της κοινωνίας.

 Στο έβδομο συνέδριο το έτος 1958, διαπιστώθηκε ότι οι εκμεταλλευτικές τάξεις
στη Βουλγαρία εκκαθαρίστηκαν. Στη βιομηχανία και στον αγροτικό τομέα
εγκαθιδρύθηκαν σοσιαλιστικές παραγωγικές σχέσεις, δημιουργήθηκε η ηθική-πολιτική
ενότητα μεταξύ της εργατικής τάξης, των αγροτών-μελών συνεταιρισμών και των
διανοούμενων. Το συνέδριο ενέκρινε το τρίτο πενταετές λαϊκοοικονομικό πλάνο (1958-
62), που έθεσε ως βασικό καθήκον τη συνέχιση της αναδιοργάνωσης της σοσιαλιστικής
κοινωνίας στη Βουλγαρία με προτεραιότητα στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας.
Επιπρόσθετα πάρθηκαν αποφάσεις για την εντατικοποίηση της ανάπτυξης της λαϊκής
οικονομίας, για την αναδιοργάνωση της κρατικής και οικονομικής καθοδήγησης και για τη
νέα διοικητική διαίρεση της χώρας.
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Στο όγδοο συνέδριο του ΒΚΚ, ύστερα από σχετική εισήγηση της κεντρικής του
επιτροπής, εγκρίθηκε το σχέδιο για το τέταρτο πενταετές (1961-65) πρόγραμμα
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού
σχεδιάσθηκε η αποτελεσματικότερη κρατική και οικονομική καθοδήγηση, για την αύξηση
των καταναλωτικών αγαθών και την ανύψωση του πολιτισμού.

Το ένατο συνέδριο του ΒΚΚ το 1966, επικύρωσε τις αποφάσεις για την εντατική
οικονομική ανάπτυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για ταχεία επιστημονική-
τεχνική πρόοδο, για ανάπτυξη των δυνάμεων και της δημιουργικής πρωτοβουλίας της
εργατικής τάξης, των αγροτών-μελών συνεταιρισμών και των σοσιαλιστών διανοούμενων
στον αγώνα για την εμβάθυνση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Επικυρώθηκαν οι οδηγίες
για το πέμπτο πενταετές πλάνο (1966-70), στο κέντρο των οποίων τοποθετήθηκε το
καθήκον για εντατικοποίηση και εκσυγχρονισμό της λαϊκής οικονομίας, για αύξηση της
παραγωγικότητας της κοινωνικής εργασίας και της αποτελεσματικότητας της λαϊκής
οικονομίας. Μετά από σχετική εξουσιοδότηση του συνεδρίου, η Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος πήρε αποφάσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών της ολοκλήρωσης της
παραγωγής, για την αναβάθμιση της επιστημονικής-τεχνικής προόδου, για
αυτοματοποίηση της παραγωγής και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της λαϊκής
οικονομίας. Επίσης, προώθησε τη συγκέντρωση του αγροτικού τομέα σε βιομηχανική
βάση, καθόρισε τα αγροτικά-βιομηχανικά συγκροτήματα ως νέα πιο τέλεια μορφή
συγκέντρωσης του αγροτικού τομέα και σχεδίασε έργα για τη μηχανοποίηση και
χημειοποίηση της αγροτικής παραγωγής, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή
παραγωγικότητα της εργασίας και φθηνή αγροτική παραγωγή.

Το δέκατο συνέδριο του ΚΚΒ το έτος 1971, αποδέχθηκε το πρόγραμμα για την
οικοδόμηση αναπτυγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας στη Βουλγαρία. Η αναπτυγμένη
σοσιαλιστική κοινωνία εξετάσθηκε ως ιστορικά απαραίτητο νομοτελειακό στάδιο στη
μετάβαση από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό. Το συνέδριο επικύρωσε τις οδηγίες για
την ανάπτυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κατά την 6η πενταετία (1971-75),
της οποίας το βασικό κοινωνικό-οικονομικό καθήκον εστιάσθηκε στη βάση της
ολόπλευρης χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων από την επιστημονική-τεχνική
επανάσταση, την αύξηση της κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας και την ταχεία
οικονομική ανάπτυξη, την εξασφάλιση πολυσύνθετης και πληρέστερης ικανοποίησης των
αυξανόμενων υλικών και πνευματικών αναγκών του λαού και την εξύψωση της
σοσιαλιστικής του συνείδησης. Η δραστηριότητα του κόμματος στη διάρκεια της
πενταετίας επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση μιας αναπτυγμένης σοσιαλιστικής κοινωνίας
ως γενικό άμεσο ιστορικό καθήκον του Κομμουνιστικού Κόμματος της Βουλγαρίας64. Η
Κεντρική Επιτροπή του κόμματος πήρε αποφάσεις σχετικές με την αναδιοργάνωση του
επιστημονικού χώρου και της ανώτατης εκπαίδευσης. Καθόρισε τα έργα που

64 Πρόγραμμα του БКП. Σ., 1971, σελ. 41
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κατευθύνονταν στην τελειοποίηση της οργάνωσης και διοίκησης της επιστημονικής
δραστηριότητας. Επεξεργάσθηκε πολυσύνθετο, επιστημονικά αιτιολογημένο πρόγραμμα
για βαθμιαία αύξηση της υλικής και πολιτιστικής ευημερίας του λαού. Εξέτασε τα
προβλήματα του αγροτικού τομέα και τα προβλήματα σε σχέση με την αύξηση της
κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας.

Το ενδέκατο συνέδριο ενέκρινε τις βασικές κατευθύνσεις για την κοινωνική και
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας κατά την 7η πενταετία (1976-80), της οποίας βασικό
καθήκον ήταν η εντατικοποίηση της λειτουργίας της οικονομίας και η αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας όλων των δραστηριοτήτων της κοινωνίας.
Καθορίσθηκαν πρακτικοί τρόποι για την πραγματοποίηση αυστηρών οικονομιών και
υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρησιμοποίηση των εργατικών, υλικών,
χρηματοοικονομικών και συναλλαγματικών πόρων της χώρας. Επίσης, εξετάσθηκαν τα
θέματα για την βελτίωση της σοσιαλιστικής οργάνωσης της εργασίας και του σχεδιασμού
της οικονομίας ως αποφασιστικός παράγοντας για την εντατικοποίηση της λειτουργίας της
οικονομίας, για πιο υψηλή αποτελεσματικότητα και ποιότητα.

Το δωδέκατο συνέδριο του ΒΚΚ το έτος 1981, ενέκρινε το όγδοο πενταετές
πρόγραμμα (1981-1985) για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας και μέχρι το
1990. Η δεκαετία αυτή  χαρακτηρίσθηκε ως περίοδος δυναμικών ποσοτικών και ποιοτικών
αλλαγών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της βελτίωσης
των κοινωνικών σχέσεων και δημιουργίας σοσιαλιστικής κουλτούρας, της αύξησης του
παραγωγικού και επιστημονικοτεχνικού δυναμικού, καθώς και της αύξησης του υλικού
και πνευματικού πλούτου της χώρας. Οι γενικές προσπάθειες του κόμματος κατά την
όγδοη πενταετία κατευθύνονταν προς την πληρέστερη ικανοποίηση των οικονομικών και
πνευματικών αναγκών του λαού, προς την παραπέρα οικοδόμηση της υλικοτεχνικής βάσης
του σοσιαλισμού πάνω στη βάση της γενικής εντατικοποίησης και προς την βελτίωση των
σοσιαλιστικών παραγωγικών σχέσεων.

Το δέκατο τρίτο συνέδριο του ΒΚΚ το έτος 1986, ενέκρινε το ένατο πενταετές
πρόγραμμα (1986-1990) για την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας μέχρι το 2000. Η δεκαετία αυτή  χαρακτηρίσθηκε ως δεκαετία της
επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, η οποία θα επιφέρει βαθιές ποιοτικές αλλαγές στην
οικονομία, στο σοσιαλιστικό τομέα και στην πνευματική ζωή της κοινωνίας. Πρωταρχικό
καθήκον ήταν η εξύψωση αποφασιστικά του τεχνολογικού και τεχνικού επιπέδου της
παραγωγής στις καθορισμένες κατευθύνσεις της οικονομίας σε ολόκληρο τον κύκλο, από
τις εισερχόμενες πρώτες ύλες μέχρι τα τελικά προϊόντα.



229

4.3.2 Οι επενδύσεις στη βιομηχανία

Στον παρακάτω πίνακα 4.21 φαίνεται η ποσοστιαία σύνθεση των επενδύσεων
κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας για την περίοδο 1949- 1988, η οποία
περιλαμβάνει το σύνολο των εννέα (9) πενταετών οικονομικοκοινωνικών προγραμμάτων
ανάπτυξης της Βουλγαρίας.

Από το σύνολο των εννέα (9) βιομηχανικών κλάδων, μόνο τρεις (3) κλάδοι
παρουσίασαν αύξηση στο τέλος της περιόδου συγκριτικά με το ποσοστό που κατείχαν
κατά την έναρξη. Ο κλάδος των μηχανοκατασκευών και επεξεργασίας μετάλλου εμφανίζει
την μεγαλύτερη αύξηση στο τέλος της περιόδου (1988) με 367,4% σε σύγκριση με την
αρχή (1949). Ακολουθεί ο κλάδος των οικοδομικών υλικών με ποσοστό αύξησης 43,75%
και η βιομηχανία τροφίμων με 37,16%.

Τη μεγαλύτερη μείωση για την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασε ο κλάδος της
μεταλλουργίας και εξόρυξης μεταλλεύματος με 66,8%, καθώς και ο κλάδος παραγωγής
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με ποσοστό μείωσης 57%. Ακολουθεί ο κλάδος
παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου με ποσοστό μείωσης 44,2%, η χημική βιομηχανία με
28,4%, η βιομηχανία ενδυμάτων με 21,3% και η βιομηχανία καυσίμων με 6,33%.

Κατά την 1η πενταετία τρεις (3) κλάδοι της βαρειάς βιομηχανίας, παραγωγής
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, μεταλλουργίας και εξόρυξης μεταλλεύματος και
χημικής βιομηχανίας, συγκέντρωναν το 62% των επενδύσεων κεφαλαίου έναντι 28,8%
στο τέλος της 9ης πενταετίας. Ο υποδιπλασιασμός της ποσοστιαίας συμμετοχής των
επενδύσεων στους κλάδους αυτούς, έγινε προς όφελος κυρίως του κλάδου των
μηχανοκατασκευών και επεξεργασίας μετάλλου και δευτερευόντως προς όφελος του
κλάδου των λοιπών βιομηχανιών με ποσοστό αύξησης  75,7%.

Για ολόκληρη την περίοδο (1949-1988), κατά μέσο όρο η ποσοστιαία συμμετοχή
των κλάδων στο σύνολο των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία εμφανίζεται στην
τελευταία στήλη του πίνακα 4.21. Στη σειρά κατάταξης προηγείται ο κλάδος της
ενέργειας, της μηχανοκατασκευής, της μεταλλουργίας και της χημικής βιομηχανίας με
ποσοστά συμμετοχής σαφώς μικρότερα από τα αντίστοιχα κατά την έναρξη της περιόδου,
εκτός του κλάδου της μηχανοκατασκευής. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή των
λοιπών βιομηχανικών κλάδων με 12,79% στο συνολικό ύψος των επενδύσεων κεφαλαίου
της περιόδου, οι οποίες κυρίως αναφέρονται στην ελαφρά βιομηχανία.

Οι τάσεις των κλαδικών επενδύσεων φαίνονται παραστατικά στο διάγραμμα 4.1.
Η καμπύλη του κλάδου μηχανοκατασκευών διαγράφει μια πορεία ανοδική δια μέσου των
πενταετιών, ξεκινώντας με ποσοστό 6,75% και φθάνοντας στο τέλος της περιόδου στο
31,55%, περίπου στο 1/3 του συνόλου των επενδύσεων στη βιομηχανία.
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Η καμπύλη του κλάδου των λοιπών βιομηχανιών κατά τις 4 πρώτες πενταετίες
είναι πτωτική και από την 5η πενταετία αρχίζει η ανοδική πορεία της που καταλήγει κατά
την 9η πενταετία στο υψηλό ποσοστό επενδυτικού μεριδίου 19,83%. Η καμπύλη του
κλάδου τροφίμων αρχικά διέγραψε ανοδική πορεία, η οποία από την 5η πενταετία
μετατράπηκε σε καθοδική καταλήγοντας στο 6,09%, υψηλότερα κατά 1,66% από το
ποσοστό της έναρξης. Ο κλάδος των οικοδομικών υλικών ξεκινώντας ανοδικά από το
πολύ χαμηλό ποσοστό 1,92% έφθασε κατά τη 7η πενταετία στο 8,42% και μετά από μια
πτωτική πορεία κατέληξε στο 2,76%, 0,84% υψηλότερα από το ποσοστό της έναρξης.

Διαγ. 4.1: Ποσοστιαία κλαδική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου στη
βιομηχανία της Βουλγαρίας την περίοδο 1949-88 ανά πενταετία
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Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι κατά τη διαδρομή από την 1η πενταετία
προς την 9η, σταδιακά διαχέονται επενδυτικά κεφάλαια προς τους κλάδους παραγωγής
καταναλωτικών αγαθών, διατηρώντας όμως η βαρειά βιομηχανία το μεγαλύτερο κομμάτι
των επενδύσεων για λογαριασμό της.
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Πίν. 4.21: Ποσοστιαία κλαδική σύνθεση των επενδύσεων κεφαλαίου στη βιομηχανία της Βουλγαρίας την περίοδο 1949-1988 ανά πενταετία

α/α Κλάδοι Ι
5ετία

ΙΙ
5ετία

ΙΙΙ
5ετία

ΙV
5ετία

V
5ετία

VΙ
5ετία

VΙΙ
5ετία

VIII
5ετία

IX
5ετία

Σύνολο
5ετιών*

1. Παραγωγή ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας 31,18 26,41 15,47 15,34 14,17 14,73 13,78 17,07 13,4 17,95

2.
Βιομηχανία καυσίμων 7,11 16,94 13,21 16,89 4,3 2,88 4,73 6,4 6,66 8,79

3. Μεταλλουργία
και εξόρυξη μεταλλεύματος 17,54 25,19 19,5 23,47 8,13 5,88 4,8 6,63 5,83 13,00

4. Βιομηχανία μηχαν/σκευών
& επεξεργασίας μετάλλου 6,75 8,4 9,49 10,79 17,12 19,49 22,96 31,08 31,55 17,51

5. Βιομηχανία
χημική και καουτσούκ 13,29 4,3 5,97 8,83 15,66 16,8 13,21 8,42 9,52 10,67

6. Βιομηχανία
οικοδομικών υλικών 1,92 3,57 6,3 3,99 5,01 6,92 8,42 3,67 2,76 4,73

7.  Βιομηχανία παραγωγής
και επεξεργασίας ξύλου 3,19 2,61 3,43 2,3 2,9 2,2 2,62 1,85 1,78 2,54

8.
Βιομηχανία ενδυμάτων 3,28 3,18 6,03 4,73 4,78 4,08 3,09 2,2 2,58 3,77

9.
Βιομηχανία τροφίμων 4,44 4,81 14,68 7,14 10,2 9,71 9,48 6,06 6,09 8,07

10. Λοιποί βιομηχανικοί
κλάδοι 11,3 4,59 5,92 6,52 17,73 17,31 16,91 16,62 19,83 12,97

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία των πινάκων 4.8 και 4.18
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4.3.3 Βιομηχανική παραγωγή

Ο παρακάτω πίνακας 4.22 εμφανίζει την ποσοστιαία σύνθεση της βιομηχανικής
παραγωγής κατά κλάδους για την περίοδο 1949-1988, η οποία περιλαμβάνει επίσης το
σύνολο των εννέα (9) πενταετών οικονομικοκοινωνικών προγραμμάτων ανάπτυξης της
Βουλγαρίας.

Από το σύνολο των δεκαπέντε (15) βιομηχανικών κλάδων, μόνο τέσσερις (4)
αύξησαν ποσοστιαία το μερίδιό τους στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής στο τέλος
της 9ης πενταετίας συγκριτικά με το μέσο όρο κάθε κλάδου, ο οποίος εμφαίνεται στην
τελευταία στήλη του πίνακα 4.22.

Ο κλάδος μηχανοκατασκευών και επεξεργασίας μετάλλου, εμφανίζει την
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο τέλος της περιόδου, με ποσοστό κατά 51,8%
μεγαλύτερο συγκριτικά με το μέσο όρο του κλάδου. Ακολουθεί ο κλάδος της η χημικής
βιομηχανίας με αύξηση του ποσοστού της κατά 39,7%, ο κλάδος  παραγωγής ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας με ποσοστό αύξησης του μεριδίου του κατά 37% και οι λοιποί
βιομηχανικοί κλάδοι με αύξηση του ποσοστού τους κατά 31,1%.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση για την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασε η
βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου κατά 45,7%, ακολουθεί η βιομηχανία
υφασμάτων με ποσοστό μείωσης 44,1%, η βιομηχανία ραπτικής κατά 42,5%, η
βιομηχανία υποδημάτων και δερμάτων κατά 35%, η βιομηχανία τροφίμων κατά 31,1%, η
βιομηχανία πολυγραφικής κατά 20%, η μεταλλουργία κατά 18,4%, ενώ οι εναπομείναντοι
κλάδοι δεν παρουσίασαν αξιόλογες μεταβολές.

Στο παρακάτω διάγραμμα 4.2 διαγράφονται οι τάσεις παραγωγής των επιμέρους
βιομηχανικών κλάδων. Οι καμπύλες της ενέργειας, της μηχανοκατασκευής, της χημικής
βιομηχανίας και των λοιπών βιομηχανικών κλάδων είναι σταθερά ανοδικές με ασήμαντες
εναλλαγές ανόδου και καθόδου. Οι καμπύλες παραγωγής οικοδομικών υλικών, χάρτου και
ζελατίνης, υλικών, καθρεπτών και πορσελάνης κινούνται στο ίδιο επίπεδο με συχνές
εναλλαγές ανόδου και καθόδου. Οι υπόλοιπες καμπύλες κινούνται σταθερά πτωτικά με
ελάχιστες εναλλαγές ανόδου και καθόδου που δεν επηρεάζουν την επικρατούσα τάση.

Σε ολόκληρη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο και σε κάθε πενταετία, ο κλάδος
της μηχανοκατασκευής και επεξεργασίας μετάλλου μαζί με τον κλάδο τροφίμων
παρήγαγαν κατά μέσο όρο ποσοστό 47,9% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό
σημαίνει ότι η παραγωγή στους υπολειπόμενους κλάδους είναι περιορισμένη και δεν
επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες τόσο σε μέσα παραγωγής όσο και σε καταναλωτικά
αγαθά.



Πίν. 4.22:  Ποσοστιαία κλαδική σύνθεση της βιομηχανικής παραγωγής της Βουλγαρίας κατά την περίοδο 1939-1988 ανά πενταετία

α/α Βιομηχανικοί κλάδοι 1952 1957 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988
Σύνολο
5ετιών*

1. Παραγωγή
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας 2,1 2,4 2 2,3 2,5 2,2 3,7 3,6 3,7 2,7

2. Βιομηχανία καυσίμων 3,2 3,4 2,8 3,8 4,6 3,8 3,7 1,3 1,3 3,1

3. Μεταλλουργία
και εξόρυξη μεταλλεύματος 3,7 4,4 4,4 4,4 3,1 3,5 3,9 3,3 3,1 3,8

4. Βιομηχανία μηχανοκατασκευών
& επεξεργασίας μετάλλου 10 12,3 12,4 16,5 20,2 24,8 23,2 26,5 29,6 19,5

5. Βιομηχανία χημική και καουτσούκ 3 4,3 3,7 4,8 7,5 7,6 8,3 8,8 8,8 6,3

6. Βιομηχανία οικοδομικών υλικών 2,2 2,9 3,1 3,8 3,7 3,9 4,9 3,9 3,6 3,6

7. Βιομηχανία
παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου 7,6 6,5 6,3 4,8 3,7 3,5 3,3 3 2,5 4,6

8. Βιομηχανία χάρτου και ζελατίνης 1,1 1,2 0,9 0,9 1 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2

9. Βιομηχανία καθρεπτών και πορσελάνης 0,6 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 1 0,8 0,8 0,8

10. Βιομηχανία υφασμάτων και πλεκτών 14,7 12,8 13,5 10,1 9,1 7,8 5,1 5,3 5,2 9,3

11. Βιομηχανία ραπτικής 4,1 6,9 5,5 4,4 4,9 3,6 1,9 2,3 2,3 4,0

12. Βιομηχανία δερμάτων και υποδημάτων 3,7 2,6 2,3 1,8 1,9 1,7 1,2 1,3 1,3 2,0

13. Βιομηχανία πολυγραφικής 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5

14. Βιομηχανία τροφίμων 39,2 30,5 33,5 31,8 25,4 23,5 24 24,9 22,7 28,4
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15. Άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι 3,9 8,3 8,4 9,4 11 11,4 13,8 13,3 13,5 10,3

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία των πινάκων 4.10 και 4.20.

Διάγ. 4.2: Ποσοστιαία κλαδική σύνθεση της βιομηχαν ικής παραγωγής
 της Βουλγαρίας για την  περίοδο 1949-1988 ανά πενταετία
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Από τη σύγκριση των πινάκων 4.21 και 4.22 προκύπτει ότι η βαρειά βιομηχανία
απορροφά περίπου το 68% των επενδύσεων κεφαλαίου και παράγει περίπου το 35% της
συνολικής παραγωγής, ενώ η ελαφρά βιομηχανία σχεδόν το αντίθετο, απορροφά περίπου
το 32% των επενδύσεων και παράγει περίπου το 65% της συνολικής βιομηχανικής
παραγωγής. Αυτή η αναντιστοιχία κεφαλαίων και παραγωγής δικαιολογείται εν μέρει από
το γεγονός, ότι η βαρειά βιομηχανία έχει ανάγκη από υψηλές επενδύσεις σε πάγια
περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποδίδουν σε βάθος χρόνου σε σύγκριση με την ελαφρά
βιομηχανία και εν μέρει δηλώνει τη χαμηλή αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Ο πίνακα 4.6 (σελ.181) εμφανίζει τους δείκτες αύξησης της βιομηχανικής
παραγωγής της Βουλγαρίας συνολικά και κατά κλάδους με βάση το τελευταίο έτος της
προηγούμενης πενταετίας για την περίοδο 1948-1965.

Κατά την 1η πενταετία οι δείκτες είναι υψηλότεροι τόσο στη συνολική παραγωγή
όσο και στους επιμέρους κλάδους σε σύγκριση με τις επόμενες πενταετίες, στις οποίες ο
ρυθμός αύξησης μειώνεται σταδιακά, εκτός από τη βιομηχανία καυσίμων όπου οι δείκτες
εμφανίζονται αυξητικοί με εξαίρεση την 3η πενταετία.

Στο διάγραμμα 4.3 οι καμπύλες δείχνουν παραστατικά την μείωση του ρυθμού
αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής συνολικά και κατά κλάδο.

Διάγ. 4.3: Δείκτες αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής της Βουλγαρίας
και κατά κλάδους με βαση το τελευταίο έτος της προηγούμενης πενταετίας
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Όλες οι καμπύλες στο διάγραμμα ξεκινούν από υψηλότερο σημείο κατά την 1η

πενταετία και καταλήγουν σε χαμηλότερο σημείο κατά την 4η πενταετία. Εξαίρεση
παρουσιάζει η βιομηχανία καυσίμων, η καμπύλη της οποίας ξεκινά ανοδικά μέχρι το 1957,
στη συνέχεια ακολουθεί πτωτική πορεία μέχρι το 1960, οπότε ανακάμπτει και στο τέλος
της 4ης πενταετίας βρίσκεται στο υψηλότερό της σημείο της. Οι καμπύλες των λοιπών
κλάδων αναστρέφουν την καθοδική τους πορεία σε ανοδική κατά την 2η ή 3η πενταετία
αντίστοιχα, στις οποίες παρατηρείται το χαμηλότερο σημείο τους.

Επίσης, ο μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής συνολικά και
κατά κλάδους ανά πενταετία φθίνει, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 4.4:

Διάγ. 4.4: Ποσοστιαία αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της
Βουλγαρίας και κατά κλάδους με βαση το τελευταίο έτος της

προηγούμενης πενταετίας
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Εκτός από τη  βιομηχανία καυσίμων η καμπύλη της οποίας ακολουθεί διαφορετική
πορεία, όπως ήδη τονίσθηκε παραπάνω, οι καμπύλες των υπολοίπων κλάδων καθώς και
της συνολικής παραγωγής ακολουθούν πανομοιότυπη πορεία. Κατά το χρονικό διάστημα
1949-52 βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους και ακολουθούν πτωτική πορεία, η οποία
το 1953-57 γίνεται ανοδική μέχρι το 1958-60, οπότε η πορεία τους αντιστρέφεται σε
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καθοδική και καταλήγουν το 1961-65 στο χαμηλότερό τους σημείο. Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι, τόσο ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής όσο και ο ρυθμός των μεσοετήσιων
αυξήσεων της παραγωγής είναι σημαντικά πτωτικός και προσεγγίζει το 50% στο τέλος της
4ης πενταετίας, εκτός από τη βιομηχανία καυσίμων η οποία παρουσιάζει αυξητικούς
ρυθμούς.

Από τα ανωτέρω δεδομένα των τεσσάρων πρώτων πενταετιών, σύμφωνα με τα
οποία οι ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας συρρικνώνονται σταδιακά από πενταετία σε
πενταετία, προκύπτει ότι η συνολική βιομηχανική παραγωγή δεν είναι επαρκής για να
καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Ο πίνακα 4.15 (σελ.206) εμφανίζει τους δείκτες αύξησης της βιομηχανικής
παραγωγής της Βουλγαρίας, καθώς επίσης και το ρυθμό της μεσοετήσιας αύξησης
συνολικά και κατά κλάδους, για την περίοδο 1966-1988 σε σταθερές τιμές με βάση το έτος
1965=100. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα και για ολόκληρη την περίοδο, οι κλάδοι
των τροφίμων και της παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου παρουσιάζουν οριακή αύξηση,
ενώ οι κλάδοι της μηχανοκατασκευής και της χημικής βιομηχανίας την μεγαλύτερη
συγκριτικά με τους άλλους κλάδους. Οι υπόλοιποι κλάδοι κινούνται στο ενδιάμεσο
διάστημα.

Οι καμπύλες στο διάγραμμα 4.5 δείχνουν παραστατικά την αύξηση των δεικτών
της βιομηχανικής παραγωγής συνολικά και κατά κλάδο σε σταθερές τιμές:

Διάγ. 4.5 : Δείκτες συνολικής βιομηχανικής παραγωγής
(με βάση το έτος 1965=100)
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Αντίθετα, ο μεσοετήσιος ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής συνολικά
και κατά κλάδους ανά πενταετία φθίνει, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 4.6 :

Διάγ. 4.6 : Ποσοστιαία μεσοετήσια αύξηση της συνολικής
 βιομηχανικής παραγωγής
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Η καμπύλη της μεσοετήσιας αύξησης της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής ανά
πενταετία ακολουθεί πτωτική πορεία. Κατά την 5η πενταετία το ποσοστό αύξησης της
συνολικής παραγωγής ανέρχεται στο 10,95% και σταδιακά καταλήγει στην 9η πενταετία
με ποσοστό αύξησης 4,4%. Την ίδια φθίνουσα πορεία ακολουθούν και οι καμπύλες της
μεσοετήσιας αύξησης των κλάδων, ο ρυθμός των οποίων φθίνει κατακόρυφα.

Αντικειμενικότερη εικόνα σχετικά με τους δείκτες αύξησης της βιομηχανικής
παραγωγής για την περίοδο των πέντε (5) τελευταίων πενταετιών μας δίδει ο παρακάτω
πίνακας 4.23, ο οποίος προσδιορίζει την ποσοστιαία αύξησή τους με βάση το τελευταίο
έτος της προηγούμενης χρήσης.

Από τη μελέτη του πίνακα προκύπτει ραγδαία μείωση του ρυθμού αύξησης της
βιομηχανικής παραγωγής, η οποία περιορίζεται στην τελευταία πενταετία σε ποσοστό
αύξησης κατά μέσο όρο 13,8%. Από τους κλάδους τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η
βιομηχανία μηχανοκατασκευών και επεξεργασίας μετάλλου με ποσοστό 26,8%, η οποία
άλλωστε σε όλες τις πενταετίες επετύγχανε τη μεγαλύτερη αύξηση η βιομηχανία δερμάτων
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και υποδημάτων με ποσοστό 20,1% και η χημική βιομηχανία με 16,5%.Οι υπόλοιποι
κλάδοι περιορίζονται σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά.

Πίν. 4.23: Ποσοστιαία αύξηση των δεικτών βιομηχανικής παραγωγής συνολικά και
κατά κλάδους με βάση το τελευταίο έτος της προηγούμενης πενταετίας*

Βιομηχανικοί κλάδοι 1970 1975 1980 1985 1988

1. Ηλεκτρική και θερμική ενέργεια 86,5 29,5 46,8 24,3 12,2

2. Βιομηχανία καυσίμων 103,4 50,2 24,4 6,5 11,6
3. Μεταλλουργία και εξόρυξη
    μεταλλεύματος 133,6 67,1 36 14,4 6,7
4. Βιομηχανία μηχανοκατασκευών
και επεξεργασίας μετάλλου 106,0 98,3 58,5 53,6 26,8

5. Βιομηχανία χημική και καουτσούκ 164,8 72,4 58,2 40 16,5

6. Βιομηχανία οικοδομικών υλικών 62,8 54,9 45,5 7,2 3,2
7. Βιομηχανία παραγωγής
    και επεξεργασίας ξύλου 26,9 31,8 17 15,2 6,2

8. Βιομηχανία χάρτου και ζελατίνης 104,0 76,1 21,4 18,26 4,2

9. Βιομηχανία καθρεπτών και πορσελάνης 84,4 47,5 37,2 10,1 5,4

10. Βιομηχανία υφασμάτων και πλεκτών 51,1 42 27,3 16,9 11,8

11. Βιομηχανία ραπτικής 85,2 41,8 14,3 19,5 12,1
12. Βιομηχανία
      δερμάτων και υποδημάτων 74,9 37,4 10,8 22,1 20,1

13. Βιομηχανία πολυγραφικής 77,0 21,1 63,7 13,6 13

14. Βιομηχανία τροφίμων 34,5 32,5 14 9,5 3,5

      Σύνολο βιομηχανίας 68,0 53,8 33,7 23,7 13,8
* Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4.15.

Στο παρακάτω διάγραμμα 4.7 εμφανίζεται σχηματικά η ποσοστιαία αύξηση των
δεικτών βιομηχανικής παραγωγής συνολικά και κατά κλάδους συγκριτικά με το τελευταίο
έτος της προηγούμενης πενταετίας.

Η καμπύλη της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής ακολουθεί ομαλή καθοδική
πορεία με ρυθμό αύξησης κατά την 5η πενταετία 68% και συρρικνώνεται στο τέλος της
περιόδου στο 1/5 του αρχικού ποσοστού. Οι καμπύλες των κλάδων ακολουθούν επίσης
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πτωτική πορεία με μικρά διαλείμματα και καταλήγουν κατά την 9η πενταετία σε ιδιαίτερα
χαμηλά ποσοστά αύξησης της κλαδικής παραγωγής τους.

Διάγ. 4.7 : Ποσοστιαία αύξηση των δεικτων βιομηχανικής παραγωγής
 (Με βάση το τελευταίο έτος της προηγούμενης πενταετίας)
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η βιομηχανική παραγωγή εισέρχεται σε φάση
στασιμότητας, η οποία δημιουργεί σημαντικά κοινωνικά προβλήματα κυρίως σε θέματα
κάλυψης των βιοτικών αναγκών του πληθυσμού.

4.3.4 Ο πραγματικός μισθός στη βιομηχανία

Ο παρακάτω πίνακας 4.24 και το διάγραμμα 4.8 περιλαμβάνουν τους δείκτες του
πραγματικού μισθού των εργαζομένων στη βιομηχανία σε σταθερές τιμές (1939=100) για
την περίοδο 1939-1988:
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Από τη μελέτη των στοιχείων του πίνακα και του διαγράμματος προκύπτει ότι ο
πραγματικός μισθός των εργατοϋπαλλήλων στη βιομηχανία αυξήθηκε 2,48 φορές από το
1939 ή κατά 248%. Στην καμπύλη του πραγματικού μισθού σχηματικά εμφανίζεται η
πτώση του δείκτη του πραγματικού μισθού στις 255 μονάδες το 1980, στη συνέχεια η
άνοδος στις 283 μονάδες το 1985 και πάλι η πτώση του δείκτη στις 248 μονάδες το 1988.

Διάγ. 4.8 :  Δείκτης πραγματικού μισθού (με βάση το 1939=100)
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Πίν. 4.24:  Δείκτης πραγματικού μισθού (με βάση το 1939=100)

1939 1944 1948 1952 1955 1957 1960 1965

100 99 126 118 165 188 214 214

1970 1972 1975 1977 1979 1980 1985 1988

257 270 287 285 287 255 283 248

Πηγή:  Ίδιοι υπολογισμοί με βάση τα στοιχεία του πίνακα 4.11.
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            Ο παρακάτω πίνακας 4.25 και το διάγραμμα 4.9 περιλαμβάνουν τους δείκτες του
πραγματικού μισθού των εργαζομένων στη βιομηχανία και τους δείκτες διατήρησης στη
ζωή σε σταθερές τιμές (1965=100) για την περίοδο 1965-1988:

Πίν. 4.25:  Δείκτες πραγματικού μισθού και δείκτες διατήρησης στη ζωή
(με βάση το 1965=100)

Δείκτες /   Έτη 1965 1970 1972 1975 1977 1979 1980 1985 1988

Δείκτες
πραγματικού μισθού 100 120 126 134 133 134 119 132 116
Δείκτες
διατήρησης στη ζωή 100 110 112 119 124 133 172 185 256

Διάγ. 4.9 : Δείκτες πραγματικού μισθού και δείκτες διατήρησης στη
ζωή (1965=100)
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Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν, ότι η αύξηση του επιπέδου του πραγματικού
εργατικού μισθού κατά το χρονικό διάστημα 1965-1988 καθηλώθηκε, μετά από μια
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περίοδο παλινδρομήσεων που οδήγησαν στην επιβράδυνση της ανάπτυξης65. Ενώ η
δεκαετία 1965-1975 απετέλεσε περίοδο διαδοχικών αυξήσεων του πραγματικού εργατικού
μισθού, η επόμενη δεκαετία δρομολόγησε τη σημαντική μείωση του βιομηχανικού μισθού
και ταυτόχρονα την κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής

Οι δείκτες διατήρησης στη ζωή προκύπτουν από τέσσερες ομάδες αγαθών
(τρόφιμα-ποτά, υφάσματα-υποδήματα, στέγαση και επίπλωση) σε σταθερές τιμές με βάση
το έτος 1965=100. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα για την περίοδο 1965-1979, οι
δείκτες διατήρησης στη ζωή κινούνται κάτω από το επίπεδο του πραγματικού μισθού.
Αυτό σημαίνει, ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία υπερκαλύπτουν της βιοτικές τους
ανάγκες με το μισθό τους και τους μένει διαθέσιμο κάποιο ποσό. Κατά τη χρονική περίοδο
1980-1988 αντιστρέφονται οι όροι, οι δείκτες διατήρησης στη ζωή αυξάνονται αλματωδώς
κατά 92%, ενώ οι δείκτες του πραγματικού μισθού μειώνονται κατά 13,5% για την ίδια
περίοδο.

Ειδικότερα στο τέλος του 1988 το κόστος διατήρησης στη ζωή ήταν υπερδιπλάσιο
από τον πραγματικό εργατικό μισθό στη βιομηχανία, όπως πολύ χαρακτηριστικά φαίνεται
στο διάγραμμα 4.9. Μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο
βουλγάρικος λαός, η κατάρρευση του συγκεντρωτικού συστήματος και η ανατροπή του
καθεστώτος ήταν απλώς θέμα χρόνου.

65 Беров Л., Икономическото развитие на България през вековете, София 1974, с. 229-230.
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5.   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

5.1   Αναπτυξιακή πορεία Καπιταλισμού – Σοσιαλισμού

Στο θέμα της αναπτυξιακής πορείας μέσω του προγραμματισμού ο καπιταλισμός
βρίσκεται σε απόλυτη αντιπαράθεση προς το σοσιαλισμό, διότι οι δρόμοι που ακολουθούν
είναι απολύτως αντιπαραθετικοί και οι πορείες τους είναι εντελώς αντίθετες.
Καπιταλισμός versus σοσιαλισμού λοιπόν.

Σε μια συνοπτική θεώρηση μπορούμε να πούμε ότι ο δρόμος στον καπιταλισμό
είναι δρόμος επιλογής, ενώ στο σοσιαλισμό ο δρόμος αυτός είναι δρόμος υποταγής. Ας
δούμε τα δεδομένα που συνθέτουν τους δυο δρόμους ξεχωριστά.

5.1.1 Καπιταλισμός: O δρόμος της επιλογής

Στον καπιταλισμό, όπως είπαμε, καταρτίζονται πενταετή προγράμματα,
αναπτυξιακοί νόμοι ή κάτι παρόμοιο. Κύριο γνώρισμα: Δεν καταρτίζονται πάντα – αλλά
στο σοσιαλισμό πάντα. Αυτό και μόνο μας δίνει μια πρώτη γεύση της αντιθετικότητας των
δυο δρόμων. Ακόμα πιο σημαντικό όμως – θα λέγαμε σχεδόν θεμελιακό – είναι το
γνώρισμα ότι στον καπιταλισμό ο δρόμος που προσδιορίζει το 5ετές (ή άλλης διάρκειας)
πρόγραμμα ή ο αναπτυξιακός νόμος και που μπορεί να ακολουθήσει ο παραγωγικός
μηχανισμός της οικονομίας (οι επιχειρήσεις δηλαδή στην ευρεία έννοια), δεν είναι κατ’
ανάγκη αλλά μόνο κατ’ επιλογή. Στο σοσιαλισμό όμως είναι αναγκαστικός. Έτσι έχουμε
σαφήνεια στην ουσία των δυο δρόμων. Δρόμος επιλογής στο ένα σύστημα, δρόμος
υποταγής στο άλλο.

Όμως ο παραγωγικός μηχανισμός μιας καπιταλιστικής οικονομίας δεν περνάει
μόνο (και αν τον περνάει) από το δρόμο της επιλογής, αλλά διακλαδώνεται και σε άλλους
εξίσου σημαντικούς δρόμους. Η φορολογική πολιτική, η πιστωτική πολιτική, η πολιτική
των υπό-ανατιμήσεων του νομίσματος και συνακόλουθα η ευρύτερη νομισματική
πολιτική, η παρεμβατική και κοινωνική πολιτική του κράτους, ο προϋπολογισμός και
ακόμα το νομικό πλαίσιο και οι νομοθετικές ρυθμίσεις και πολλά άλλα «εργαλεία» της
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εφαρμοσμένης (ιδίως) οικονομικής πολιτικής, διαμορφώνουν το καθένα τους έναν
ιδιαίτερο δρόμο επιχειρηματικής πορείας του παραγωγικού μηχανισμού με μικρή, μεγάλη,
μεσαία ή άλλου διαμετρήματος εμβέλεια στις αντίστοιχες περιπτώσεις.

Επομένως, ο δρόμος της επιλογής στον καπιταλισμό χαρακτηρίζεται από το
δεδομένο της ελκτικότητας, ενώ αντίθετα ο δρόμος της υποταγής στο σοσιαλισμό από το
γνώρισμα της αναγκαστικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγικός μηχανισμός στον
καπιταλισμό μόνο αν θέλει (και μόνο τότε) ακολουθεί αυτόν το δρόμο που «υποδεικνύει»
ο κρατικός προγραμματισμός, ενώ αν δεν θέλει, δεν τον ακολουθεί. Αυτό με τη σειρά του
δίνει στον προγραμματισμό αυτόν το χαρακτήρα της «ενδεικτικότητας», σε αντίθεση με
το σοσιαλιστικό προγραμματισμό που κατ’ αντιστοιχία παίρνει το χαρακτήρα της
«αυστηρότητας». Για το λόγο αυτό άλλωστε ο προγραμματισμός στον καπιταλισμό
λέγεται «ενδεικτικός», ενώ στο σοσιαλισμό «αυστηρός». Με αυτό τον τρόπο προκύπτει
τώρα και ένα άλλο χαρακτηριστικό των δυο μορφών του προγραμματισμού. Ενώ στον
καπιταλιστικό προγραμματισμό, το χαρακτηριστικό αυτό είναι η «αποκεντρωτικότητα»,
στο σοσιαλιστικό αντίθετα είναι η «συγκεντρωτικότητα». Αυτό σημαίνει ότι λειτουργικά
στον καπιταλισμό ο προγραμματισμός διαμορφώνεται (και επιδρά) αποκεντρωμένα από
πολλές και σε πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις, ενώ στο σοσιαλισμό αυτός
διαμορφώνεται και επιδρά συγκεντρωτικά από το κράτος προς τον ένα και μοναδικό
παραγωγικό μηχανισμό, που είναι αυτός που δημιουργεί το κράτος με τη μορφή των
πολλών παραγωγικών μονάδων. Έτσι, στο μεν σοσιαλισμό ο προγραμματισμός  λέγεται
συνήθως «κεντρικός», ενώ στον καπιταλισμό «ελεύθερος», «χαλαρός», «ενδεικτικός» ή
«αποκεντρωτικός».

Οι δυο μορφές προγραμματισμού επομένως διαγράφουν ο  καθένας τους τον δικό
του, ιδιαίτερο δρόμο. Ο ένας π.χ. προσφέρει στον παραγωγικό μηχανισμό έλξη με τη
μορφή κινήτρων που παρουσιάζονται με τις επιμέρους μορφές που είδαμε πιο πάνω –
φορολογικά, υποβοηθητικά κλπ.– ενώ ο άλλος προσφέρει στο δικό του (το σοσιαλιστικό)
παραγωγικό μηχανισμό μόνο διαταγή. Επίσης ο ένας προγραμματισμός γίνεται από μία
κεντρική αρχή (το κόμμα ή όποιος άλλος σχετικός θεσμός), ενώ ο άλλος – ο
καπιταλιστικός – προτείνεται απλώς από την κεντρική αρχή (εδώ από το σχετικό κρατικό
υπουργείο ανάπτυξης) και διαμορφώνεται τελικά (εν τέλει δηλαδή εφαρμόζεται) από τις
χιλιάδες μεμονωμένες επιχειρήσεις, εφόσον τον προτιμήσουν.

Στο σημείο αυτό έχουμε τότε δυο βασικές διαπιστώσεις. Πρώτον, ότι οι δυο
μορφές είναι όχι μόνο εξ’ ορισμού, αλλά και κατά τη συνθετική τους ουσία εντελώς
αντίθετες μεταξύ τους – versus εν τέλει  η μια προς την άλλη – άρα η σύγκριση μεταξύ
τους νοείται μόνο κατά το δεδομένο ότι αποτελούν και οι δυο αναπτυξιακά εργαλεία της
εφαρμοσμένης ή κρατικής οικονομικής πολιτικής, μάλιστα δε, όπως είδαμε, με
διαφορετική και ιδιάζουσα για τη καθεμιά τους εμβέλεια και δεύτερον, ότι ο παραγωγικός
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μηχανισμός είναι και αυτός πάλι για τις δυο μορφές (και πάλι versus ο ένας προς τον άλλο)
διαφορετικός κατά τρόπο αντιθετικό.

Στο σοσιαλισμό δηλαδή η επιχείρηση που αποτελεί το κύτταρο του παραγωγικού
μηχανισμού δεν νοείται με τους όρους που νοείται η επιχείρηση στον καπιταλισμό. Αυτό
είναι ευκολονόητο. Στον μεν ένα σύστημα έχουμε το φυσικό πρόσωπο ενός ή
περισσοτέρων ιδιωτών που χτίζει ή χτίζουν και δημιουργούν την επιχείρησή τους κατά το
δοκούν – σύμφωνα με την κλίση  τους, τα οικονομικά, τις δυνατότητες και άλλα πολλά -
στο δε άλλο σύστημα η επιχείρηση παίρνει αυστηρή εντολή από το κράτος να χτιστεί, να
δημιουργηθεί. Έτσι τελικά οι δυο επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση οι δυο παραγωγικοί
μηχανισμοί έχουν τη δική τους λειτουργικότητα – λειτουργούν και δρουν και εν τέλει
δηλαδή παράγουν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο – versus δηλαδή και εδώ μεταξύ των
δυο λειτουργικών μορφών.

5.1.2 Σοσιαλισμός: Ο δρόμος της υποταγής

Με όσα είπαμε πιο πάνω για το δρόμο της επιλογής του καπιταλιστικού
προγραμματισμού, είναι εύκολα τώρα να προσδιορίσουμε έννοια και λειτουργικότητα του
δρόμου ετούτου της σοσιαλιστικής υποταγής. Εδώ οι επιχειρήσεις κατά τη
λειτουργικότητάς τους θα πάρουν  την εντολή από το κράτος μέσω του πενταετούς (ή
άλλης διάρκειας) προγραμματισμού και θα υποταχθούν. Στον καπιταλισμό αντίθετα όπως
είδαμε θα πάρουν το δέλεαρ των κινήτρων ή θα αδιαφορήσουν. Η εντολή εδώ, στο
σοσιαλισμό, είναι επομένως απόλυτη, ενώ στον καπιταλισμό σχετική. Έχουμε λοιπόν
έτσι τα δύο αντίθετα βασικά γνωρίσματα των δυο μορφών προγραμματισμού που είναι η
απολυτότητα στη μία (τη σοσιαλιστική) και η σχετικότητα στην άλλη (την
καπιταλιστική).

Δίπλα στο ζεύγος αυτό (απολυτότητα -σχετικότητα) υπάρχει το ζεύγος
μοναδικότητα – πολλαπλότητα. Η μοναδικότητα χαρακτηρίζει το σοσιαλιστικό
προγραμματισμό με την έννοια ότι ο προγραμματισμός αυτός είναι το μόνο εργαλείο, η
μοναδική κινητήρια δύναμη προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και γενικότερα
του όλου οικονομικού γίγνεσθαι της σοσιαλιστικής οικονομίας. Ενώ αντίθετα στον
καπιταλισμό, ένα 5ετές ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα δεν είναι ο μοναδικός προωθητικός
μοχλός. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι μοχλοί που εκτείνονται από τις διάφορες εκφάνσεις
της εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής του κράτους – που αναφέραμε πιο πάνω - μέχρι
ακόμα και τις προτιμήσεις, όπως οικονομικές δυνατότητες ή το επιχειρηματικό  ένστικτο
των επιχειρηματικώς δρώντων υποκειμένων.

Τέλος, δίπλα στα δυο αυτά ζεύγη υπάρχει και ένα τρίτο που εκφράζεται από το
(αντιθετικό versus πάντα) σύμπλεγμα: Ολικότητα – Μερικότητα. Αυτό σημαίνει ότι, σαν
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συνέπεια των δυο άλλων ζευγών, ο προγραμματισμός στο σοσιαλισμό προσδιορίζει
συνολικά την αναπτυξιακή πορεία, αλλά και ευρύτερα την προώθηση του οικονομικού
γίγνεσθαι της σοσιαλιστικής οικονομίας, διότι αυτός δίνει την εντολή δράσης, ενώ στον
καπιταλισμό ο αντίστοιχος προγραμματισμός μόνο μερικά την προσδιορίζει, διότι
υπάρχουν και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες, όπως προαναφέραμε.

Με όλα τα παραπάνω έχουμε συνεπώς τα τρία ζεύγη, όπως εμφανίζονται στο
παρατιθέμενο σχήμα 5.1:

             Σχήμα  5.1: Βασικά γνωρίσματα των δυο μορφών προγραμματισμού

vs
Απολυτότητα Σχετικότητα

vs
Μοναδικότητα Πολλαπλότητα

vs
Ολικότητα      Μερικότητα

Αν δούμε τώρα και τα τρία βασικά δεδομένα που αναλύσαμε πιο πάνω προσθετικά
προς το παρατεθέν σχήμα 5.1, θα έχουμε τότε την βασική δομή των δυο μορφών
προγραμματισμού, όπως εμφανίζεται στο σχήμα 5.2:

       Σχήμα  5.2: Βασική δομή των δυο μορφών προγραμματισμού

Σοσιαλισμός

Δρόμος υποταγής
vs

Καπιταλισμός

Δρόμος επιλογής

Βασικά γνωρίσματα

1.  Απολυτότητα Σχετικότητα

2.  Μοναδικότητα Πολλαπλότητα

3. Ολικότητα Μερικότητα

Βασικά δεδομένα

1.  Αναγκαστικότητα Ελκτικότητα

2.  Αυστηρότητα  Ενδεικτικότητα

3. Συγκεντρωτικότητα Αποκεντρωτικότητα
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Όπως βλέπουμε στο σχήμα αυτό, οι δυο μορφές προγραμματισμού διαθέτουν η
καθεμιά τους από τρία βασικά γνωρίσματα και επίσης από τρία βασικά δεδομένα. Αυτά
συνθέτουν τη βασική δομή του καθενός και βεβαίως προσδιορίζουν, στο βαθμό που την
προσδιορίζουν, την πορεία όχι μόνο των αναπτυξιακών προσπαθειών, αλλά ευρύτερα του
οικονομικού γίγνεσθαι στην αντίστοιχη οικονομία του καθενός. Ποια είναι όμως τότε η
συγκριτική αποτίμηση των δυο τους ;

5.1.3 Συγκριτική αποτίμηση

α. Σχετική συγκριτική αποτίμηση

Μια βασική συγκριτική αποτίμηση των δυο μορφών προγραμματισμού δεν μπορεί
να γίνει με απόλυτο τρόπο παρά μόνο με σχετικό. Και τούτο διότι τα δυο συστήματα
βρίσκονται σε αντιθετική λειτουργικότητα μεταξύ τους και επομένως δεν μπορούμε
εύκολα να ξέρουμε τι πέτυχε το ένα σύστημα σε σχέση με το άλλο. Για το καπιταλιστικό
μάλιστα δεν ξέρουμε καν τι πέτυχε το ίδιο με την εμβέλειά του. Αυτό είναι προφανές. Το
σοσιαλιστικό σύστημα είναι όπως είδαμε, το μοναδικό προσδιοριστικό προωθητικό μέσο
του οικονομικού γίγνεσθαι και δεδομένες επιτυχίες και αποτυχίες εγγράφονται στο ίδιο
(στο ενεργητικό του δηλαδή και στο παθητικό του), αφού καμία παραγωγική μονάδα δεν
δραστηριοποιείται αυτοβούλως και πέραν των προγραμματικών εντολών που λαμβάνει.
Άλλωστε ο σοσιαλιστικός προγραμματισμός, όπως διαπιστώνουμε από μια προσεκτική
ανάγνωσή του, δεν δίνει μόνο (παραγωγικές) εντολές, αλλά προσδιορίζει πλαίσια,
δρόμους, τάσεις, προοπτικές και άλλα σχετικά παρόμοια και μάλιστα όλα αυτά κατά τρόπο
άμεσο.

Έμμεσο εντούτοις τρόπο χρησιμοποιεί αντίθετα ο καπιταλιστικός
προγραμματισμός, για όλα αυτά, αφού μόνο έτσι προσδιορίζονται και διαβάζονται, στο
οποιοδήποτε 5ετές ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, σχέδιο ή νόμο. Αυτό δικαιολογεί
άλλωστε, όπως είπαμε, και την ονομασία ενδεικτικός προγραμματισμός. Πρέπει να
πούμε όμως ότι ο οποιασδήποτε μορφής καπιταλιστικός προγραμματισμός δεν είναι
άμοιρος ευθυνών για ότι θα επακολουθήσει μετά την (όποια) εφαρμογή του. Αυτός θα
ευθύνεται. Απλώς όμως εμείς δεν μπορούμε εύκολα να προσδιορίσουμε ποσοτικά ή
ποιοτικά αυτό το «ότι θα επακολουθήσει». Σε πολύ λίγες περιπτώσεις και μόνο υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό. Όμως συχνά η δύναμη πειθούς
(δηλαδή οι εντολές καταναγκασμού) που διαθέτει ο καπιταλιστικός προγραμματισμός
είναι τόσο μεγάλη (τόσο δελεαστική θα λέγαμε), ώστε τα οικονομικά υποκείμενα πολύ
συχνά υποκύπτουν και συμμορφώνονται προς τις προσδιοριζόμενες κατευθύνσεις. Ένα
ισχυρό κίνητρο για παράδειγμα πολύ δύσκολα το αγνοεί ο επιχειρηματίας. Επί
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παραδείγματι, μια επένδυση που χρηματοδοτείται βάσει των γεωγραφικών ζωνών ενός
αναπτυξιακού νόμου με 20% της όλης δαπάνης, ενώ στη γειτονική ζώνη με 80%, δύσκολα
θα μπορεί να αγνοηθεί από τον δραστηριοποιούμενο στις δυο αυτές γειτονικές περιοχές
επιχειρηματία.. Τα 10 ή 50 χιλιόμετρα π.χ. που θα χωρίζουν τις δυο πιθανές έδρες της
επιχείρησης δεν αποτελούν ισχυρό λόγο ώστε να αγνοηθεί ο νόμος.

Παρόμοιες ρυθμίσεις των διαφόρων προγραμματικών σχεδίων της καπιταλιστικής
οικονομίας βρίθουν συχνά στα σχέδια αυτά, που δεν έχουν μάλιστα, όπως είδαμε, μόνο τη
μορφή οικονομικών ενισχύσεων, αλλά και φορολογικών απαλλαγών ή παρόμοιων
κινήτρων. Αυτό δείχνει καθαρά ότι η ευθύνη του καπιταλιστικού προγραμματισμού για ότι
επιτυγχάνεται (ή αποτυγχάνεται) είναι μεγάλη. Κάθε άλλο επομένως παρά άμοιρος
ευθυνών για όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι αυτός, μολονότι όχι στον απόλυτο βαθμό
που παρουσιάζει ο σοσιαλιστικός προγραμματισμός. Η εμβέλεια με απλά λόγια των
κινήτρων στον καπιταλιστικό προγραμματισμό είναι αποπνικτική. Αν όμως όπως είπαμε, η
ευθύνη στον καπιταλισμό δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικο-ποιοτικά, παρά μόνο κατά
εικαστικό τρόπο, στο σοσιαλισμό είναι απολύτως προσδιορίσιμη ποσοτικά και ποιοτικά.
Αυτό φαίνεται άλλωστε και στους απολογισμούς που κάνουν τα αρμόδια όργανα μιας
σοσιαλιστικής οικονομίας. Τόσο όμως στον καπιταλιστικό, όσο και στο σοσιαλιστικό
προγραμματισμό, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο κατά το οποίο ένας τεθείς στόχος να
μη εμφανίζεται στον επόμενο προγραμματισμό, ούτε συχνά και στους επόμενους. Ιδίως
στον καπιταλιστικό προγραμματισμό το φαινόμενο αυτό που συχνά έχει τη μορφή
τροποποιήσεων ή ανασύνταξης των νόμων επαναλαμβάνεται κατά κόρον.

Ωστόσο και στους δυο προγραμματισμούς οι δυνατές απολήξεις του φαινομένου
είναι τρεις:

 Ο στόχος απεδείχθη άγονος.

 Ο στόχος δεν επετεύχθη.

 Ο στόχος επετεύχθη.

Στην πρώτη περίπτωση ο στόχος εξαφανίζεται από τον ή τους επόμενους
προγραμματισμούς. Είναι άγονος, ανέφικτος, υπερφίαλος ή οτιδήποτε άλλο. Στη δεύτερη
περίπτωση η προσπάθεια εγκαταλείπεται, διότι έχει πενιχρά αποτελέσματα. Στον
καπιταλιστικό προγραμματισμό (ιδίως) αυτό είναι το συχνότερο. Στην τρίτη περίπτωση
ο στόχος έχει επιτευχθεί και δεν υπάρχει λόγος νέας ρύθμισης. Αυτό είναι το σπανιότερο,
αλλά ωστόσο οι τρεις περιπτώσεις – περισσότερο στον καπιταλιστικό και λιγότερο στο
σοσιαλιστικό προγραμματισμό – δεν διακρίνονται ή δεν «διαβάζονται» στον επόμενο
προγραμματισμό.

Όταν λέμε – και κάνουμε – εδώ συγκριτική αποτίμηση των δυο μορφών
προγραμματισμού, εννοούμε όχι μόνο την αποτίμηση αυτή καθ’ εαυτή καθεμιάς από τις
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δυο αυτές μορφές - οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση θα έχουμε την απλή αποτίμηση -  αλλά
την αποτίμηση της μιας μορφής σε σύγκριση ή αντιπαράθεση με την άλλη μορφή. Πιο
απλά με την απλή αποτίμηση (ή αξιολόγηση) προσπαθούμε να διαβάσουμε τους στόχους
και πόσους (ή πόσο) από αυτούς έθεσε και πέτυχε η κάθε μορφή, ενώ με την συγκριτική
γίνεται το ίδιο πράγμα για τις δυο μορφές, αλλά σε σύγκριση δηλαδή μεταξύ τους.

β.   Άμεση συγκριτική αντιπαράθεση

Αν όμως όπως προαναφέραμε, είναι δύσκολη η ποσοτικο – ποιοτική (ιδίως η
δεύτερη) απλή αποτίμηση, αν δηλαδή είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τι πέτυχε και σε
πόσο βαθμό και τι δεν πέτυχε και σε πόσο επίσης βαθμό ο δεδομένος προγραμματισμός
της κάθε μορφής, είναι ακόμα πιο δύσκολο να συγκρίνουμε αυτά τα ευρήματα μεταξύ
τους. Είναι δηλαδή δύσκολη η άμεση συγκριτική αντιπαράθεση. Το πρώτο που πρέπει να
έχουμε υπ’ όψη εδώ είναι ότι ο σοσιαλιστικός προγραμματισμός είναι ένα αυστηρό
κείμενο, όπου δίνονται (αυστηρά επίσης) οι παραγωγικοί στόχοι. Καθορίζει π.χ. ότι στην
δεδομένη 5ετία (ή άλλης διάρκειας) θα πρέπει να παραχθεί η X ποσότητα του Ψ
προϊόντος. Δεδομένης της λειτουργικής ουσίας του σοσιαλιστικού προγραμματισμού, μια
αποτυχία εδώ κατ’ αρχήν δεν νοείται. Για να προγραμματίσει δηλαδή το αρμόδιο όργανο
την παραγωγή της Χ ποσότητας του Ψ προϊόντος, σημαίνει ότι γνωρίζει από πού θα
προέλθει το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο, ποια είναι η ζήτηση του προϊόντος, πόσες
παραγωγικές μονάδες θα το παράγουν, κ.ο.κ. Αντίθετα στον καπιταλισμό μια παρόμοια
αποτυχία σ’ έναν τεθέντα στόχο νοείται – είναι δηλαδή δυνατή. Εδώ ο προγραμματισμός
κατά κανόνα σαν κείμενο είναι ένα σύνολο προσφερομένων κινήτρων, με τη μορφή
κυρίως ενός αναπτυξιακού νόμου, από τον οποίο κατόπιν προσδοκάται η επίτευξη της Χ
ποσότητας του Ψ προϊόντος. Προσοχή όμως: Προσδοκάται, δεν στοχοθετείται, επειδή
δεδομένης της λειτουργικής ουσίας του καπιταλιστικού προγραμματισμού, μια
στοχοθέτηση θα ήταν αντισυμβατική προς την «ενδεικτικότητά» του. Έτσι μπορεί π.χ.
μέσα στη δεδομένη 5ετία, 3ετία ή και 10ετία να προσδοκάται η είσοδος Χ αριθμού ξένων
τουριστών στη χώρα, αλλά δεν υπάρχουν απόλυτα εχέγγυα ότι ο αριθμός αυτός τελικά θα
επιτευχθεί. Η επίτευξή του, όπως είδαμε, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες – ίσως
συχνά μόνο από αυτούς – και όχι μόνο από τα Ψ χρηματικά ποσά που είναι διαθέσιμο το
κράτος να παραχωρήσει στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Έτσι τελικά με βάση διάφορους υπολογισμούς προσδοκάται το στοχοποιηθέν
αποτέλεσμα, ενώ στο σοσιαλισμό υποτίθεται ότι διατάχθηκε ο παραγωγικός μηχανισμός
να το πετύχει. Όμως έτσι παρά τη διαταγή αυτή, η αποτυχία όχι μόνον δεν νοείται, αλλά
είναι δυνατή και στην πράξη μάλιστα συχνή κατά κανόνα, διότι υπεισέρχονται όχι
ποσοτικοί, αλλά ποιοτικοί παράγοντες, οι οποίοι μάλιστα δεν ενεργοποιούνται μόνον
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αρνητικά, αλλά και θετικά. Έτσι π.χ. η επίτευξη του Χ τουριστικού στόχου (και αυτό
μάλιστα τόσο στην καπιταλιστική, όσο και στην σοσιαλιστική οικονομία) θα εξαρτηθεί
συχνά και σε αποφασιστικό βαθμό από την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, από
τις διακυμάνσεις του παγκόσμιου τουριστικού ρεύματος,  από την ανταγωνιστικότητα των
άλλων χωρών κ.ο.κ. – δηλαδή τελικά από ποιοτικούς παράγοντες, οπότε σ’ αυτή τη
περίπτωση πολύ λίγο ρόλο θα παίξουν ποσοτικοί παράγοντες, όπως π.χ. πόσα ξενοδοχεία
θα ανεγερθούν ή πόσες τουριστικές πλαζ θα δημιουργηθούν. Αν μείνουμε για τις ανάγκες
των αναλύσεών μας στον τουριστικό τομέα είναι δυνατόν π.χ. μια τουριστική μονάδα να
προγραμματίσει με βάση μοντέλα έρευνας της (τουριστικής) αγοράς, ένα Χ χρηματικό
ποσό για διαφημίσεις, για να πετύχει έναν Ψ αριθμό τουριστών, αλλά στο τέλος να μη το
πετύχει, διότι υπεισήλθαν εδώ οι ποιοτικοί παράγοντες που προαναφέραμε ή άλλοι
παρόμοιοι. Αν όμως για μια μεμονωμένη επιχείρηση ένας μόνο ποιοτικός παράγοντας (π.χ.
η ελλιπής προθυμία εξυπηρέτησης του προσωπικού) μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία του
τεθέντος στόχου, είναι εύκολο τώρα να φανταστούμε πόσο εύκολη θα είναι και η αποτυχία
σε επίπεδο κράτους – καπιταλιστικού ή σοσιαλιστικού.

Όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι παράγοντες αυτοί επιδρούν και
θετικά. Μεταξύ των δυο οικονομιών έχει παρατηρηθεί μάλιστα το παράδοξο ότι στον
καπιταλισμό η επίδραση είναι έντονα θετική (όταν είναι), ενώ στο σοσιαλισμό έντονα
αρνητική – όταν είναι και εδώ, και κατά κανόνα είναι. Αυτό συμβαίνει διότι, ενώ το
καπιταλιστικό σύστημα δουλεύει με «αφέντη» τον ιδιώτη επιχειρηματία, στο σοσιαλιστικό
ο αφέντης αυτός είναι το κράτος – δηλαδή ένας αφέντης με θολές, γενικές ή αμφίσημες
ελεγκτικές αρμοδιότητες. Συμβαίνει δηλαδή εδώ αυτό που παρατηρείται και στον δημόσιο
τομέα του καπιταλιστικού κράτους. Εφησυχασμός, ανευθυνοϋπευθυνότητα, σύγχιση
αρμοδιοτήτων, αδιαφορία προσπαθειών κ.ο.κ. Στο σοσιαλιστικό σύστημα μάλιστα
παρατηρήθηκε και ένα ιδιαίτερο – και πολύ περίεργο – αρνητικό σύνδρομο. Το σύνδρομο
της αρνητικής παραγωγικής διάθεσης των εργαζομένων. Σύμφωνα με αυτό οι εργαζόμενοι
σε επιχειρήσεις πολύ συχνά «εφησυχάζουν» ηθελημένα, έτσι ώστε στο τέλος το παραχθέν
προϊόν να είναι ποιοτικά (τεχνολογικά, ποσοτικά, κλπ) υποδεέστερο από ότι είχε
προγραμματισθεί.

Με όλα αυτά που αναλύσαμε παραπάνω βγαίνει άνετα η διαπίστωση ότι, τόσο η
απλή, όσο και η συγκριτική αποτίμηση των δυο μορφών προγραμματισμού, είναι
δύσκολη. Πραγματικά δεν ξέρουμε στην ουσία τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε και επίσης πόσο
και γιατί το πέτυχε ή δεν το πέτυχε ένα πρόγραμμα ή ένας νόμος. Δεν μπορούμε να πούμε
με βεβαιότητα – παρά στις λιγότερες περιπτώσεις – αν τα όσα ξενοδοχεία που
προγραμματίσαμε να χρηματοδοτήσουμε (στον καπιταλισμό) ή να κατασκευάσουμε (στον
σοσιαλισμό) πέτυχαν την προσέλκυση των Χ  τουριστών και όχι ας πούμε η αποτυχία των
ανταγωνιστών μας. Εν πάση περιπτώσει όμως νούμερα υπάρχουν πολλά ή λίγα και επίσης
σημαντικά ή ασήμαντα και αναλυτικά ή συνοπτικά από τα οποία μπορούμε να κάνουμε
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κατ’ εικασία διαπιστώσεις. Στα σοσιαλιστικά προγράμματα γίνεται πάντα μια τέτοια
αποτίμηση και επειδή μάλιστα παρατηρήθηκαν συχνά αποτυχίες, αυτό προκάλεσε έναν
πολυποίκιλο προβληματισμό τόσο στη σοσιαλιστική όσο και στη δυτική βιβλιογραφία.
Στην απλή αποτίμηση μπορούμε εν πάση περιπτώσει να δούμε ποσοτικοποιημένα μεγέθη,
ανεξάρτητα από ποιοτικές επιδράσεις στη διαμόρφωση των μεγεθών αυτών. Αυτό είναι
τότε επιτυχία ή αποτυχία. Στη συγκριτική αποτίμηση όμως μπορούμε βέβαια να έχουμε
τα μεγέθη αυτά, αλλά για μεν τη μία περίπτωση  αυτό να σημαίνει αποτυχία, για την άλλη
αντίθετα να σημαίνει επιτυχία. Έτσι η σύγκριση είναι δύσκολη. Τα μεγέθη αυτά δηλαδή
εξικνούνται από διαφορετικούς ποσοτικούς στόχους. Μπορούν όμως να διαγράψουν τη
γενική αναπτυξιακή πορεία των δυο οικονομιών και αυτή συγκριτικά μπορεί να
διερευνηθεί.

5.2   Αναπτυξιακή πορεία των δυο χωρών

5.2.1 Αναπτυξιακή πορεία Ελλάδος

Από την άποψη αυτή η βασική  διαπίστωση  που κάνει κανείς ερευνώντας την
αναπτυξιακή πορεία των δυο οικονομιών είναι ότι, αυτή (η πορεία) της ελληνικής
οικονομίας παρουσιάζεται περισσότερο έντονη και με μικρότερη χρονική διάρκεια, από
όσο η πορεία της βουλγαρικής οικονομίας. Η αναπτυξιακή πορεία της Βουλγαρίας έτσι
όπως την εξετάζουμε βέβαια εδώ, αρχίζει το 1947 με το πρώτο διετές αναπτυξιακό
πρόγραμμα και τελειώνει (για την εξέτασή μας πάντα) το 1989 οπότε και με την
μεταπολίτευση η βουλγαρική οικονομία περνάει στο καπιταλιστικό σύστημα. Συνολική
επομένως χρονική διάρκεια της πορείας αυτής 45 χρόνια.

Η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας όπως και αν ιδωθεί, είτε δηλαδή στα πλαίσια
της δικής μας ανάλυσης εδώ, είτε σαν γενικότερο οικονομικό γίγνεσθαι, αρχίζει το 1953
με το πρώτο, όπως είδαμε, αναπτυξιακό νόμο 2687/1953 ‘‘Περί επενδύσεων και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού’’, του Μαρκεζίνη. Μέχρι τότε  η οικονομία ήταν
σχεδόν πλήρως διαλυμένη εξαιτίας του παγκοσμίου και του επακολουθήσαντος εμφυλίου
πολέμου. Οι δυο πόλεμοι καταλαμβάνουν ολόκληρη τη δεκαετία του 1940. Συνολική
επομένως χρονική διάρκεια  της ελληνικής αναπτυξιακής πορείας (μέχρι το 1990 που
συγκριτικά την εξετάζουμε εδώ) 37 χρόνια και εν τέλει κατά οκτώ (8) χρόνια συντομότερη
της βουλγαρικής. Με βάση τώρα τα γενικά οικονομικά μεγέθη των δυο οικονομιών που
ζωγραφίζουν την αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας, όχι βέβαια αποκλειστικά από μόνα
τους, αλλά αρκετά αξιόπιστα, μπορούμε να κάνουμε τη διαπίστωση ότι, αυτό που πέτυχε η
βουλγάρικη πορεία στα 45 χρόνια διάρκειας, η ελληνική το πέτυχε σε λιγότερο από το
ήμισυ, περίπου δηλαδή σε 15-20 χρόνια.
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Πράγματι, η ελληνική οικονομία ξεκινώντας το 1953 την αναπτυξιακή της πορεία,
τρία μόλις χρόνια μετά (περίπου το 1956) πέτυχε την πρώτη αυτάρκειά της κυρίως σε
αγροτικά προϊόντα – σίτος, κλπ.- στα οποία ως τότε ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό
ελλειμματική.

Ένα σημείο όμως που πρέπει να έχουμε κατά τη σύγκριση υπόψη, είναι ο εμφύλιος
πόλεμος που υπάρχει στην περίπτωση της Ελλάδας, ενώ της Βουλγαρίας όχι. Η Βουλγαρία
δηλαδή έχει σαν βάση εκκίνησης τις όποιες καταστροφές του β΄ παγκοσμίου πολέμου.
Μετά από αυτόν αρχίζει η αναπτυξιακή προσπάθεια. Αυτό φαίνεται εξάλλου και από το
γεγονός ότι το πρώτο πρόγραμμα στη χώρα αυτή (διετές) εμφανίζεται το 1947 - δύο μόλις
χρόνια από τη λήξη του πολέμου, ενώ της Ελλάδας το 1953 – συνολικά οκτώ (8) χρόνια
αργότερα. Εκτός αυτού, οι καταστροφές του εμφυλίου είναι σχεδόν ίσες ή και
περισσότερες από αυτές του παγκοσμίου πολέμου. Επιπλέον ο πόλεμος αυτός μετατόπισε
την έναρξη των αναπτυξιακών προσπαθειών οκτώ χρόνια αργότερα, κάτι που δεν μπορεί
να υπολογισθεί σε αρνητικότητα.

Πράγματι, η Βουλγαρία ξεκίνησε την αναπτυξιακή της προσπάθεια αμέσως μετά
το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς ιδιαίτερες υλικές ζημίες και ανθρώπινα θύματα (28.000
νεκροί). Το 1946 εφήρμοσε ένα ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των
άμεσων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν μετά το πόλεμο και το
1947 ένα  αναπτυξιακό πρόγραμμα διετούς διάρκειας για την ανόρθωση της εθνικής της
οικονομίας και την ταχεία εκβιομηχάνισή της. Στη συνέχεια ακολούθησαν εννέα 5ετή
αναπτυξιακά προγράμματα χωρίς καμιά διακοπή μέχρι τη μετάβασή της στον καπιταλισμό
(1989).

Κατά συνέπεια η Βουλγαρία ξεκίνησε ομαλά την αναπτυξιακή της προσπάθεια
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τον πόλεμο, διαθέτοντας το σύνολο των εργατικών και
παραγωγικών της δυνάμεων και το κυριότερο έχοντας το λαό της ενωμένο και
μονιασμένο.

Η Ελλάδα βγήκε από τον πόλεμο αποδεκατισμένη σε ανθρώπινο δυναμικό
(413.000 νεκροί) και με τις υποδομές της πλήρως κατεστραμμένες. Μετά την 4ετή κατοχή
και αντίσταση ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος κατέστρεψε ότι είχε απομείνει.
Η μεγαλύτερη όμως απώλεια ήταν ο αποδεκατισμός του πληθυσμού κυρίως των πιο
παραγωγικών ηλικιών. Αυτό όμως που προκάλεσε περισσότερα δεινά για τον τόπο και σε
βάθος χρόνου, ήταν ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος τυπικά διήρκησε μέχρι το τέλος του
1949. Η Ελλάδα είχε από τον εμφύλιο πόλεμο 248.400 νεκρούς και 220.000 άτομα σε
φυλακές και εξορίες στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. Ο αριθμός των
προσφύγων του εμφυλίου πολέμου ανέρχονταν την περίοδο εκείνη σε 684.607 άτομα και
το παιδομάζωμα της κόστισε 28.010 παιδιά. Επίσης, καταστράφηκαν 47.000 κατοικίες,
240 βιομηχανικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, 930 γέφυρες, 1.650 σχολεία και εξοντώθηκαν
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περίπου 1.500.000 ζώα. Οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία ήταν
σημαντικές. Η παραγωγή σιτηρών είχε πέσει το 1946 σε επίπεδο μόλις ανώτερο από τους
αριθμούς της μέσης παραγωγής του 1936-38 (389.263 τόνοι), όμως το 1947, όταν το
πρόβλημα των εκτοπισμένων και των προσφύγων συνοδεύτηκε από ξηρασία, η μείωση
ήταν περίπου 50%. Επίσης, η παραγωγή καπνού μειώθηκε το 1946 κατά 46%, ενώ ο
αριθμός των μεγάλων ζώων είχε μειωθεί μέχρι το 1946 κατά 50%66.

Μισός αιώνας, συμπληρώθηκε από τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου, ο
οποίος στα τρία περίπου χρόνια που διήρκεσε (1946-1949), βύθισε τη χώρα στο θάνατο,
στον πόνο, στη δυστυχία, αλλά και στην οικονομική καταστροφή, σπέρνοντας παράλληλα
το μίσος και χωρίζοντας τους Έλληνες σε δύο βαθιά μισούμενες παρατάξεις.

Επομένως, η Ελλάδα ξεκίνησε στο δρόμο της ανάπτυξης πολύ αργότερα από την
Βουλγαρία και από πολύ χαμηλότερο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Κατά συνέπεια
τα δεδομένα αυτά αυτοδίκαια παίρνουν μέρος στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο
συστημάτων στη μεταπολεμική περίοδο.

Πίν.  5.1: Εθνικό Εισόδημα Ελλάδας (τρέχουσες τιμές - εκατ. δρχ.)

Έτος
Εθνικό

εισόδημα
Έτος

Εθνικό

εισόδημα
Έτος

Εθνικό

εισόδημα
Έτος

Εθνικό

εισόδημα

1948 41.896 1954 63.663 1960 85.691 1966 128.627

1949 50.252 1955 68.073 1961 95.013 1967 136.082

1950 50.374 1956 72.651 1962 97.051 1968 143.664

1951 54.539 1957 78.659 1963 103.261 1969 155.959

1952 54.467 1958 79.882 1964 112.363 1970 167.584

1953 61.679 1959 83.076 1965 122.353 - -

Πηγή:  Lasos Vaios, Die staatliche …  Berlin 1975.

Παρόλα αυτά η ελληνική οικονομία έδειξε μία σταθερή και μάλιστα γρήγορη
βελτίωση στην πορεία της. Το 1948 π.χ. το εθνικό της εισόδημα ήταν 41.896 εκατομμύρια
δραχμές (1 $=15 δραχμές τότε), το 1960 (δηλαδή 12 μόλις χρόνια αργότερα εκ των οποίων
τα πέντε λόγω του εμφυλίου πολέμου σχεδόν χαμένα) το εισόδημα αυτό ανέβηκε στα
85.691 εκατομμύρια δραχμές και 10 χρόνια αργότερα (δηλ. το 1970) ανέβηκε στα 167.584
εκατομμύρια δραχμές – δηλαδή μέσα σε μόλις 17 χρόνια (1953-1970) ανέβηκε περίπου

66 α) http://www.hri.org./MPA/gr/other/emfilios/index.html
β) http://el.wikipedia.org
gγ) http://www.mpa.gr
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400%, ενώ μέσα στη δεκαετία 1960-70 ανέβηκε στο διπλάσιο. Ο παρατιθέμενος ανωτέρω
πίνακας 5.1 δείχνει τα μεγέθη αυτά αναλυτικά.

Σημειώνουμε εδώ εντούτοις ότι στη δεκαετία του ’50 η αναπτυξιακή πορεία
ωθήθηκε μόνο από ένα αναπτυξιακό νόμο (του 1953), ο οποίος έθετε κυρίως τις βάσεις
για εισροή ξένων κεφαλαίων και για κάποια εξυγίανση της οικονομίας – με την γενναία
τότε υποτίμηση της δραχμής, της οποίας η ισοτιμία από 1 $ = 15 δραχμές έγινε 1$ = 30
δραχμές. Έτσι στην ολότητά της η αναπτυξιακή πορεία, επηρεαζότανε από τυχαίους
παράγοντες, συγκροτώντας έτσι μια πολιτική αυτοσχεδιασμού που είδαμε πιο πάνω.
Αντίθετα, για τη δεκαετία του 60 η πορεία γίνεται πιο συγκροτημένη και αρκετά γρήγορη.
Το κατά κεφαλή εισόδημα π.χ. ανέβηκε περίπου δυόμιση φορές στη δεκαετία αυτή και
από 378 δολάρια το 1960 έφτασε στα 928. Ο πίνακας 5.2 δείχνει αναλυτικά την πορεία
αυτή.

Πίν.  5.2: Εθνικό εισόδημα κατά κεφαλή Ελλάδας

Εθνικό εισόδημα
κατά κεφαλή σε τρέχουσες τιμές

Εθνικό εισόδημα
κατά κεφαλή με βάση το 1958Έτος

σε δρχ. σε  $ σε δρχ. σε  $
1960 11.345 378 10.957 365

1961 12.708 424 12.037 401

1962 13.375 446 12.260 409

1963 14.546 458 12.991 433

1964 16.197 540 14.081 469

1965 18.194 606 15.258 509

1966 19.765 659 16.000 533

1967 21.160 705 16.731 558

1968 22.628 754 17.646 588

1969 25.171 839 19.123 637

1970 27.849 928 20.520 684

Πηγή: Lasos Vaios, Die staatliche … Berlin 1975.

Ωστόσο η απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης είναι ακόμα μεγάλη. Σε 14
ευρωπαϊκές χώρες η χώρα παίρνει την τέταρτη προ του τέλους (δηλαδή τη δέκατη) σε
κατά κεφαλή εισόδημα. Η πρώτη, η Σουηδία έχει 4.040 δολάρια, η Ελλάδα 1.090 και η
(τελευταία) η Τουρκία μόλις 310 δολάρια – έτος 1970.

Ο πίνακας 5.3 δείχνει την κατάσταση αυτή αναλυτικά. Κατά μέσο όρο η Ελλάδα
απέχει από την Ευρώπη 1.997 δολάρια για την ίδια χρονιά.
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Πίν.  5.3: Εθνικό εισόδημα κατά κεφαλή ανά χώρα ( σε $ )

ΧΩΡΑ 1964 1970 ΧΩΡΑ 1964 1970

Σουηδία           2.440 4.040 Αγγλία 1.720 2.270

Ελβετία 2.190 3.320 Αυστρία 1.190 2.010

Δανία 1.920 3.190 Ιταλία 1.050 1.760

Γαλλία 1.930 3.100 ΕΛΛΑΔΑ 620 1.090

Δυτ. Γερμανία 1.820 2.930 Ισπανία 580 1.020

Νορβηγία 1.720 2.860 Πορτογαλία - 660

Φιλανδία 1.590 2.390 Τουρκία 250 310

Πηγή: Lasos Vaios, Die staatliche …. Berlin 1975

Αν και η απόσταση από την αναπτυγμένη Ευρώπη είναι αρκετά μεγάλη, το στάδιο
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι εντούτοις αξιόλογο. Ήδη από το 1960 τίθενται
οι βάσεις για την τουριστική ανάπτυξη  και για την ανάπτυξη της ελαφράς και σε κάποιο
βαθμό της βαρειάς βιομηχανίας. Ταυτόχρονα οι αναπτυξιακές προσπάθειες ξεπέρασαν το
στάδιο του αυτοσχεδιασμού και παίρνουν μια πιο συγκροτημένη μορφή, μολονότι
κυριαρχεί ακόμα (μέχρι περίπου το 1970) η πολιτική της συνεπούς ασυνέπειας και η
πολιτική των εμφανών δυνατοτήτων που χαρακτήρισαν σε μεγάλο βαθμό (και αυτές) την
προηγούμενη δεκαετία σαν συστατικά (συγκεχυμένα βέβαια μεταξύ τους λόγω της φύσεώς
των) την πολιτική του αυτοσχεδιασμού. Έτσι η χώρα κάνει μερικά αξιόλογα βήματα. Έχει
την αυτάρκεια σε ζωτικά (αγροτικά κυρίως) προϊόντα, θέτει τις βάσεις για βιομηχανική
και άλλη ανάπτυξη, ξεπερνάει το φράγμα της αγροτικής οικονομίας, ξεπερνάει επίσης το
στάδιο της υποανάπτυξης και κατακτάει έτσι ένα μέσο στάδιο, αυτό της αναπτυσσόμενης
οικονομίας. Οι όροι που χρησιμοποιούνται εδώ από την επιστημονική παρατήρηση είναι
αναπτυσσόμενη ή ημι-αναπτυγμένη οικονομία.

Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η γενικότερη διάρθρωση της οικονομίας και μάλιστα
όσον αφορά ιδίως τη σχέση γεωργίας και βιομηχανίας. Για το 1969 η σχέση αυτή δείχνει
καθαρά το μέσο στάδιο ανάπτυξης που είπαμε πιο πάνω. Οι αναπτυγμένες χώρες έχουν
συμμετοχή στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα π.χ. 7,3% από γεωργική δραστηριότητα, η
Ελλάδα (η αναπτυσσόμενη δηλαδή) 18,8% και οι υποανάπτυκτες χώρες 28,9%. Ο πίνακας
5.4 το δείχνει αυτό με σαφήνεια.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό πάλι το μέσο
αναπτυξιακό στάδιο της Ελλάδας είναι εμφανές. Το 1971 π.χ. οι αναπτυγμένες χώρες
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απασχολούν κατά μέσο όρο στη Γεωργία το 10%, η Ελλάδα το 42%, ενώ οι
υποανάπτυκτες χώρες ένα ποσοστό πάνω από 65% με 70%.

Πίν.  5.4: Επίπεδο ανάπτυξης βιομηχανίας και αγροτικής οικονομίας (ΑΕΠ)

Επίπεδο ανάπτυξης / χώρες
Βιομηχανία

%
Αγροτική οικονομία

%

Αναπτυγμένες χώρες 44,3   7,3

Ελλάδα 34,0 18,8

Μη αναπτυγμένες χώρες 28,6 28,9

Δυτική Γερμανία 53,5   3,7

Πηγή: Lasos Vaios, Die staatliche  ….   Berlin 1975

Αλλά και η συμβολή των παραγωγικών τομέων στο εθνικό εισόδημα δείχνει ότι η
ελληνική οικονομία ξεπέρασε το φράγμα της υποανάπτυξης μιας γεωργικής χώρας. Το
1972 π.χ. η συμβολή αυτή ήταν για την ελληνική βιομηχανία 32%, για τη Γεωργία 18%
και για τον τριτογενή τομέα 50%. Το ίδιο φαίνεται και στις εξαγωγές. Από μια εξαπλάσια
περίπου διαφορά στη σχέση μεταξύ αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων το έτος 1963
(252.420 χιλ. δολάρια προς 43.513 χιλ. δολάρια), το έτος 1972 η σχέση αυτή είναι περίπου
ίση – δηλαδή 50% προς 50% (422.139 χιλ. δολάρια προς 413.301 χιλ. δολάρια). Ο
πίνακας 5.5 δείχνει αναλυτικά την πορεία των μεγεθών αυτών.

Πίν.  5.5: Αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα   (Αξία παραγωγής σε $)

΄Ετος Αγροτική
οικονομία Βιομηχανία ΄Ετος Αγροτική

οικονομία Βιομηχανία

1963 252.420 43.515 1968 311.560 153.350

1964 253.265 55.184 1969 309.910 220.424

1965 257.905 72.978 1970 333.945 278.304

1966 308.868 95.619 1971 357.596 267.190

1967 331.410 121.190 1972 422.139 413.301

Πηγή: Lasos Vaios, Die staatliche  …. Berlin 1975

Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι και η εξαγωγή ακατέργαστων (γεωργικών κυρίως)
προϊόντων σε σχέση με το σύνολο των εξαγωγών. Το 1964 η σχέση αυτή ήταν περίπου 1
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προς 6 (σε ποσά 55.000 $ προς 308.000 $) ενώ το 1972 έγινε 1 προς 10 (80.000 $ προς
835.000 $). Αυτό δείχνει μια αύξηση της μεταποιητικής βιομηχανίας σε σημαντικό
μέγεθος.

Είδαμε ως τώρα κάπως διεξοδικά την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονομίας στις πρώτες δυο δεκαετίες (1950, 1960), όπου φάνηκε καθαρά η διάσπαση του
φράγματος της υποανάπτυξης. Μετά τη δεκαετία αυτή, αρχίζει μια νέα περίοδος (ιδίως
μετά τα μέσα της επόμενης – της τρίτης δεκαετίας – δηλαδή της δεκαετίας του 1970) για
την ελληνική οικονομία, η οποία μέχρι την εξεταζόμενη εδώ περίοδο (μέχρι το 1990)
περνάει σαφώς από ένα μέσο σε ένα ανεπτυγμένο πεδίο. Η Ελλάδα δηλαδή γίνεται τώρα
μια ανεπτυγμένη χώρα και μαζί με τη Ταϊβάν τη (δυτικόφιλη) Κορέα, τη Βραζιλία και
άλλες χώρες θεωρούνται πια σαν «νέες βιομηχανικές» ή νέες ανεπτυγμένες χώρες, ενώ οι
μέχρι τότε ανεπτυγμένες χώρες (Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, κλπ) παίρνουν το
χαρακτηρισμό υπέρ-ανεπτυγμένων ή των τεχνολογικών χωρών, εξαιτίας της ανάπτυξης
σε αυτές της υψηλής τεχνολογίας και της εξ αυτής εγκατάλειψης της κλασσικής
βιομηχανίας, η οποία περνάει τώρα ακριβώς στις νέες βιομηχανικές ή νέες ανεπτυγμένες
χώρες. Τα γνωρίσματα εδώ είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η αύξηση επίσης του κατά κεφαλή
εισοδήματος, της κατανάλωσης, των εισαγωγών-εξαγωγών και θα λέγαμε εν γένει η
αύξηση της ευημερίας. Φυσικά υπάρχουν και αρνητικά φαινόμενα που όμως, μολονότι την
ενοχλούν, εντούτοις δεν αναστέλλουν την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία των χωρών
αυτών, η οποία τώρα παίρνει τα χαρακτηριστικά της μεγεθύνσεως, εγκαταλείποντας το
στάδιο της αναπτύξεως (Growth, Wachstum ή Development - Entwicklung αντίστοιχα).
Τέτοια αρνητικά φαινόμενα είναι συχνά η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, του
δημοσίου χρέους, των εισαγωγών σε καταναλωτικά και ιδίως σε αγαθά πολυτελείας, η
μείωση των εισαγόμενων κεφαλαιουχικών αγαθών, η αύξηση της ρευστότητας της
οικονομίας κ.ο.κ. Η Ελλάδα λοιπόν συμπερασματικά, μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’70
και ιδίως τη δεκαετία του ’80 είναι μία ανεπτυγμένη οικονομία, εντασσόμενη στη χορεία
των νέων βιομηχανικών χωρών.

5.2.2   Αναπτυξιακή πορεία της Βουλγαρίας

Η βουλγαρική οικονομία δεν μπορεί καταρχάς να τοποθετηθεί, κατά την
εξεταζόμενη περίοδο (1945-1990), στη θέση μιας ανεπτυγμένης ή νέας βιομηχανικής
χώρας. Συγκριτικά με την ελληνική είναι (ακόμα και σήμερα) πολύ πίσω, χωρίς αυτό να
σημαίνει κατ’ ανάγκη (όπως είπαμε ήδη) ότι υπαίτιες γι’ αυτή την απόσταση είναι
αποκλειστικά και μόνο οι δυο μορφές προγραμματικού αναπτυξιακού βηματισμού. Είναι
όμως τελικά αυτός ο βηματισμός ένα αξιόλογο και αξιόπιστο δεδομένο; Επί παραδείγματι,
αν πάρουμε το ύψος των αμοιβών του συντελεστή παραγωγής «εργασία» για τις δυο
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χώρες, θα δούμε ότι η σχέση είναι 1-5 ή ακόμα ευκαιριακά 1-6 και περισσότερο. Και αυτό
μάλιστα σήμερα, δηλαδή 15 χρόνια μετά τη βουλγαρική μεταπολίτευση και το πέρασμα
της βουλγαρικής οικονομίας στο καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι σήμερα ο κατώτατος
μηνιαίος μισθός του συντελεστή εργασία είναι περίπου 100 ευρώ στη βουλγαρική
οικονομία, ενώ η αντίστοιχη αμοιβή στην ελληνική είναι 600 ευρώ. Το δεδομένο αυτό
είναι από μόνο του ενδεικτικό και αρκετά εύγλωττο. Όμως εδώ ως αντίλογος μπορεί να
ειπωθεί ότι, η μετάβαση εν μία νυκτί στο καπιταλιστικό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα την
καταστροφή του συστήματος παραγωγής και διανομής - και επίσης σε συνδυασμό με την
έλλειψη καπιταλιστικής κουλτούρας – υπήρξε αδύνατη η παραγωγή κυρίως αγροτικών και
βιομηχανικών προϊόντων και δευτερευόντως υπηρεσιών. Δεδομένου ότι και όλες οι πρώην
σοσιαλιστικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης χρειάσθηκαν 10-15 έτη για
να συνέλθουν από το σοκ της μετάβασης, ίσως η περίοδος αυτή δεν προσφέρεται για
συγκρίσεις. Εν πάση περιπτώσει, οι χώρες αυτές όπως και η Βουλγαρία, είχαν δυο
επιλογές μετάβασης. Τη στρατηγική του big-bang ή της θεραπείας shock και τη
στρατηγική της σταδιακής μετάβασης (gradualism) ή η θεσμική-εξελικτική
προσέγγιση της μετάβασης67. Οι περισσότερες χώρες προτίμησαν την πρώτη στρατηγική
(της θεραπείας shock), μεταξύ αυτών όπως είδαμε και η Βουλγαρία, η Ρωσία και
γενικότερα όλες οι πρώην  σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα δε η
εφαρμογή της στρατηγικής αυτής στη Ρωσία είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα σχεδόν
περισσότερο απ’ ότι στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, η δε Κίνα επέλεξε την δεύτερη
στρατηγική (της σταδιακής μετάβασης), με αρκετά ικανοποιητικά για την ώρα
αποτελέσματα.

Ένα πολύ εύγλωττο δεδομένο για τη βουλγαρική αναπτυξιακή πορεία είναι επίσης
το γεγονός ότι η βιομηχανική παραγωγή – όπως και αν ορισθεί ή μετρηθεί αυτή –
παρουσιάζει μια πτωτική τάση του ετήσιου μέσου ρυθμού αύξησής της σε μεγάλα
τμήματα της εξεταζόμενης περιόδου. Έτσι π.χ. ενώ με το πρώτο πενταετές (1949-52)
αναπτυξιακό πρόγραμμά της ο μέσος ετήσιος ρυθμός η αύξησής της ήταν 20,7% (με βάση
το έτος 1948), στην επόμενη πενταετία 1953-1957 μειώθηκε στο 12,8%, στο αμέσως
επόμενο διάστημα (1958-60) παρουσίασε ένα αυξητικό ενδιάμεσο 16,2% και αμέσως μετά
και μέχρι το 1965 βυθίστηκε πάλι στο 11,4% (Πίν. 4.3, σελ.177) Την ίδια πτωτική πορεία
δείχνει, όπως είναι φυσικό εξάλλου και η βιομηχανική παραγωγή στους κλάδους
εξόρυξης, κατεργασίας, ηλεκτροενέργειας και θερμικής ενέργειας. Κατά μέσο όρο και για
τα προαναφερθέντα χρονικά τμήματα η τάση αυτή από 25,1% στην αρχή και περνώντας
στα ποσοστά 15,2 και 21,6 στις ενδιάμεσες περιόδους κατέληξε στην τελευταία περίοδο
1961-65 στο 14,9% (Πίν. 4.9, σελ.186). Όπως βλέπουμε δηλαδή, η τάση εδώ είναι

67 a) Dewatripont M., and Roland G., The design or reform packagew under uncertainty, American Economic
Review, vol. 85, December 1995.
b) Person T., and Tabellini, Political Economics: Explaining EconomicPolicy, Cambridge, Massachusetts,
MIT press.



261

αντίθετη προς την ελληνική, η οποία όπως είδαμε ήταν για το διάστημα αυτό (και για το
υπόλοιπο άλλωστε) αυξητική.

Αλλά παρόμοια πτωτική τάση παρουσιάζει η βουλγαρική αναπτυξιακή πορεία στο
βιομηχανικό τομέα και για το υπόλοιπο διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου (1970-1988).
Για την περίοδο 1966-1970 η αύξηση ήταν 10,9%, για την περίοδο 1971-75 μειώνεται στο
9,1%, κατόπιν στο 6% μεταξύ 1975-80, αμέσως μετά (περίοδος 1981-85) πέφτει απότομα
στο 4,3% και για την τελευταία περίοδο καταλήγει στο 7,2% (Πίν. 4.19, σελ. 221). Από
τους επιμέρους βιομηχανικούς κλάδους τέλος, τη μεγαλύτερη πτωτική τάση την
παρουσιάζει  η βιομηχανία χάρτου και ζελατίνης (από 11,95% σε 1,4%) στα χρόνια αυτά
(1971-1988), ενώ τη μικρότερη ο κλάδος δερμάτων και υποδημάτων με πτώση από 6,55%
σε 6,3% (Πίν. 4.15, σελ. 206). Αν συνυπολογίσουμε στην κλασσική βιομηχανία τους
παράπλευρους κλάδους, όπως η ραπτική, τα υφάσματα κλπ, τότε η πτωτική τάση είναι από
9,10% (1966-70) σε 6%, κατόπιν σε 4,35% και τέλος σε 4,4% για τις τρεις υπόλοιπες
περιόδους. Αντίθετα, μια κάπως ικανοποιητική εικόνα παρουσιάζει η κεφαλαιακή
τοποθέτηση σε κεφαλαιουχικά αγαθά – για τις ίδιες πάντα χρονικές περιόδους (1966-
1990). Από 48,3% κατά την πρώτη περίοδο ανέβηκε στο 49,2%, κατόπιν έπεσε  στο 46,6%
και ανέβηκε τελικά στο 53,1%. Αντίθετα στον κατασκευαστικό τομέα τα δυο ακραία
ποσοστά ήταν 41,8% και 32,5%, με ενδιάμεσα το 37,9%, μετά το 35,5% και τέλος το 39%
(Πίν. 4.17, σελ. 217).

Ελαφρά αλλά ακόμα μη ικανοποιητική αυξητική τάση δείχνει για ολόκληρη την
εξεταζόμενη περίοδο (μέχρι το 1990 δηλαδή) ο δείκτης ονομαστικού μισθού. Με έτος
βάσεως το 1965, ο δείκτης αυτός ανήλθε το 1988 μόλις στο 296, ενώ ο δείκτης βασικών
ζωτικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, ενδύματα, κλπ.) από 100 το 1939 σαν έτος βάσεως
ανήλθε το 1966 μόλις στο 214, ενώ με βάση το έτος 1965 (=100) ο δείκτης πραγματικού
μισθού για τα προαναφερθέντα αγαθά πρώτης ανάγκης ανήλθε μόλις στο 116 (Πίν. 4.11,
σελ.191). Μπορούμε ωστόσο να δούμε και άλλα παρόμοια μεγέθη που χαρακτηρίζουν (ή
προσδιορίζουν) την αναπτυξιακή πορεία μιας οικονομίας εν γένει (και όχι μόνο της
βουλγαρικής ή της ελληνικής), το δεδομένο όμως για την εξεταζόμενη εδώ βουλγαρική
αναπτυξιακή πορεία είναι ότι η χώρα δεν ξεπέρασε ακόμα το δεύτερο (β) στάδιο Rostow,
ενώ η ελληνική βάδιζε πλέον σταθερά στο τέταρτο.

Ένας ιδιαίτερος παράγων – ποσοτικά πάντως μη μετρήσιμος – για τη Βουλγαρία
είναι ο πληθωρισμός. Πληθωρισμός για μια σοσιαλιστική οικονομία καταρχήν δεν νοείται,
αφού οι τιμές έχουν εντολή να διαμορφωθούν στο ύψος τους και όταν η ζήτηση
προσκρούει στην (ανεπαρκή) προσφορά, απλούστατα δεν ικανοποιείται. Το πολύ-πολύ
(αν επισημανθεί έγκαιρα και ιδίως σωστά) θα πρέπει να περιμένει την επόμενη
παραγωγική περίοδο, αφού ο αυτοσχεδιασμός στην τρέχουσα περίοδο δεν παρουσιάζει
αξιόλογη ελαστικότητα.
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Σε αυτό όμως το Αδιέξοδο Ζητήσεως όπως παραστατικά χαρακτηρίζεται,
υπάρχουν μερικά ανοίγματα που το αίρουν βέβαια, προκαλούν όμως πληθωριστικές
τάσεις. Ένα σοβαρό άνοιγμα από αυτά είναι, όταν η προγραμματίζουσα κρατική αρχή
αφήνει στην αγορά να καλύψει ένα τμήμα της ανικανοποίητης ζήτησης. Αυτή τότε
λειτουργώντας όπως και η καπιταλιστική αγορά, απορροφά το τμήμα αυτό με αντίστοιχη
άνοδο των τιμών. Έτσι το Αδιέξοδο Ζητήσεως, ή αλλιώς η υπερβάλλουσα ζήτηση
περιορίζεται. Πέρα όμως από τη φυσιολογική αγορά, παρόμοιο ρόλο παίζει επίσης και η
λεγόμενη μαύρη αγορά, που λειτουργεί και αυτή όπως η αντίστοιχη στον καπιταλισμό. Τα
είδη εδώ πωλούνται, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από την πίσω πόρτα με μια αντίστοιχη
φυσικά επιβάρυνση της επίσημης τιμής. Αυτό το φαινόμενο είναι σύνηθες στη
σοσιαλιστική πρακτική, απορροφώντας έτσι ένα αντίστοιχο τμήμα της υπερβάλλουσας
ζήτησης, προκαλεί όμως και αυτό ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ένας άλλος σοβαρός
πληθωριστικός παράγων επίσης είναι ο λεγόμενος εισαγόμενος πληθωρισμός που έρχεται
στο εσωτερικό από τις ακριβότερες τιμές του εξωτερικού μέσω των εισαγόμενων
προϊόντων. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτά κατά κανόνα είναι για τις υποανάπτυκτες
οικονομίες πρώτες ύλες, μετακυλίεται αυτός (ο εισαγόμενος πληθωρισμός) και στα
εγχώρια, με την έννοια ότι τα ακριβότερα εισαγόμενα προϊόντα ωθούν και τα εγχώρια σε
άνοδο της τιμής τους. Κατά κανόνα αυτός ο εισαγόμενος πληθωρισμός για μια
σοσιαλιστική χώρα προέρχεται από τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και από μη
σοσιαλιστικές, όσο αυτό εκφράζεται σε εισαγωγές. Όπως είναι αυτονόητο ο εισαγόμενος
πληθωρισμός – και τα άλλα προαναφερθέντα φαινόμενα – δεν έπληττε μόνο τη
βουλγαρική αλλά και την ελληνική αναπτυξιακή πορεία. Στις αρχές του 1980 π.χ. η
Ελλάδα δέχτηκε έναν μέτριο πληθωρισμό σε ποσοστό πάνω από 2%, ενώ σταθερή απειλή
αποτέλεσε αυτός, έστω και με απρόβλεπτα ποσοστά, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο.
Έτσι αναπόφευκτη (και σε στενή συνάφεια εδώ) ήταν και η νομισματική υποτίμηση που
γίνονταν με εξυγιαντικούς στόχους. Ελλάδα και Βουλγαρία προέβησαν στην ενέργεια
αυτή, με την Ελλάδα σε συχνότερο ρυθμό.

5.3   Ανασχετικοί παράγοντες

5.3.1   Ο προγραμματισμός ως εργαλείο ανάλυσης

Αν διερευνήσουμε διεξοδικά τα σημεία που αναλύσαμε ως τώρα, θα δούμε ότι ο
προγραμματισμός και ιδίως η σύνθεση των στόχων του για την εκάστοτε προγραμματική
5ετία (ή γενικά περίοδο), αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο πρόγνωσης και χάραξης της
αναπτυξιακής πορείας και εν γένει διαπίστωσης του εκάστοτε αναπτυξιακού status quo
μιας δεδομένης οικονομίας, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις εισαγωγές-εξαγωγές, των
οποίων η σύνθεση των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων είναι ένα καλό εργαλείο



263

διαπίστωσης του διαρθρωτικού status quo της οικονομίας αυτής. Οι εξαγωγές π.χ.
ακατέργαστων γεωργικών προϊόντων προδικάζουν την ανυπαρξία ή ασήμαντη σχετικά
ανάπτυξη της μεταποιητικής γεωργικής βιομηχανίας, η εισαγωγή πολυτελών αγαθών την
υψηλή εισοδηματική διάρθρωση, η εξαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών την ύπαρξη βαρειάς
βιομηχανίας κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο, η συνεχής ή εκτεταμένη επανάληψη ενός στόχου
στις επόμενες προγραμματικές περιόδους δείχνει ότι ο στόχος αυτός – η περιφερειακή
ανάπτυξη π.χ. για την Ελλάδα – εμφανίζεται αναπτυξιακά ελκτικός ή λιγότερο αδύναμος
από όσο οι άλλοι, η εγκατάλειψη άλλου υπονοεί το ατελέσφορο των αναπτυξιακών
προσπαθειών για το στόχο αυτόν ή για την εκπλήρωσή του, η εμφάνιση δευτερευόντων
στόχων (όπως η πολιτισμική ανάπτυξη π.χ. για την Ελλάδα), δείχνει το προωθούμενο
αναπτυξιακό στάδιο κ.ο.κ. Πρέπει να πούμε όμως ότι τα σύνδρομα αυτά της εγκατάλειψης
ή επανεμφάνισης στόχων, της διεύρυνσης και επέκτασής τους, της συνεχούς επανάληψης
κλπ. Συναντώνται, όπως είναι ευνόητο και στις δυο μορφές προγραμματισμού – στον
ελληνικό και βουλγαρικό – αλλά η σε βάθος μελέτη τους, ή αλλιώς τα συστατικά στοιχεία
τους, η αλληλοεξάρτηση και αλληλοσυσχέτισή τους, η σημασία, ο ρόλος και ο δυναμισμός
του καθενός και άλλα συναφή, μας επιτρέπουν να διαβάσουμε το αναπτυξιακό επίπεδο
μιας οικονομίας, την περαιτέρω πορεία της, τις δυνατότητες γι’ αυτήν, μας επιτρέπουν
επίσης την εξαγωγή συμπερασμάτων, την διαπίστωση εμπειριών και γενικά να
αποτυπώσουμε τη συνολική αναπτυξιακή της αξιολόγηση.

Στη συνάφεια αυτή και μελετώντας τους δυο προγραμματισμούς πρέπει να πούμε
ότι, η θέση εκκίνησης και των δυο ήταν η ίδια  ή περίπου η ίδια, δεδομένου ότι ο
αναπτυξιακός και ευρύτερα ο οικονομικός δυναμισμός σε πλουτοπαραγωγικές πηγές,
πρώτες ύλες, τεχνολογική στήριξη κλπ., τόσο της Βουλγαρίας όσο και της Ελλάδας, ήταν
περίπου ισοδύναμος, με τον ελληνικό να παρουσιάζει απλώς την ιδιαιτερότητα ότι ετέθη
σε κίνηση περίπου 6-7 χρόνια μετά το βουλγάρικο και μάλιστα έπειτα από έναν διαλυτικό
εμφύλιο πόλεμο (ενώ η Βουλγαρία δεν είχε ζημιές ούτε από τον β΄ παγκόσμιο πόλεμο).
Αυτό αποδεικνύει ίσως μια καλύτερη αποτελεσματικότητα του μετέπειτα ακολουθήσαντος
ελληνικού προγραμματισμού, απ’ ότι έδειξε ο βουλγάρικος. Με βάση το δεδομένο αυτής
της ισοδυναμίας είναι φανερό ότι η πορεία των δυο συστημάτων διαφοροποιήθηκε
πιθανότατα (αν όχι ιδίως για τη Βουλγαρία αποκλειστικά) χάρη στο είδος και τη μορφή
του προγραμματισμού που επιλέχθηκε από τις δυο χώρες ξεχωριστά – ενδεικτικός από τη
μια συγκεντρωτικός από την άλλη. Όπως και ο αυτοσχεδιασμός όμως που είδαμε πιο
πάνω, έτσι τώρα εδώ και ο προγραμματισμός για την Ελλάδα παρουσίαζε – και
παρουσιάζει γενικά για κάθε καπιταλιστική χώρα που τον εφαρμόζει – ένα διπλό
προβάδισμα έναντι του βουλγαρικού. Αφενός συνεπικουρεί ή συνεπικουρείται όπως
είδαμε ήδη και από άλλα προωθητικά εργαλεία της εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής
– νομισματική, πιστωτική πολιτική κλπ.- δηλαδή αφενός δεν αποτελεί το μοναδικό
προωθητικό παράγοντα και αφετέρου για την ίδια, τη δική του αυτό-προώθηση
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χρησιμοποιεί ποικίλα μέσα (φορολογικά κίνητρα, ενισχύσεις κλπ.). Αντίθετα ο
βουλγαρικός είναι ο μόνος προωθητικός και αυτό-προωθητικός παράγοντας και το μόνο
μέσο που χρησιμοποιεί είναι η διαταγή.

Ωστόσο ο προγραμματισμός σαν εργαλείο ανάλυσης παρουσιάζει μια
διαφορετικότητα (τεχνικά μάλιστα πολύ σημαντική) από το εργαλείο του εμπορικού
ισοζυγίου. Αυτό το τελευταίο συγκεκριμένα για να είναι αξιόπιστο (πρέπει να) στηρίζεται
στην απόλυτη πληρότητα των μετρούμενων εισαγωγών - εξαγωγών με την έννοια ότι
πρέπει να τα περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως και όχι ένα μέρος αυτών, διότι τότε δεν θα
είχε απόλυτο καταμετρικό ρόλο. Και αυτή την πληρότητα τη διαθέτει άνετα με μια σωστά
οργανωμένη στατιστική καταμέτρηση. Αντίθετα ο προγραμματισμός μόνο θεωρητικά
εργάζεται με την απόλυτη πληρότητα, επειδή οι αναπτυξιακοί στόχοι είναι θεωρητικά
άπειροι. Έτσι καταφεύγει σε μια σχετική πληρότητα με την έννοια ότι καταμετρεί
(δηλαδή περιλαμβάνει) κάθε φορά ένα τμήμα των στόχων αυτών, ίσως των πιο επειγόντων
ή αναγκαίων ή προσφερομένων – που ξέρουμε από τη στρατηγική των εμφανών
δυνατοτήτων, του αυτοσχεδιασμού και των άλλων μοντέλων – με το διαχρονικό γνώρισμα
όμως ότι οι στόχοι αυτοί την επόμενη φορά διευρύνονται, όπως παρατηρείται στην
ελληνική και βουλγαρική, αλλά και σε κάθε προγραμματική πρακτική. Μάλιστα εδώ,
εφόσον το διαχρονικό αυτό γνώρισμα είναι εμφανές – εφόσον δηλαδή οι στόχοι
διευρύνονται κάθε φορά σε αξιοσημείωτο βαθμό, όπως και αν προσδιοριστεί αυτός ο
βαθμός – τότε αποτελεί ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο ανάλυσης. Επισημαίνουμε ότι
διεύρυνση στόχων δεν σημαίνει εδώ μια ποσοτική, αλλά μια ποιοτική αύξησή τους, με
την έννοια ότι – όπως το είδαμε ιδίως στον ελληνικό προγραμματισμό – τα στοχοποιημένα
πεδία διευρύνονται, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ο επόμενος
αναπτυξιακός νόμος θα περιλαμβάνει αριθμητικά περισσότερους στόχους από τον
προηγούμενο. Θα περιλαμβάνει απλώς μαζί ενδεχομένως με τους παλιούς – ή και χωρίς
αυτούς – νέους στόχους.

Όταν λοιπόν αυτή η διεύρυνση είναι εμφανής και όχι αμελητέα, τότε η σχετική της
πληρότητα μας επιτρέπει με τον αυξητικό της ρυθμό να διαπιστώσουμε τον αυξητικό
βαθμό ανάπτυξης της οικονομίας διαχρονικά. Έτσι όταν η πληρότητα, όπως την
προσδιορίσαμε παραπάνω, είναι μικρή, τότε και ο βαθμός ανάπτυξης είναι αναλογικά και
αυτός μικρός, αφού κατά κανόνα στις προγραμματικές απαρχές αυτή η πληρότητα
εξαντλείται στην πράξη των υποανάπτυκτων χωρών στους πρώτους προσφερόμενους
(εμφανείς ακριβώς) στόχους. Διαχρονικά όμως όσο αυτή η πληρότητα (σχετική βέβαια
πάντα) αυξάνεται, άλλο τόσο αυξάνεται και ο βαθμός ανάπτυξης της χώρας. Κατά κανόνα
αυτή η αύξηση σταματάει στους δευτερεύοντες και σπάνια στους υπόλοιπους (τρίτης ή
τέταρτης αναγκαιότητας), διότι ήδη η οικονομία δεν χρειάζεται τον προγραμματισμό σ’
αυτούς, επειδή παρασύρονται αναπτυξιακά από τους ήδη αναπτυχθέντες ή
αναπτυσσόμενους.
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Αυτό φαίνεται ιδίως στον ελληνικό προγραμματισμό και πολύ λίγο στον
βουλγαρικό. Διότι όπως αναφέραμε ήδη, στην μετέπειτα εξεταζόμενη περίοδο και ιδίως
στην δεκαετία που διανύουμε (μετά το 2000 δηλαδή) ο προγραμματισμός στην Ελλάδα
έχασε σε σημαντικό βαθμό τον αναπτυξιακό του ρόλο και τώρα αποτελεί πλέον ένα
τεχνικό εργαλείο σωστής κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνοδεύει τον ενδεικτικό προγραμματισμό και
που παίζει ρόλο στη χρησιμοποίησή του σαν εργαλείο αναπτυξιακής ανάλυσης είναι η
πληρότητα  όχι, όπως πιο πριν, των στόχων, αλλά της έκτασης. Είναι δηλαδή πιθανόν ο
προγραμματισμός – εδώ ο αναπτυξιακός νόμος – κατά την έκτασή του να μην
περιλαμβάνει όλους τους αναπτυξιακούς χώρους μιας οικονομίας, αλλά κάποιους από
αυτούς να τους παραλείπει, είτε γιατί τους θεωρεί αναπτυξιακά αυτοδύναμους, είτε
ανεπίδεκτους αναπτύξεως, είτε ακόμα και αμελητέους, ανεπιθύμητους ή μη
προσβάσιμους. Αυτό για την ελληνική πρακτική παρατηρήθηκε π.χ. σε μερικούς κλάδους
της βαρειάς βιομηχανίας, που αφέθηκαν από μόνοι τους να αναπτυχθούν, σε ομάδες
προϊόντων που ήταν αναπτυξιακά ακόμα ανεπιθύμητα (αγαθά πολυτελείας, γεωργικά
προϊόντα ακόμα δευτερεύοντα για την κατανάλωση, κ.ο.κ.), παρατηρήθηκε επίσης σε
ομάδες από δευτερεύουσες δραστηριότητες, κ.ά. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι ο
«ενδεικτικός» προγραμματισμός και ανάλογα βέβαια με τη χώρα που τον προτιμά σαν
μοντέλο ανάπτυξης, παρουσιάζει μια σχετική εκτατική πληρότητα σε αντίθεση με τον
σοσιαλιστικό, ο οποίος παρουσιάζει αντίθετα μια απόλυτη εκτατική πληρότητα, με την
έννοια ότι ο προγραμματισμός αυτός, όπως τον αναλύσαμε στην περίπτωση της
Βουλγαρίας, δεν αγνοεί κανένα αναπτυξιακό χώρο (προϊόν, κλάδο, δραστηριότητες και τα
συναφή) κατά την κατάστρωσή του, επειδή ολόκληρο το οικονομικό (και όχι μόνο
αναπτυξιακό) γίγνεσθαι δεν εξελίσσεται από μόνο του, αλλά κεντρικά ελεγχόμενο. Ο
λόγος αντίθετα για τον οποίο ο ενδεικτικός προγραμματισμός δεν παρουσιάζει αυτή την
απόλυτη πληρότητα είναι ότι το γίγνεσθαι αυτό προσδιορίζεται όχι βέβαια κεντρικά, αλλά
ούτε καν από μόνο τον προγραμματισμό. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία της εφαρμοσμένης
οικονομικής πολιτικής, όπως είδαμε πιο πάνω, που το προσδιορίζουν υποβοηθητικά σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Έτσι εκ πρώτης όψεως σαν εργαλείο ανάλυσης ο
ενδεικτικός προγραμματισμός φαίνεται να έχει μια μειωμένη αξιοπιστία, αφού δεν
διαβάζονται σ’ αυτόν όλοι οι αναπτυξιακοί χώροι, αυτό όμως ισχύει σε μεγάλο βαθμό
μόνον κατ’ επίφαση.

Πράγματι, ο ενδεικτικός προγραμματισμός από τη φύση του δεν μπορεί παρά να
παρουσιάζει μια σχετική εκτατική πληρότητα, όμως αν όπως στην περίπτωση της
Ελλάδας, εφαρμόζεται με μια διαχρονική συνέχεια, αφουγκράζεται το γενικό οικονομικό
παλμό και επεμβαίνει αναπτυξιακά εκεί που θεωρεί αναγκαίο. Με άλλα λόγια σε μια
ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πορεία, ολόκληρη η προς τα εμπρός οικονομική κίνηση θα
αποτυπωθεί πλήρως, ή εν πάση περιπτώσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αξιοπιστία του
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προγραμματισμού σαν εργαλείο ανάλυσης να είναι εξασφαλισμένη. Από την άποψη αυτή
ο ελληνικός ενδεικτικός προγραμματισμός μπορεί να αντιπαρατεθεί πλήρως προς το
βουλγάρικο ελεγχόμενο προγραμματισμό και να αξιολογηθεί αναπτυξιακά. Να
αξιολογηθεί όμως όχι να συγκριθεί. Διότι μια άμεση σύγκριση των δυο προγραμματισμών,
είναι όπως είπαμε ήδη, σχετικά αδόκιμη, διότι η επίδραση του καθένα από αυτούς πάνω
στην αναπτυξιακή πορεία πραγματώνεται ή μεν μία με τον γνωστό μας δρόμο επιλογής, η
δε άλλη με το δρόμο υποταγής - δηλαδή με δυο τρόπους που δεν μπορούν να
αντιπαρατεθούν άμεσα και να συγκριθούν, αφού είναι ανόμοιοι.

Συνολικά όμως θεωρούμενο το αναπτυξιακό γίγνεσθαι των δυο προγραμματισμών-
δηλαδή έμμεσα - μπορεί να μας δώσει μια αξιόπιστη αξιολόγηση, αφού και ο μεν και ο δε
το προσδιορίζουν απόλυτα ή σημαντικά.

5.3.2 Οικονομικοί ανασχετικοί παράγοντες

Στην αναπτυξιακή πορεία μιας υποανάπτυκτης οικονομίας (επομένως και των δυο
εδώ εξεταζόμενων οικονομιών), εμφανίζονται πολύ συχνά, σχεδόν θα λέγαμε
αναπότρεπτα, όχι μόνο οικονομικοί ανασχετικοί παράγοντες, αλλά και πολιτικο-
κοινωνικοί και εν γένει εξωοικονομικοί. Οικονομικοί είναι κυρίως η νομισματική
αστάθεια, η αργόρρυθμα εξελισσόμενη (η ράθυμη θα λέγαμε) ιδιωτική
επιχειρηματικότητα, η υπερτροφική, η λανθασμένη κρατική παρεμβατικότητα και εν γένει
η εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική, η μη ικανοποιητική εισροή ξένων επενδυτικών
κεφαλαίων ή η ανακοπή αυτής για κάποιους λόγους, ο παραγωγικός παρασιτισμός και
άλλα παρόμοια.

Έτσι, ενδεικτικά αν θελήσουμε να συσχετίσουμε την ανασχετικότητα των
παραγόντων αυτών μεταξύ τους, θα είχαμε την εικόνα που φαίνεται στο επόμενο σχήμα
5.3 εμπειρικά θεωρούμενη.
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Σχήμα 5.3
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Έτσι ενδεικτικά αν θελήσουμε να συσχετίσουμε την ανασχετικότητα των
παραγόντων αυτών μεταξύ τους, θα είχαμε την εικόνα που φαίνεται στο προηγούμενο
σχήμα 5.3 εμπειρικά θεωρούμενη.

Όπως βλέπουμε στο σχήμα αυτό, για μια δεδομένη και αυστηρά προσδιοριζόμενη
χρονική στιγμή ο συσχετισμός της ανασχετικότητας των παραγόντων αυτών δίνεται από
τα σημεία Α, Β, Γ, Δ πάνω στην καμπύλη Φ. Η συντεταγμένη Ζ δίνει την ανασχετική
ένταση, ενώ η Π την αναπτυξιακή πορεία. Έτσι, η ράθυμη ιδιωτική επιχειρηματικότητα
που απαρτίζεται από το σύνολο των ιδιωτών επιχειρηματιών, κατέχει την πρώτη θέση
(σημείου Α) της ανασχετικότητας αυτής, ακολουθεί μετά η νομισματική αστάθεια (σημείο
Β) με λιγότερη ανασχετική ένταση, κατόπιν έρχεται η μη ικανοποιητική εισροή ξένων
επενδυτικών κεφαλαίων ή η ανακοπή της (σημείο Γ) και τέλος ο παραγωγικός
παρασιτισμός (σημείο Δ). Μπορούμε εδώ ανάλογα με την εξεταζόμενη δεδομένη στιγμή
μιας δεδομένης οικονομίας και με τις αντίστοιχες δεδομένες συνθήκες, να τοποθετήσουμε
πάνω στο σημείο Δ, λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο πίσω από αυτό και άλλους οικονομικούς
ανασχετικούς παράγοντες, όπως π.χ. οι εισαγωγές μη κεφαλαιουχικών αγαθών, η
υπερτροφική παρεμβατική πολιτική, η εισοδηματική ανισοκατανομή, κ.α. και αυτούς
βέβαια όταν ενεργοποιούνται ανασχετικά, γιατί η ανάσχεση δεν είναι πάντα δεδομένη, όχι
μάλιστα μόνο σε αυτούς, αλλά και στους άλλους που είδαμε. Άλλωστε η προβληματική
του σχήματος 5.3 είναι ποικίλη και παραλλάσσει από χώρα σε χώρα από τις δεδομένες
στιγμές, από αστάθμητους παράγοντες, από τις διαφορετικές ή τις συγκεκριμένες
συνθήκες, κ.ο.κ. Εν τέλει δηλαδή στο σχήμα 5.3 αξιολογούμε την ανασχετικότητα μόνο
όταν αυτή ενεργοποιείται στις φυσιολογικές (όπως και αν προσδιορισθούν αυτές)
διαστάσεις.

Με βάση το φαινόμενο αυτό η πορεία των παραπάνω παραγόντων μπορεί να έχει
τρεις κατευθύνσεις: Ανασχετική – Προωθητική – Ουδέτερη (Μονόπλευρη-
Αμφίπλευρη).

Ανασχετική είναι οπωσδήποτε η επενδυτική ραθυμία. Αυτή δεν μπορεί να είναι (ή
να γίνει) ποτέ προωθητική, ούτε ουδέτερη, ούτε αμφίπλευρη. Είναι δηλαδή σαφώς
μονόπλευρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ (για την περίπτωση της Ελλάδας) είναι η
απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων από τους Έλληνες επιχειρηματίες. Σε όλη
τη διάρκεια – σχεδόν – που εξετάζουμε εδώ και συγκεκριμένα από το 1960 (έτος σύνδεσης
με την τότε ΕΟΚ) στην καλύτερη περίπτωση το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων
αυτών δεν ξεπερνούσε το 65% - 70%. Και αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Αλλά μια
τέτοια μειωμένη απορροφητικότητα δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μονόπλευρη, δηλαδή
εδώ ανασχετική.

Η νομισματική αστάθεια ωστόσο μπορεί να εμφανίσει και τα τρία δεδομένα. Στην
Ελλάδα λόγο χάρη ήταν ανασχετική, όμως στις νοτιοαμερικανικές χώρες και ιδίως στη
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Βραζιλία, ο πληθωρισμός έφτανε συχνά στο 200% χωρίς να ενοχλεί, αλλά αντίθετα είτε
προώθησε είτε παρέμεινε ουδέτερη στην αναπτυξιακή διαδικασία, ήταν δηλαδή
αμφίπλευρη. Έτσι, ο παράγων αυτός εμφανίζει και τα τρία γνωρίσματα και ενεργοποιείται
προς το ένα ή το άλλο, ανάλογα, όπως είπαμε με τις δεδομένες συνθήκες, τη δεδομένη
χώρα, τη χρονική στιγμή κ.ο.κ. Όπως βλέπουμε λοιπόν η πορεία ενός παράγοντα μπορεί
να είναι μονόπλευρη (δηλαδή μόνο ανασχετική) ή αμφίπλευρη, δηλαδή προωθητική και
ανασχετική (καμπύλη θ-ρ-μ, στο σχήμα 5.4, σελ.269 ), ουδέτερη-ανασχετική (καμπύλη λ,
σχήμα 5.4) ή και τα τρία μαζί, ήτοι προωθητική-ουδέτερη-ανασχετική και αντιστρόφως.
Τέλος η σταθερή πορεία (β στο σχήμα 5.4) δεν σημαίνει ότι είναι ουδέτερη, αλλά απλώς
σταθερά ανασχετική.

5.3.3 Έξωοικονομικοί ανασχετικοί παράγοντες

Δίπλα στους καθαρά οικονομικούς υπάρχουν επίσης και επιδρούν σημαντικά την
αναπτυξιακή πορεία μιας υποανάπτυκτης χώρας και εξωοικονομικοί παράγοντες. Αυτοί
είναι κυρίως πολιτικοοικονομικοί και στο μεγαλύτερο μέρος τους χωρίζονται από την
επιστημονική παρατήρηση σε δυο κατηγορίες α) Πολιτικοί και β) Πολιτικά εξαρτώμενοι
ανασχετικοί παράγοντες. Πρέπει να πούμε όμως εδώ εκ προοιμίου ότι και για τους εξω-
οικονομικούς αυτούς παράγοντες ισχύει η τριπλή πορεία που μπορούν να πάρουν όπως
την είδαμε στους οικονομικούς παράγοντες. Από την άποψη αυτή και οι παράγοντες
ετούτοι υπόκεινται στην ίδια αξιολογική διαστρωμάτωση που περιγράφεται στο σχήμα
5.3. Έτσι, στο σημείο Α η επιστημονική παρατήρηση έχει τοποθετήσει τον πόλεμο (Α =
πόλεμος), στο σημείο Β τον εμφύλιο (Β = εμφύλιος πόλεμος) στο Γ τη Δικτατορία και εν
γένει τα «ανώμαλα» (πολιτικά) καθεστώτα (Γ = Δικτατορία) και στο σημείο Δ τέλος
τοποθετούνται κυρίως παράγοντες όπως ο πολιτικός προσανατολισμός μιας χώρας (ο
οποίος προσδιορίζει συχνά και έντονα τον οικονομικό της προσανατολισμό), η «ραθυμία»
του κρατικού μηχανισμού με όλες τις αρνητικότητες που αυτός φέρνει (γραφειοκρατία,
διαφθορά, ρουσφέτια, ωχαδερφισμός κλπ.), το εκπαιδευτικό σύστημα και κατά περίπτωση
άλλοι παρόμοιοι παράγοντες, όπως π.χ. η μετανάστευση, η πληθυσμιακοί διάρθρωση, η
μικροπολιτική, η πολιτική αστάθεια, κ.ά.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συναντώνται στις υποανάπτυκτες χώρες, όχι όμως
σωρευτικά (δηλαδή όχι όλοι μαζί στην ίδια χώρα), αλλά σωρευτικά για όλο το σύνολο των
χωρών αυτών, Για την εξεταζόμενη στη μελέτη μας ετούτη χρονική περίοδο ο πόλεμος
π.χ. δεν εμφανίζεται, αλλά απλώς προηγείται, για το Ισραήλ όμως εμφανίζεται
δημιουργώντας μάλιστα έτσι την εικόνα της πολεμικής οικονομίας. Όπως είπαμε όμως
πιο πάνω, μια πολεμική οικονομία δεν καθηλώνεται πάντα στην υποανάπτυξη, δηλαδή ο
πόλεμος δεν είναι πάντα ανασχετικός. Συχνά προωθητικός, ή ουδέτερος, δηλαδή
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αμφίπλευρος. Αυτό ισχύει ιδίως στις αναπτυγμένες οικονομίες  και είναι περίπου ένα
παράλληλο φαινόμενο με τη νομισματική αστάθεια που αναλύσαμε πιο πάνω. Έτσι, για το
Ισραήλ π.χ. ο πόλεμος εμφανίζεται αμφίπλευρος και στα τρία χαρακτηριστικά του, για
την Παλαιστίνη ανασχετικός, για την Αίγυπτο αρχικά ανασχετικός και μετά ουδέτερος,
για τη Γερμανία του μεσοπολέμου προωθητικός, για την Αμερική το ίδιο, για την Αγγλία
ανασχετικός κ.ο.κ. Αμφίπλευρη είναι επίσης και η πολιτική αστάθεια που τοποθετείται
γύρω στο σημείο Δ (σχ. 5.3, σελ.266). Για την Ελλάδα π.χ. που άλλαζε κυβερνήσεις συχνά
δυο φορές το χρόνο, κατά τη μετρούμενη περίοδο, ο παράγων αυτός εμφανίζεται ως
ανασχετικός, ενώ για την Ιταλία με το ίδιο φαινόμενο η επίδραση είναι ουδέτερη, αφού
αυτή η συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων δεν «ενόχλησε» το οικονομικό γίγνεσθαι της
ιταλικής οικονομίας.

Για την Ελλάδα και Βουλγαρία που εξετάζουμε εδώ η καμπύλη αρχίζει με τον
εμφύλιο πόλεμο και συνεχίζεται με τους άλλους παράγοντες. Την όλη κατάσταση
περιγράφει το σχήμα 5.4 που είναι μια αναλυτικότερη διερεύνηση της κατάστασης που
περιγράφει το σχήμα 5.3.
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Σχήμα 5.4

Όπως βλέπουμε στο σχήμα αυτό, η πορεία που ακολουθούν οι παράγοντες αυτοί
περιγράφονται από τις αντίστοιχες καμπύλες  τους κ, λ, μ και ν. Έτσι, σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή – ή συνολικά ιδωμένες – οι καμπύλες αυτές μας δίδουν τη βασική



270

καμπύλη Φ, πάνω στην οποία ο καθένας παράγοντας δίνει το δικό του στίγμα
αρνητικότητας (σημεία Α, Β, Γ, Δ). Από την άλλη πλευρά οι τρεις δυνατές πορείες που
μπορούν να πάρουν οι παράγοντες αυτοί δίνονται από τα αντίστοιχα τμήματα της
συντεταγμένης Π.

Έτσι, το τμήμα ζθ δίνει – (αρχικά και πριν αρχίσει δηλαδή να είναι από το ρ
ανασχετική), την προωθητική κατά το τμήμα θρ του παράγοντα Γ καθώς δείχνει στο
τμήμα Οζ την αρνητική αρνητικότητα του Ζ, δηλαδή εν τέλει την θετική, ενώ το τμήμα ε
δείχνει την ουδετερότητα του παράγοντα Β, αφού η επίδραση δεν είναι ούτε θετική, ούτε
αρνητική. Ταυτόχρονα το τμήμα ε σε συνδυασμό με την καμπύλη λ δείχνει την
αμφίπλευρη ιδιότητα του παράγοντα Β, όπως άλλωστε το ίδιο δείχνει και το τμήμα θρμ
του παράγοντα Γ.

Τέλος, η παραπέρα πορεία των καμπυλών κ, λ, μ, ν, αφού χάριν ευκρίνειας εδώ
περάσουν την καμπύλη Φ θα ακολουθήσουν μια από τις διαγραφόμενες πορείες των
καμπυλών α, β, γ. Έτσι η πορεία α θα είναι «αενάως» δηλ. εν τέλει ακόμα ανασχετική, η
β θα είναι σταθερά ανασχετική και η γ φθίνουσα ανασχετική, ώσπου στο σημείο γ να
μηδενισθεί. Ο πόλεμος π.χ. έχει μια τέτοια πορεία (του σημείου γ), ενώ άλλοι παράγοντες
ακολουθούν την α (γραφειοκρατία, μικροπολιτική, ρουσφετολογία, κ.ά.) και άλλοι ή
ακόμα και οι ίδιοι ή κάποιοι από αυτούς την πορεία β.

5.3.4 Ιδιαίτεροι ανασχετικοί παράγοντες

Όλα όσα είπαμε ως τώρα ισχύουν σαν φαινόμενο «ανασχετικότητας» και για τις
δυο μορφές προγραμματισμού, ήτοι τόσο για τον καπιταλιστικό όσο και τον σοσιαλιστικό
προγραμματισμό. Προβληματισμό παρουσιάζει όμως εδώ ο παράγων Β, αφού για τα
σοσιαλιστικά καθεστώτα ενσαρκώνει μια (ιδιότυπη ίσως) μορφή δικτατορίας. Γενικά σαν
δικτατορία εννοούμε εδώ την κλασσική μορφή της, ήτοι μια παρέκκλιση του
κοινοβουλευτισμού.

Στις ανατολικές χώρες – και άρα και στη Βουλγαρία που εξετάζουμε εδώ – είχαμε
μια τέτοια παρέκκλιση αλλά θα λέγαμε ειδικής μορφής που αποκαλείται γενικά
δικτατορία του προλεταριάτου. Με ότι και να σημαίνει πολιτειολογικά ή άλλως ο όρος
και το σύστημα αυτό, για το εδώ εξεταζόμενο θέμα μας παρουσιάζει μια σημαντική
ιδιαιτερότητα. Παράγει από μόνο του ξεχωριστούς ανασχετικούς παράγοντες εγγενείς, που
δεν τα βρίσκουμε – εκτός ίσως από πολύ ασήμαντες εξαιρέσεις – στο καπιταλιστικό
σύστημα. Αυτά φαίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 5.5.
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Πίν. 5.5: Ιδιαίτεροι ανασχετικοί παράγοντες στο σοσιαλιστικό παραγωγικό σύστημα

A.   Αρνητική παραγωγική διάθεση:

            α.   Ακούσια
β.   Εκούσια

            γ.   Ενεργή

B.   Κλειστοφοβική παραγωγική πορεία

Γ.   Νωθρότητα παραγωγικού μηχανισμού

            α. Μονολιθικότητα
            β. Δυσκινησία

γ.   Άνωθεν παρεμβατικότητα
ι. Εξωγενής

                  ιι.   Εξωγενής

Δ.   Οικονομικός προσανατολισμός

α.   Αρνητική παραγωγική διάθεση

Εξετάζοντας κάπως προσεκτικά τον παραπάνω πίνακα, είναι εύκολο να
καταλάβουμε την αξία της ανασχετικότητος του κάθε παράγοντα. Έτσι η αρνητική
παραγωγική διάθεση αναφέρεται στον παραγωγικό μηχανισμό που ενσαρκώνεται στο
σύνολο του από τον παράγοντα εργασία - από τους εργάτες δηλαδή. Και στο
σοσιαλιστικό σύστημα όλοι είναι εργάτες, κανένας εργοδότης. Αυτός ο παράγοντας έχει
συχνότατα αρνητική παραγωγική διάθεση, δεν θέλει να δουλέψει ή δουλεύει λιγότερο από
το φυσιολογικό - όπως και αν ορίσουμε τη φυσιολογικότητα αυτή. Το (σοσιαλιστικό)
κράτος διαπιστώνοντας τη διάθεση αυτή, όρισε τη φυσιολογικότητα με δυο τρόπους. Με
τον προσδιορισμό αφενός μιας νόρμας απόδοσης, η οποία μάλιστα είναι α) είτε
προσωπική (τόσες μονάδες προϊόντος ο κάθε εργάτης) είτε β) συνολική για την όλη
παραγωγική μονάδα – τόσες μονάδες προϊόντος για ολόκληρο π.χ. το κολχόζ, το
εργοστάσιο, κλπ. και αφετέρου με ένα επίδομα (μια προσαύξηση μισθού) στους
αποδοτικότερους εκ των εργαζομένων – πάλι με την όλη προβληματική που παρουσιάζει
και εδώ ο όρος αποδοτικότερος. Ωστόσο παρά τον διπλό αυτόν προσδιορισμό η αρνητική
παραγωγική διάθεση δεν εξαλείφθηκε – σχεδόν πάντα μάλιστα, ούτε καν μειώθηκε σε
παραγωγικό ανατρεπτικό βαθμό. Παρέμεινε έτσι υπάρχουσα και μάλιστα με τις τρεις
μορφές που παρατίθενται στον πίνακα: Ακούσια – Εκούσια – Ενεργή.

Ο κινητήριος μοχλός της διάθεσης αυτής είναι, όπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε, η
έλλειψη στον εργάτη του κινήτρου του κέρδους. Είναι απλώς ένας δημόσιος εργάτης που
δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε να μετατραπεί σε ιδιώτη εργάτη (σε ιδιώτη επιχειρηματία
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δηλαδή, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να κερδίσει περισσότερα), ούτε καν να διεκδικήσει
με μια διαμαρτυρία, ένα διάβημα, μια απεργία ή άλλο τι μια μεγαλύτερη αμοιβή. Έτσι,
ακούσια – εκούσια ή ενεργά, δρα με μια αρνητική διάθεση στο σημείο του παραγωγικού
μηχανισμού στο οποίο είναι τοποθετημένος.

Στην ακούσια περίπτωση, η αρνητική παραγωγική διάθεση έχει τη μορφή μιας
απλής αδιαφορίας του εργαζόμενου για την ποσοτική ή ποιοτική παραγωγική του εισφορά
στο όλο παραγωγικό μηχανισμό. Δεν την επιδιώκει - δεν αδιαφορεί δηλ. επίτηδες - απλώς
την επιδεικνύει όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

Στην εκούσια περίπτωση αντίθετα την επιδιώκει, με την έννοια ότι η αδιαφορία
του είναι ηθελημένη, αφού ξέρει ότι με τον ρυθμό π.χ. της δουλειάς του η νόρμα του ίσως
δεν θα επιτευχθεί, αλλά δεν δείχνει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον επιταχύνει.

Τέλος, στην ενεργή διάθεση η αδιαφορία παίρνει ενεργητικές και πρακτικές
μορφές και αυτές εκδηλώνονται (συνολικά ιδωμένες) στο παραγωγικό «σαμποτάζ», στην
ποσότητα ή ποιότητα του παραγόμενου από τον ίδιο έργου ή στην όλη παραγωγική
διαδικασία. Με άλλα λόγια, με την ενεργή (αντι-)παραγωγική του διάθεση ο εργαζόμενος
δεν αδιαφορεί απλώς ή δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την μειωμένη ποσοτικο-ποιοτική
παραγωγική του συνεισφορά, αλλά και την επιδιώκει ενεργά. Έτσι για παράδειγμα στην
εκούσια περίπτωση, ο εργαζόμενος αδιαφορεί απλώς αν ένα εξάρτημα του προϊόντος Χ
συναρμολογήθηκε ή όχι, στην εκούσια αδιαφορεί αν συναρμολογήθηκε σωστά ή λάθος,
ενώ στην ενεργή το συναρμολογεί ο ίδιος λάθος με δική του κίνηση.

Είναι δύσκολο να «μετρήσει» κανείς ποια από τις τρεις αυτές μορφές είναι
περισσότερο ανασχετική από τις άλλες. Εν τούτοις από την εκτεταμένη εμπειρική
παρατήρηση που έγινε στις χώρες αυτές, διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά τον απλό
εργαζόμενο η αρνητικότητά του για μεν τις δυο πρώτες μορφές (εκούσια-ακούσια)
εκδηλώνεται σε ποσοτικά μεγέθη (επίτευξη στόχων, νόρμας), ενώ η ενεργή ως ποιοτική.
Το συνηθέστερο από αυτά ήταν η ελλιπής «συναρμολόγηση» ή γενικότερα «κατασκευή»
των προϊόντων η οποία είχε σαν συνέπεια την αλλοίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
των παραχθέντων προϊόντων, όσον αφορά π.χ. τη λειτουργικότητά τους, τη τεχνολογική
τους σύσταση, τη μηχανική της απόδοση κ.ά. Αποτέλεσμα όλων αυτών όμως ήταν να
«ενοχλείται» σημαντικά ή εφαρμογή του σχετικού προγραμματισμού.

Σημαντικό στοιχείο για το εξεταζόμενο εδώ ανασχετικό παράγοντα της αρνητικής
παραγωγικής διάθεσης είναι και η ευθύνη – καλύτερη η αναζήτηση ευθυνών - για το
φαινόμενο αυτό. Όσο και να φαίνεται ασήμαντο το στοιχείο της ευθύνης είναι θεμελιακό
για την ανάπτυξη του παράγοντα αυτού, διότι σχετίζεται άμεσα με το ερώτημα του
ελέγχου της απόδοσης του καθενός εργαζόμενου και συνολικά μιας παραγωγικής μονάδας
ή του κλαδικού (συνήθως) παραγωγικού μηχανισμού. Πράγματι αυτή η αναζήτηση είναι
σημαντική, εντούτοις όμως κατά κανόνα αδύνατη ή σχεδόν αδύνατη, κι αυτό μάλιστα όχι
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μόνο για τον μεμονωμένο εργαζόμενο, αλλά και για τον συνολικά παραγωγικό κλάδο,
τομέα, μονάδα, κλπ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα τέτοιο παραγωγικό σύστημα,
η παραγωγική διαδικασία είναι κατακερματισμένη, επομένως αδιαφανής και με
αλληλοδιάδοχες ή επικαλυπτόμενες φάσεις και επίσης με συχνά αδιευκρίνιστες
(παραγωγικές) εξαρτήσεις. Για να γίνει ο έλεγχος λοιπόν πρέπει να απαντηθούν ποικίλα,
ασύνδετα και συγκεχυμένα μεταξύ τους ερωτήματα, όπως π.χ. ποιος έκανε αυτό και ποιος
εκείνο το προϊόν, πότε ήρθαν οι πρώτες ύλες, πως προκλήθηκε η βλάβη του μηχανήματος,
πως προήλθε η επιβράδυνση της παραγωγικής διαδικασίας, γιατί καθυστέρησε η
παραλαβή των εξαρτημάτων και ένα σωρό άλλα, ετερόκλητα πράγματα. Έτσι, τελικά μέσα
σε αυτό το χάος η αναζήτηση της ατομικής υπαιτιότητας χάνεται τελικά κάπου στο δρόμο
της σωρευτικής αναζήτησης των συνολικών ευθυνών, οπότε η άνθιση της αρνητικής
παραγωγικής διάθεσης είναι δυνατή και προκλητική σαν αντίδραση.

β.   Κλειστοφοβική παραγωγική πορεία

Από την άλλη πλευρά η κλειστοφοβική, όπως χαρακτηριστικά προσδιορίζεται,
παραγωγική πορεία των σοσιαλιστικών οικονομιών αναφέρεται στις μόνο μεταξύ των
χωρών αυτών οικονομικές (και πολιτικές άλλωστε) ανοιχτές σχέσεις. Με τις (τότε)
δυτικές χώρες οι σχέσεις αυτές ήταν κλειστές και έτσι χαρακτηριστικά θεωρούμενες
κλειστοφοβικές. Αυτό σήμαινε όμως για τις οικονομίες αυτές δυο σοβαρές επιπτώσεις.
Πρώτον η ξένη (δυτική εν προκειμένου) τεχνολογία ήταν απρόσιτη σε αυτές, αφού οι
οικονομικές σχέσεις ήταν κλειστές (ή για την ακρίβεια πολύ λίγο ανοιχτές) και δεύτερον
η εισροή προς αυτές ξένων (δυτικών βεβαίως) κεφαλαίων επενδυτικών ή άλλων ήταν και
αυτή αδύνατη ή σχεδόν αδύνατη. Το πόσο αρνητικές ήταν αυτές οι δυο επιπτώσεις φάνηκε
καθαρά μετά τη μεταπολίτευση του 1990, οπότε τεχνολογία και κεφάλαια  που εισήρχοντο
άρδην πλέον στις χώρες αυτές, άλλαξαν σημαντικά το παραγωγικό τοπίο.

γ.   Νωθρότητα παραγωγικού μηχανισμού

Η νωθρότητα του παραγωγικού μηχανισμού στις οικονομίες αυτές ήταν
χαρακτηριστική για την ανασχετικότητά τους. Θα λέγαμε ότι  είναι ίση σε αποτέλεσμα με
την αρνητική παραγωγική διάθεση που είδαμε πιο πάνω. Έτσι η μονολιθικότητα εξέφραζε
κατά κύριο λόγο τον κανόνα της υποταγής του παραγωγικού μηχανισμού προς το
πρόγραμμα, αφού το μόνο που είχε να κάνει αυτός ήταν να παράγει αυτό που κάθε φορά
όριζε το υπό εφαρμογή πρόγραμμα. Στον καπιταλισμό η μονολιθικότητα  αυτή δεν
υπάρχει, αφού χιλιάδες παραγωγικές μονάδες που συνθέτουν τον παραγωγικό μηχανισμό
της οικονομίας ενεργούν αυτοβούλως και ελευθέρως – και εν τέλει δηλαδή κατ’ επιλογή
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και όχι κατ’ επιταγή των οριζόμενων υπό του προγράμματος διαταγών. Συνέπεια της
μονολιθικότητας του παραγωγικού μηχανισμού έρχεται η δυσκινησία του, με την έννοια
ότι από την μεμονωμένη παραγωγική μονάδα λείπει η παραγωγική ευελιξία, η
αναπροσαρμογή των στόχων εν μέσω της παραγωγικής περιόδου, η ανάληψη ειδικότερων
και αναγκαίων πρωτοβουλιών ή ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής. Μονολιθικότητα
και Δυσκινησία ωστόσο πρέπει να πούμε ότι εμφανίζονται κάπως αποδυναμωμένα μόνο
στο μοντέλο της Αυτοδιαχείρισης της τότε Γιουγκοσλαβίας.

Η άνωθεν παρεμβατικότητα είναι σημαντική και αυτή σαν ανασχετικός
παράγοντας. Εξ αυτών, την εσωγενή άνωθεν παρεμβατικότητα την ενσαρκώνουν κατά
βάση οι «μάνατζερ» των μεμονωμένων παραγωγικών μονάδων, κλάδων, τομέων κλπ. και
αυτό μάλιστα με λάθος μετρήσεις, με στατιστικές δολιχοδρομίες, έντεχνη αποποίηση
ευθυνών, δαιδαλώδη ανευθυνοϋπευθυνότητα (ότι δηλαδή παρατηρείται συχνά και στο
δυτικό δημόσιο τομέα) με γραφειοκρατικά τεχνάσματα, κ.ο.κ. Εν τέλει δηλαδή για έναν
στόχο, μια νόρμα ή κάτι παρόμοιο που διέταξε ο προγραμματισμός και που τελικά δεν
επετεύχθη, δεν φαινόταν κανένας ένοχος. Όλοι είχαν δουλέψει ικανοποιητικά, ή απόδοση
ήταν και αυτή ικανοποιητική, η παραγωγική διαδικασία το ίδιο, αλλά ο στόχος για άλλους
λόγους μη επιτευχθείς.

Η εξωγενής άνωθεν παρεμβατικότητα προσωποποιείται σε δυο επιμέρους
παράγοντες. Στο κόμμα ή πιο συγκεκριμένα στον κομματικό (ή κομματικοποιημένο)
παραγωγικό μηχανισμό και στη λεγόμενη νομενκλατούρα, η οποία συναντάται στη
σχετική βιβλιογραφία και ως κομματική ελίτ. Οι δυο παράγοντες δεν ταυτίζονται, το
κόμμα είναι σύνολο θεσμών (επιτροπές, όργανα διοχέτευσης εντολών, όργανα
επιμερισμού των εντολών αυτών κλπ.), ενώ η νομενκλατούρα είναι σύνολο φυσικών
προσώπων που κατά κανόνα είναι μέλη του κόμματος και κατέχουν καίριες θέσεις στον
παραγωγικό (και όχι μόνο) μηχανισμό. Θα λέγαμε ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια
παραγωγική νομενκλατούρα, η οποία όμως ταυτίζεται σε μέγιστο βαθμό με την κλασσική
οικονομικοκοινωνική νομενκλατούρα. Έτσι στον κομματικό (παραγωγικό πάντα)
μηχανισμό (και όχι μόνο βέβαια σε αυτόν) λείπει ο διάλογος, η αντίρρηση, η διαφωνία,
(νέες) υποδείξεις σε ότι αποφασίστηκε στο κεντρικό προγραμματισμό και άλλα συναφή
που θα έτειναν προς σημαντικές βελτιώσεις.

Στον καπιταλισμό όλα αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν από τις χιλιάδες (ιδιωτικές)
παραγωγικές μονάδες που «διαφωνούν» (όταν διαφωνούν) προς τον κρατικό
προγραμματισμό και με τη δική της παραγωγική επιλογή, υποδεικνύουν, βελτιώνουν,
αρνούνται, αντιδρούν. Αυτό άλλωστε όπως είδαμε οδηγεί συχνά τον κρατικό
προγραμματισμό (τους αναπτυξιακούς νόμους εν τέλει ) στις συχνές βελτιώσεις. Στην
περίπτωση της Ελλάδας π.χ. που εξετάζουμε εδώ, οι βελτιώσεις αυτές για κάθε
αναπτυξιακό νόμο ήταν σύνηθες φαινόμενο. Αυτό τελικά σήμαινε ότι είχε
«προγραμματισθεί» δεν ήταν ίσως και το πιο καλύτερο για την αναπτυξιακή πορεία.
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Η Παραγωγική Νομενκλατούρα δεν ήταν από μόνη της ανασχετικός παράγων.
Συνέβαλλε προς αυτό – προς την ανασχετικότητα δηλαδή – και ο καταμερισμός των
έργων. Οι υπεύθυνοι δηλαδή ή αλλιώς οι επικεφαλείς του καταμερισμού αυτού ήταν
εύκολο να επιδείξουν ανασχετικότητα με υποκειμενικές κρίσεις, προσωπικές φιλοδοξίες,
φιλικές προτιμήσεις, λανθασμένες αλλά μη παραδεκτές ή αποκρυπτόμενες επιλογές,
ανασχετική αλληλεγγύη μεταξύ τους όπως ακριβώς γινόταν και με τους μάνατζερ, με
ιδιαίτερα προνόμια και με άλλα συναφή. Στην ευρύτερη και συνολική της μορφή η
νομενκλατούρα προκαλούσε έτσι αντιδράσεις και απωθητικές ψυχολογίες στον υπόλοιπο
– που ήταν και ο βασικότερος – παραγωγικό μηχανισμό. Ήταν δηλαδή μια καλή αιτία, για
να αναπτυχθεί στο μηχανισμό αυτόν η αρνητική παραγωγική διάθεση που προαναφέραμε.

Είναι χαρακτηριστικό για τα ιδιαίτερα π.χ. προνόμια της νομενκλατούρας, που
κάθε άλλο παρά ελκυστικός παράγων για τον μέσο εργαζόμενο ήταν, η ύπαρξη
ξεχωριστών καταστημάτων, όπου δικαίωμα για να ψωνίζουν σε αυτά είχε μόνο ακριβώς η
κομματική ελίτ. Για όλους τους άλλους απαγορεύονταν. Ο όρος νομενκλατούρα (και
περεστρόικα μαζί) αναδείχθηκε μεν έντονα στη θέση της Κομματικής ελίτ, περί το τέλος
της εξεταζόμενης περιόδου και μάλιστα από τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, που ήταν ο
αρχηγός της μεγαλύτερης χώρας, θα λέγαμε της ατμομηχανής του σοσιαλισμού, διαχέεται
εντούτοις σαν αρνητικότητα σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

δ.   Οικονομικός προσανατολισμός

Τέλος, έχουμε εδώ και τον οικονομικό προσανατολισμό που είναι απόρροια του
πολιτικού προσανατολισμού. Ο οικονομικός προσανατολισμός που συνέβαλλε  σημαντικά
και αυτός μαζί με τον πολιτικό, στην κλειστοφοβία που προαναφέραμε, είχε σαν συνέπεια
την μη εισροή όχι μόνο ξένων τεχνολογιών και κεφαλαίων, αλλά και συναλλάγματος,
αναγκαιούντων φτηνότερων ή ποιοτικά καλύτερων προϊόντων, μοντέρνας επιχειρηματικής
νοοτροπίας, μοντέρνων παραγωγικών σχημάτων και άλλα συναφή, ενώ από την άλλη
πλευρά δεν βοηθούσε στην ανάπτυξη άλλων συναλλαγματικών αναπτυξιακών
παραγόντων, όπως ο τουρισμός και η μετανάστευση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού.

Είναι χαρακτηριστικό εδώ ότι η Ελλάδα στήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την
αναπτυξιακή της προσπάθεια, στις δυο αυτές συναλλαγματικές μορφές. Το τουριστικό και
το μεταναστευτικό, μαζί με το ναυτιλιακό (εφοπλιστών) συνάλλαγμα χρηματοδοτούσε σε
όλη την εξεταζόμενη εδώ περίοδο κατά ίσο ποσοστό μεταξύ τους το 60% με 70% των
ελληνικών εισαγωγών. Για την Ισπανία το τουριστικό συνάλλαγμα απετέλεσε για το
αρχικό στάδιο τη σημαντικότερη κινητήρια αναπτυξιακή δύναμη, αν όχι τη μοναδική.
Κάτι τέτοιο όμως δεν συναντάται στη βουλγαρική και γενικότερα στη σοσιαλιστική
ανάπτυξη, εκτός μόνο – σε αρκετά σημαντικό βαθμό – στη Γιουγκοσλαβία, η οποία λόγω
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μιας αρκετά απεξαρτημένης σχέσεώς της (πολιτικής και οικονομικής) από το τότε
ανατολικό στρατόπεδο, επέτρεψε την ανάπτυξη όλων αυτών των θετικών παραγόντων.

5.4 Προγραμματική σχηματοποίηση

5.4.1 Εφαρμοζόμενες στρατηγικές

Αν θελήσουμε να κάνουμε μια συγκριτική σχηματοποίηση των δυο μορφών
προγραμματισμού, τότε η συνθετική εικόνα που θα προέκυπτε είναι σε γενικές γραμμές η
παρακάτω. Το πρώτο βασικό δεδομένο είναι ότι και οι δυο μορφές εργάζονται αρχικά
σύμφωνα με το μοντέλο των εμφανών δυνατοτήτων που είδαμε πιο πάνω.
Προγραμματίζανε δηλαδή προς παραγωγή ότι έβλεπαν σαν πιο πρόσφορο αναπτυξιακά,
άσχετα αν στο τέλος αποδεικνύονταν απρόσφορο και έπρεπε ή να εγκαταλειφθεί ή να
αναπροσαρμοσθεί. Αυτό το μοντέλο όμως των εμφανών δυνατοτήτων, ενώ για τη
Βουλγαρία διατηρήθηκε σχεδόν μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, για την
Ελλάδα εγκαταλείφθηκε γρήγορα – σχεδόν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 – μόλις η
αναπτυξιακή πορεία της άρχισε να σταθεροποιείται και να δείχνει πολυπλοκότητα στόχων.
Είναι προφανές επομένως ότι η εγκατάλειψή του σήμανε για την ελληνική οικονομία την
επίτευξη της αναμενόμενης απόδοσης, ενώ η διατήρησή της στη βουλγαρική το αντίθετο.

Από την άλλη πλευρά η στρατηγική της ισορρόπου αναπτύξεως που είδαμε πιο
πάνω, ενώ στην Ελλάδα άρχισε να διαχέεται στον αναπτυξιακό ρυθμό πολλών γεωργικών
κλάδων (τροφίμων κυρίως, ορυκτών, κλπ.) κατά τη δεκαετία ιδίως του ’80, στη Βουλγαρία
μόνο ψήγματα αυτής της στρατηγικής μπορούμε να βρούμε. Εδώ κυριαρχεί ο
αυτοσχεδιασμός με βασικό εργαλείο  την πολιτική των εμφανών δυνατοτήτων, χωρίς
μάλιστα να διαθέτει και το γνώρισμα της συνεπούς ασυνέπειας που διαχέεται στις πρώτες
δεκαετίες, στον ελληνικό αυτοσχεδιασμό.

Στη συνάφεια αυτή, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρατηρείται στον
προγραμματισμό της Βουλγαρίας είναι η έλλειψη εσωτερικής παραγωγικής συνοχής των
τιθέμενων κάθε φορά στόχων. Κανονικά σε κάθε καταρτιζόμενο πρόγραμμα οι στόχοι που
τίθενται έχουν πάντα (ή πρέπει να έχουν) μια αλληλοσύνδεση μεταξύ τους με την έννοια
ότι αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο που εκφράζει την όλη παραγωγική – εδώ βέβαια
αναπτυξιακή – προσπάθεια. Ασύνδετοι δε μεταξύ τους στόχοι νοούνται μόνον όταν
μπαίνουν στο παραγωγικό στόχαστρο «αδιάφοροι» μεταξύ τους κλάδοι. Αλλά και σε
αυτήν την περίπτωση – όπως π.χ. στη στρατηγική της μη ισορρόπου αναπτύξεως που
είδαμε πιο πάνω – η αδιαφορία δεν επιτρέπει τους κλάδους να αναπτυχθούν ασύνδετα
μεταξύ τους. Τους επιτρέπει απλώς να αναπτυχθούν ανεξάρτητα. Αυτή η πορεία δεν
παρατηρήθηκε στον βουλγαρικό ούτε παρατηρείται γενικώς σε κάθε σοσιαλιστικό
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προγραμματισμό. Οι στόχοι δεν είχαν καμιά εσωτερική συνοχή και δεν εκφράζανε στο
κύριο μέρος τους την όλη αναπτυξιακή αναγκαιότητα. Αυτό οφείλεται σε σχεδόν
αποκλειστικό βαθμό στο λειτουργικό τρόπο κατάρτισης ενός (σοσιαλιστικού)
προγραμματισμού και ειδικότερα στη ροή πληροφοριών που ξεκινάνε από τα επιμέρους
παραγωγικά σημεία (επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, κλάδοι, κλπ.) και καταλήγουν στο
κεντρικό προγραμματικό όργανο σαν «πρώτη ύλη» για την κατάστρωση του
προγράμματος. Αυτή ακριβώς η ροή είναι ελλιπής εξαιτίας κυρίως της άνωθεν
παρεμβατικότητας εσωγενούς και εξωγενούς, που είδαμε λίγο πιο πάνω. Έτσι έρχονται
εδώ ελλιπείς πληροφορίες, λάθος εκτιμήσεις, παραποιημένα στοιχεία, ανεπιτυχείς ή
διαστρεβλωμένες εισηγήσεις και άλλα συναφή.

Αυτή η ροή πληροφοριών στον καπιταλιστικό προγραμματισμό (όποια μορφή και
αν έχει αυτός) γίνεται από την αγορά, καθαρά από αυτή, μέσω της προσφοράς και
ζήτησης, των εισαγωγών και εξαγωγών, της ανόδου των τιμών, της ροής πρώτων υλών και
άλλων συναφών μεγεθών. Δεν υπάρχει δηλαδή κρατικό σύστημα πληροφόρησης ή
κρατικός δίαυλος που θα εξυπηρετεί αυτή τη ροή (πλην έστω της εθνικής στατιστικής
υπηρεσίας που δεν είναι παρά ένα τεχνικό όργανο), όπως  υπάρχει στο σοσιαλισμό. Από
την αγορά αντλούνται επομένως γνήσιες πληροφορίες, αφού δεν υπάρχει «ανάγκη»
παροχής λανθασμένων πληροφοριών, όπως υπάρχει στην άνωθεν παρεμβατικότητα του
σοσιαλισμού και αυτό φαίνεται καθαρά στον ελληνικό προγραμματισμό, όπου οι στόχοι
και κυρίως η εναλλαγή τους από περίοδο σε περίοδο είναι ποικίλη εκφράζοντας έτσι τις
αναπτυξιακές αναγκαιότητες κάθε φορά της οικονομίας. Στο σοσιαλιστικό σύστημα
λοιπόν αυτός ο κρατικός δίαυλος είναι ανεπιτυχής, ασθενεί και δεν δίνει επομένως σωστά
στοιχεία. Έτσι οι προγραμματιζόμενοι στόχοι πολύ συχνά αποτέλεσαν όχι ένα συνεκτικό
αλλά απλώς ένα αριθμητικό σύνολο με αντιφατικά παραγωγικά αποτελέσματα που
φαίνονται από το γεγονός ότι άλλα είχαν προγραμματισθεί και άλλα τελικά επιτεύχθηκαν.
Αυτές οι αντιφάσεις είναι διάσπαρτες στο σοσιαλιστικό – εδώ βουλγαρικό –
προγραμματισμό και τις βλέπει κανείς και μόνο με μια πρόχειρη ανάλυσή τους.

Εδώ δηλαδή έχουμε μια διαστρεβλωμένη εφαρμογή του μοντέλου των εμφανών
δυνατοτήτων όπως το είδαμε παραπάνω. Με λάθος στοιχεία δηλαδή και άρα με λάθος
εμφανείς δυνατότητες καταρτίζεται μια λάθος στρατηγική που καταλήγει σε λάθος
αποτελέσματα. Έτσι έχουμε εδώ ένα πρόσθετο λόγο, ώστε από πρόσφοροι οι τεθέντες
στόχοι να αποδεικνύονται τελικά απρόσφοροι. Σε τελική εκτίμηση δηλαδή το μοντέλο
αυτό έδειχνε σε μεγάλο βαθμό μια ανερμάτιστη πολυπραγμοσύνη με υπερφίαλους
στόχους, μεγαλεπήβολες επιδιώξεις, ανεδαφικές αναγκαιότητες και εν τέλει με λάθος
επιλογές. Αυτή την πολυπραγμοσύνη ο ελληνικός προγραμματισμός μόνο σποραδικά και
μερικές φορές έντονα, (όπως π.χ. στην ανάπτυξη της ελαφράς βιομηχανίας και ιδίως της
αγροτικής), έχει να επιδείξει.
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Από την άλλη πλευρά η βουλγαρική πρακτική έχει να επιδείξει μια συνεπή χρονική
προγραμματική λειτουργικότητα, με την έννοια ότι το ένα (βασικά 5ετές) πρόγραμμα
αποτελούσε χρονική συνέχεια του άλλου. Και όταν αυτή η χρονική συνέπεια έδειχνε και
ποιοτική, τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, όπως αυτό παρατηρείται π.χ. στην στέγη,
στην παιδεία, στα βασικά είδη και αλλού. Αυτή η χρονική συνέπεια ωστόσο ήταν
αναγκαία, αφού η οικονομία ήταν κεντρικά κατευθυνόμενη και άρα το εργαλείο του
προγραμματισμού ήταν απαραίτητο, δεν έπαυε όμως να αποτελεί ένα πρόσφορο εργαλείο
για την επίτευξη στόχων. Για τον καπιταλισμό η χρονική αυτή συνέχεια, όπως είναι
ευκολονόητο, δεν είναι αναγκαία, μολονότι στην περίπτωση της Ελλάδας τηρήθηκε
ανελλιπώς.

5.4.2 Τεθέντα και επιτευχθέντα

Ένα δεδομένο στον αναπτυξιακό χειρισμό των στόχων που θέτουν οι δυο μορφές
προγραμματισμού και που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο συγκριτικός
συσχετισμός των τεθέντων στόχων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων τους. Κατά
πρώτον βέβαια και τα δυο συστήματα έχουν ανάγκη συλλογής πληροφοριών, βάσει των
οποίων κατόπιν θα γίνει ο προγραμματισμός. Αυτή η συλλογή στο καπιταλιστικό σύστημα
χρησιμοποιεί σαν διόδους της τα κομβικά μόνο σημεία που χρησιμοποιεί το σοσιαλιστικό.
Έτσι το κεντρικό όργανο (υπουργείο, επιτροπή ή ότι άλλο) στην Ελλάδα δεν ξεκινάει τη
συλλογή πληροφοριών από τη μεμονωμένη παραγωγική μονάδα, επειδή αυτή είναι
ιδιωτική και δεν πήρε καμιά διαταγή παρά μόνο μια θελκτική επιλογή και άρα δεν έχει
ιδιαίτερο λόγο να αποδώσει από μόνη της απολογισμό. Στη Βουλγαρία αντίθετα, η
συλλογή αρχίζει ακριβώς από τη μονάδα αυτή, επειδή πήρε διαταγή, περνάει κατόπιν στο
αμέσως επόμενο εποπτικό όργανο, προχωράει κατόπιν στο πιο πάνω, αυτό στο ακόμα πιο
πάνω, κ.ο.κ., ώσπου διατρέχοντες όλη την εποπτική αλυσίδα, φτάνει στο κεντρικό όργανο
προγραμματισμού. Κάποια από τα σημεία αυτής της αλυσίδας είναι κομβικά, με την
έννοια ότι ελέγχουν πολλά και ετερόκλητα υποδεέστερα σημεία της. Και βέβαια στη
διαδρομή αυτή παρατηρούνται τα αρνητικά φαινόμενα της άνωθεν παρεμβατικότητας, που
αναλύουμε σε άλλο σημείο (παραποίηση στοιχείων, απόκρυψη άλλων, κ.ο.κ.) και όλα τα
παρεμφερή.

Για τον καπιταλιστικό προγραμματισμό (εδώ της Ελλάδας), τα κομβικά αυτά
σημεία είναι κατά κανόνα οι λίγο πιο κάτω από το κεντρικό όργανο δρώντες κρατικοί
οργανισμοί, όπως π.χ. ο ΕΟΤ για τον τουριστικό τομέα, ο ΕΟΜΜΕΧ για τις μικρομεσαίες,
η ΑΤΕ για την γεωργία κ.ο.κ. Όλοι αυτοί οι φορείς δεν έχουν κανένα λόγο να δώσουν
ψεύτικα στοιχεία, αφού άλλωστε αυτά μπορούν να αντληθούν και αντλούνται στην πράξη
και από άλλες πηγές, όπως π.χ. στατιστικές μετρήσεις, ΑΕΠ, εισαγωγές-εξαγωγές,
κλαδικά επιμελητήρια και ένα σωρό άλλα.



279

Όλο το παραπάνω συλλεκτικό σύμπλεγμα είναι και το μόνο κοινό σημείο
αναπτυξιακής δράσης των δυο συστημάτων. Μετά οι δρόμοι χωρίζουν. Από την άποψη
αυτή ανάλογα ξεχωριστή πορεία παίρνουν κατόπιν και οι απολογισμοί τεθέντων-
επιτευχθέντων των δυο μορφών. Στο σοσιαλισμό, όπως αναφέρουμε και αλλού, ο
απολογισμός είναι και αυτός κεντρικός - ακριβώς όπως και ο σχεδιασμός, ενώ στον
καπιταλισμό είναι αποκεντρωτικός, αφού οι πηγές διαπίστωσης των επιτευχθέντων δεν
είναι ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος απλώς κάνει την παρουσίαση των τεθέντων, αλλά
ποικίλες και ενσαρκώνονται κατά κύριο λόγο (αλλά όχι όμως μόνο) από τα κομβικά
συλλεκτικά όργανα που προαναφέραμε. Έτσι ενώ στο σοσιαλισμό έχουμε κατ’ ευθείαν
πρωτογενή συλλογή, στον καπιταλισμό έχουμε ταυτόχρονα πρωτογενή και
δευτερογενή, αφού ακόμα και ένα κεντρικό αεροδρόμιο εισροής ξένων τουριστών, μπορεί
να μας δώσει τους δικούς του πίνακες εισροής τουριστών στη χώρα μας.

Οι δυο δρόμοι συλλογής και απολογισμού μας δίνουν τώρα τη βάση για μελέτες
τεθέντων-επιτευχθέντων. Μια βασική διαπίστωση εν πρώτοις που γίνεται εδώ και για τα
δυο συστήματα είναι ότι στην αρχή (περίπου στις δυο πρώτες δεκαετίες της περιόδου που
εξετάζουμε εδώ, δηλαδή στις δεκαετίες του ’50 και του ’60) τα δυο συστήματα στρέφονται
από μια αδήριτη αναπτυξιακή ανάγκη στο μοντέλο των εμφανών δυνατοτήτων με όργανο
τον αυτοσχεδιασμό» και γνώρισμα τη συνεπή ασυνέπεια που είδαμε πιο πάνω. Οι δυο
οικονομίες δηλαδή αναζητούσαν και στρέφονταν στις όποιες εμφανείς αναπτυξιακές
δυνατότητες εντοπίζονταν. Το τελικό μοντέλο διαμορφώθηκε έτσι σε ένα μίγμα
ισορρόπου και μη ισορρόπου αναπτύξεως που ξέρουμε και που εντούτοις απέδωσε
ικανοποιητικά επιτεύγματα. Ανέπτυξε δηλαδή σε σημαντικό βαθμό πολλές από αυτές τις
εμφανείς δυνατότητες.

Όμως και πάλι στο σημείο αυτό η μετέπειτα πορεία των δυο συστημάτων
διασπάται και παίρνει για το καθένα ξεχωριστή μορφή. Έτσι για το δεύτερο τμήμα της
εξεταζόμενης περιόδου (δηλαδή για τις δυο δεκαετίες του ’70 και το ’80) και για το
σύμπλεγμα των τεθέντων και επιτευχθέντων του βουλγάρικου προγραμματισμού,
διαπιστώνουμε ότι αυτή η συνεπής ασυνέπεια της πρώτης περιόδου, οδηγείται σε μια
αλληλοαποξένωση στόχων με επακόλουθο μια ασυνεπή τυχαιότητα όπως
χαρακτηριστικά μπορούν να περιγραφούν. Αυτό σημαίνει ότι όπως βγαίνει άλλωστε και
από την αξιολόγηση των 5ετών αναπτυξιακών προγραμμάτων που κάναμε πιο πάνω, από
τα εκάστοτε προγραμματισθέντα προκύπτουν ασύνδετα και αντιφατικά δεδομένα, όπως
π.χ. αποτελέσματα μη στοχοποιηθέντα, στόχοι μη αξιολογούμενοι (προφανώς ανέφικτοι),
τυχαίες επιδόσεις, απρόσμενες απολήξεις, εξαφάνιση στόχων, εμφάνιση νέων,
αλληλοαναιρούμενες κατευθύνσεις και τα συναφή. Όλο αυτό το αντιφατικό σύμπλεγμα
διαμόρφωσε τελικά μια αποξένωση στόχων όσον αφορά τα αποτελέσματα, η οποία οδηγεί
αναπόφευκτα σε μια ασυνεπή τυχαιότητά τους. Η γενική εικόνα είναι ότι οι στόχοι είναι



280

ξένοι μεταξύ τους και τα αποτελέσματα τυχαία. Και όλα αυτά χωρίς μια εσωτερική
συνοχή και αλληλοεξαρτημένη συνέπεια μεταξύ τους.

5.4.3   Συνεπής και ασυνεπής τυχαιότητα

Στην Ελλάδα κατά την πρώτη ημιπερίοδο (δεκαετίες ’50 και ’60) η πορεία είναι,
όπως αναφέρεται, η ίδια  με αυτή της Βουλγαρίας με κυρίαρχη τακτική το προαναφερθέν
μίγμα ισορρόπου και μη ισορρόπου αναπτύξεως. Στη δεύτερη ημιπερίοδο όμως
(δεκαετίες ’70 και ’80), ο εκφυλισμός του μίγματος αυτού οδηγείται σε μια σαφή
αλληλο½ποστήριξη στόχων και (σαν επακόλουθο) σε μια συνεπή τυχαιότητα,
αντίστροφα με ότι συμβαίνει δηλαδή με το βουλγάρικο σύστημα. Έτσι στην Ελλάδα
προγραμματίζονται τώρα στόχοι σε ένα συνεκτικό σύνολο με επιλεγμένη σύνθεση και
συνεπή διασύνδεσή τους, έτσι ώστε η αλληλοϋποστήριξή τους να είναι ένα σημαντικό
στοιχείο εφαρμογής του προγράμματος. Τα αποτελέσματα τώρα είναι ικανοποιητικά σε
σημαντικό βαθμό, όμως συνδέονται μεταξύ τους με μια «συνεπή τυχαιότητα», αντίθετα
από την ασυνεπή του βουλγαρικού μοντέλου, με την έννοια ότι παρά την αλληλοσύνδεσή
τους οι στόχοι δεν ακολουθούν τελικά την συνολικά χαραχθείσα πορεία, αλλά μια
ξεχωριστή δική τους, προκαλώντας έτσι στο τέλος μια «τυχαιότητα» στο αναπτυξιακό
τους αποτέλεσμα. Κατά κανόνα αυτή η τυχαιότητα έχει τη μορφή περισσότερο της μη
εκπλήρωσης γενικά των προγραμματισθέντων. Αιτία – θα λέγαμε σχεδόν αποκλειστική –
για το φαινόμενο αυτό είναι η λεγόμενη επενδυτική απροθυμία των Ελλήνων
επιχειρηματιών, με την έννοια ότι δεν ανέπτυσσαν την επιχειρηματική τους δράση στον
όσο βαθμό ήταν πρόθυμος ο προγραμματισμός να τους στηρίξει. Αυτή η απροθυμία
διατρέχει όχι μόνο την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και τη σημερινή. Είναι χαρακτηριστικό
ότι, όπως προαναφέραμε άλλωστε, μόνο το 60% με 70% των κοινοτικών κονδυλίων
απορροφάται σε κάθε παραγωγική περίοδο ακόμα και σήμερα. Τελικά δηλαδή ο ελληνικός
επιχειρηματικός κόσμος όχι μόνο τα αδιάθετα, αλλά ούτε και τα εγκριθέντα χρήματα δεν
απορροφά. Έτσι εξηγείται επομένως η ελληνική συνεπής τυχαιότητα κατά την οποία το
κράτος προγραμματίζει μεν με συνέπεια, αλλά η οικονομία δεν ανταποκρίνεται στην
προσφερόμενη – και αρκετά ικανοποιητική – θελκτικότητα των προγραμματισθέντων.
Ρίχνοντας μια πιο διεισδυτική ματιά στον ελληνικό προγραμματισμό βλέπουμε ότι η
πορεία ήταν πράγματι αντίστροφη. Ενώ ο βουλγάρικος δηλαδή προσπάθησε ακόμα και
κατά τη β΄ ημιπερίοδο να διαμορφώσει μια παγιωμένης αποδοτικότητας στρατηγική, ο
ελληνικός προχώρησε σε μια διπλή και σημαντικής αξίας σχηματοποίηση. Διεύρυνε
αφενός μεν με μια μεγάλη ποικιλία τους στόχους του και αφετέρου δε επικέντρωσε – ίσως
σαν αναπόφευκτη αναγκαιότητα της διεύρυνσης – τις προσπάθειες στην περιφερειακή
ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν τώρα στη β΄ ημιπερίοδο δυο προγραμματικά χαρακτηριστικά:

 Διεύρυνση στόχων, ή καλύτερα διεύρυνση στοχοποιημένων πεδίων, και
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 Προώθηση περιφερειακής ανάπτυξης.

Αυτό για τη β΄ ημιπερίοδο ήταν κάτι φυσιολογικό. Έχοντας ο προγραμματισμός
προχωρήσει την οικονομία σε ανεπτυγμένα επίπεδα, είδε ότι μια περαιτέρω προώθηση θα
ήταν δυνατή μόνο αν διεύρυνε τους στόχους του (ιδίως) στην περιφέρεια που
προσφερότανε τώρα σαν παρθένο έδαφος, αφού τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα,
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη είχαν ήδη αναπτυξιακά κορεσθεί. Έτσι προχώρησε σε μια
διεύρυνση στόχων εκτεταμένη και ποικίλη. Ξεκινώντας από τους βασικούς κλάδους –
βιομηχανία, βιοτεχνία, αγροτική εκμηχάνιση κλπ. – έφτανε ακόμη και σε τουριστικούς ή
πολιτιστικούς στόχους, όπως ενίσχυση ορεινού τουρισμού, διατήρηση ιστορικών και
άλλων μνημείων, χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων πολλών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στον τομέα αυτόν οι ενισχύσεις παρέχονται ακόμα και σε μοναστήρια,
για διατήρηση, επέκταση, συντήρησή τους κλπ.

Αυτά τα δυο χαρακτηριστικά όμως σημαίνουν για την αναπτυξιακή πορεία της
Ελλάδας σημαντικά πράγματα. Έτσι έχουμε τώρα:

 Έξοδο από την στρατηγική των εμφανών δυνατοτήτων, που είχαμε στην α΄
ημιπερίοδο. Τώρα ο ρόλος της στρατηγικής αυτής τελείωσε.

 Πέρασμα σε ασφαλέστερες αναπτυξιακές προοπτικές. Ο φόβος δηλαδή να
καλυφθούν τα βασικά κενά δεν υπάρχει. Τα κενά αυτά (επάρκεια, έξοδο από
υποανάπτυξη κλπ.) έχουν ήδη κατά την α΄ ημιπερίοδο καλυφθεί.

 Αναπτυξιακή και οικονομική (τώρα σχεδόν μεγεθυντική) αυτοπεποίθηση. Η
οικονομική ανάπτυξη δηλαδή τώρα έγινε οικονομική μεγέθυνση που είναι γνώρισμα
των ανεπτυγμένων οικονομιών, τα οικονομικά μεγέθη μεγεθύνονται πλέον δεν
αναπτύσσονται απλώς. Πιο πάνω είδαμε τους δυο όρους. Πρέπει να πούμε ωστόσο
ότι μια παρόμοια αυτοπεποίθηση ενυπάρχει και στο βουλγαρικό προγραμματισμό.
Οι στόχοι και εδώ διευρύνονται απλώς όχι με τόση τελική επιτυχία.

Ο προγραμματισμός (οι αναπτυξιακοί νόμοι δηλαδή) μόλις που είναι αναγκαίοι
τώρα στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται καθαρά στη σημερινή περίοδο, όπου αυτός
καταρτίζεται μόνο και μόνο για να μοιράζει τα κοινοτικά κονδύλια με ισορροπημένο
τρόπο, με ότι και αν σημαίνει αυτή η ισορροπία.

Όμως έχουμε και αρνητικά γνωρίσματα. Αυτά είναι δυο:

   Επενδυτική ανεπάρκεια. Αυτή την είδαμε λίγο πιο πριν. Ο Έλληνας
επιχειρηματίας δεν ανταποκρίθηκε, και

 Αποτυχία πολλών στοχοποιηθέντων, σαν λογικό επακόλουθο.

Ακριβώς αυτά τα δυο αρνητικά γνωρίσματα είναι που προσδιορίζουν την συνεπή
τυχαιότητα που αναφέραμε. Ωστόσο αυτή η συνεπής τυχαιότητα έχει μια πολύ καλή βάση
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εκκίνησης. Εξικνείται δηλαδή από το γεγονός ότι η εκτέλεση των προγραμματισθέντων
δεν γίνεται από τις επιχειρήσεις, όπως στη Βουλγαρία που διατάχθηκαν να τα εκτελέσουν,
αλλά επαφίεται στην καλή θέληση των χιλιάδων ιδιωτών επιχειρηματιών. Αυτή η καλή
θέληση συντίθεται  εντούτοις από ετερόκλητα στοιχεία που μπορούμε να τα δούμε σαν
εσωγενή και εξωγενή. Εξωγενή είναι π.χ. το κλίμα, το έδαφος, ο παραγωγικός
δυναμισμός, η υποδομή, ο ορυκτός πλούτος, οι ιδιαιτερότητες του κλάδου, της περιοχής ή
του προϊόντος, τα επιχειρηματικά κενά της αγοράς και ένα σωρό άλλα συναφή, που
παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές αποφάσεις, ενώ εσωγενή και μάλιστα το
ίδιο αξιόλογα όπως και τα εξωγενή, είναι όχι μόνο, όπως θα νόμιζε κανείς με μια πρώτη
ματιά οι χρηματικές δυνατότητες των ιδίων των επιχειρηματιών ή το ύψος  της
επιχορήγησης, αλλά και το ταλέντο, η κλίση, οι προτιμήσεις, η μόρφωση, τα προσωπικά
δεδομένα και προπαντός η νοοτροπία του καθενός από αυτούς. Αυτή μάλιστα η νοοτροπία
του Έλληνα επιχειρηματία απεδείχθη καθοριστικά αρνητική για την τυχαιότητα που
ερευνούμε εδώ, με την έννοια ότι αυτός κατά κανόνα δεν είχε τολμηρά επιχειρηματικά
οράματα, δεν διεύρυνε σημαντικά το πεδίο δράσης, είχε μια φοβία για επιχειρηματικά
ανοίγματα, του αρκούσε η μικρή του αγορά και ο στενός παραγωγικός του περίγυρος,
αλλά κυρίως στηρίζονταν πάντα – και στηρίζεται ακόμη και σήμερα – στο δικό του
επιχειρηματικό ένστικτο, που δύσκολα το συμπληρώνει με τις γνώσεις του ειδικού
μάνατζερ. Είναι χαρακτηριστικό στη συνάφεια ετούτη ότι ακόμη και για πολλές
θεωρούμενες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις (το πολύ-πολύ μεσαίες για τα ευρωπαϊκά
κριτήρια), ο μοναδικός μάνατζερ υπήρξε πάντα ο λογιστής, ο οποίος βέβαια είχε γνώσεις
για τη λογιστική και όχι για την επιχειρηματική παρακολούθηση της επιχείρησης.

Όλες αυτές τις αρνητικότητες ο καπιταλιστικός προγραμματισμός όσο τέλεια – με
όση συνέπεια δηλαδή – και αν καταρτίζεται, δεν μπορεί παρά κατά κανόνα, μόνο δύσκολα
να τις ανιχνεύσει και ακόμα δυσκολότερα να τις εντοπίσει στην ολοκληρωμένη τους
μορφή. Προγραμματίζει επομένως αρκετά τυφλά, αφήνοντας έτσι στην τυχαιότητα
σημαντικό χώρο, για την αρνητική της δράση. Έτσι εξηγείται τότε το φαινόμενο διάφοροι
στόχοι που κανονικά θα είχαν μια πολύ καλή προοπτική εκπλήρωσης, να μην
εκπληρώνονται τελικά, ή να εκπληρώνονται μόνο τμηματικά, να επαναλαμβάνονται στην
επόμενη περίοδο ή να εγκαταλείπονται.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εξετάσαμε στην εργασία μας αυτή την αναπτυξιακή πορεία, όπως αυτή
αποτυπώνεται στα αναπτυξιακά προγράμματα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, με τη μεν
Βουλγαρία σαν σοσιαλιστική χώρα που ήταν κατά την εξεταζόμενη περίοδο μέχρι τη
μεταπολίτευση του 1989, να διαμορφώνει έναν (αντίστοιχο) σοσιαλιστικό
προγραμματισμό, τη δε Ελλάδα που ήταν καπιταλιστική να διαμορφώνει κατά την ίδια
περίοδο έναν αντίστοιχο καπιταλιστικό προγραμματισμό.

Τοποθετήσαμε pensionem versus τις δυο μορφές προγραμματισμού σε συγκριτική
αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η βασική καταρχήν διαπίστωση είναι ότι ο βουλγαρικός
προγραμματισμός, επειδή καταρτίζονταν από κεντρικό όργανο, ήταν μοναδικός,
ελεγχόμενος και εξαπλωμένος σε όλα τα πεδία του οικονομικού (εδώ αναπτυξιακού)
γίγνεσθαι της Βουλγαρίας, ενώ αντίθετα ο ελληνικός προγραμματισμός ήταν απλώς
ενδεικτικός με την έννοια ότι δεν υπέκυπτε σε κεντρικά κατευθυνόμενο έλεγχο, αλλά
ήταν απλώς μια κεντρικά καταρτιζόμενη πρόταση (ενδεικτική ακριβώς), την οποία
αυτοβούλως κατόπιν οι χιλιάδες ιδιώτες επιχειρηματίες τη δεχότανε ή όχι. Κεντρικός
επομένως ο σοσιαλιστικός, ενδεικτικός ο καπιταλιστικός προγραμματισμός. Κοινό
γνώρισμα και των δυο προγραμματισμών ήταν η προσπάθεια να προωθήσουν την
αναπτυξιακή πορεία των δυο οικονομιών τους με κοινή επιπλέον στρατηγική κατά το
αρχικό στάδιο της αναπτυξιακής τους πορείας την στρατηγική των εμφανών
δυνατοτήτων, σύμφωνα με την οποία οι πρώτοι τομείς που ετέθησαν στο αναπτυξιακό
στόχαστρο ήταν εκείνοι που παρουσίαζαν ακριβώς μια εξόφθαλμη και εμφανή
αναπτυξιακή δυνατότητα. Το αρχικό (κοινό) αυτό στάδιο όμως έφερε κατόπιν μια
διαφορετικότητα στην μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία των δυο χωρών. Ενώ ο ελληνικός,
ήδη περί το τέλος της πρώτης ημιπεριόδου (δεκαετίες ’50 και ’60), προφανώς εξαντλώντας
τις εμφανείς δυνατότητες πέρασε σε ειδικότερες στρατηγικές διευρύνοντας σημαντικά
τους αναπτυξιακούς στόχους, ο βουλγαρικός συνέχισε να εφαρμόζει την ίδια στρατηγική
διευρυμένος απλώς ευκαιριακά και αποσπασματικά με πρόσθετους στόχους. Έτσι τα
αποτελέσματα ήταν άνισα, με αυτά του ελληνικού προγραμματισμού να υπερτερούν.

Διαφορετικότητα παρουσιάζει επίσης και η μορφή των δυο προγραμματισμών. Ο
βουλγαρικός και εν γένει ο σοσιαλιστικός έχει τη μορφή ενός προγράμματος κατά κανόνα
5ετούς χρονικής διάρκειας, ενώ ο ελληνικός μόνο μια χαλαρή χρονική δέσμευση δείχνει,
διότι έχει τη μορφή ενός αναπτυξιακού νόμου στον οποίο παρουσιάζονται τα αναπτυξιακά
κίνητρα με την μορφή νομικών διατάξεων, των οποίων η διάρκεια ισχύος σπάνια
καθορίζονται χρονικά.
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Μια άλλη διαφορετικότητα μεταξύ των δυο συστημάτων είναι εκτατικής φύσεως.
Ο σοσιαλιστικός προγραμματισμός καλύπτει σε εύρος ολόκληρη την έκταση του
οικονομικού γίγνεσθαι, αφού καμιά μεμονωμένη οικονομική μονάδα δεν λειτουργεί
αυτόνομα, αλλά υπόκειται στις διαταγές του προγράμματος, ενώ από την άλλη ο
ενδεικτικός περιλαμβάνει μόνο τα πεδία που ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο να συμπεριλάβει.
Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι αγνοεί τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δυνατότητες και
τάσεις της οικονομίας, αλλά αντίθετα αυτές αντικατοπτρίζονται σ’ αυτόν έστω και
έμμεσα. Ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει επίσης και την αναγκαιότητα κατάστρωσης του
προγραμματισμού. Ο σοσιαλιστικός είναι αναγκαίος όχι μόνο εκτατικά, αλλά και
λειτουργικά, διότι είναι ο μοναδικός κινητήριος μοχλός της οικονομίας και άρα η
κατάστρωσή του είναι αδήριτη, ενώ ο καπιταλιστικός δεν είναι αναγκαίος, διότι
καταστρώνεται όταν το (καπιταλιστικό) κράτος το κρίνει χρήσιμο. Αυτό εξηγεί και το
γεγονός ότι υπάρχουν κράτη (ακόμα και υποανάπτυκτα) που δεν καταστρώσανε ποτέ
κάποιο αναπτυξιακό προγραμματισμό. Όσον αφορά την Ελλάδα είδαμε ότι εδώ η πράξη
έδειξε μια χρονική συνέχεια, αφού καταστρώνονταν ανελλιπώς ένας αναπτυξιακός νόμος.
Μάλιστα δε αρχικά η κατάστρωσή του είχε σαν στόχο καθαρά αναπτυξιακό, αργότερα
όμως που η ελληνική οικονομία απέκτησε μια αυτόνομη προωθητική δυναμική, ο ρόλος
των αναπτυξιακών νόμων είναι πλέον τεχνικής φύσεως, με την έννοια ότι σήμερα
μοιράζουν απλώς δίκαια τα κοινοτικά κονδύλια στις δρώσες οικονομικά μονάδες. Από την
άποψη αυτή επομένως θα μπορούσε και να μην υπάρχει καθόλου. Τυχαία κατά συνέπεια η
χρονική συνέχεια για τον ελληνικό προγραμματισμό αναγκαία όμως για το βουλγαρικό.

Μια διαφορετικότητα και μάλιστα θετική για τον σοσιαλιστικό προγραμματισμό
και αρνητική για τον καπιταλιστικό παρουσιάζεται στον έλεγχο»των οικονομικών εν γένει
εξελίξεων. Για τον πρώτο αυτός ο έλεγχος παρουσιάζει πληρότητα σε απόλυτο βαθμό -
αρκεί να έχει και αποτελεσματικότητα στον ίδιο βαθμό – επειδή οποιαδήποτε οικονομική
κίνηση καθορίζεται από αυτόν, για το δεύτερο όμως – τον καπιταλιστικό προγραμματισμό
– αυτή η πληρότητα είναι δεδομένη μόνο σε έναν σχετικό βαθμό, και αυτό μάλιστα
εξαιτίας της φύσεώς του, αφού δουλεύει με το δέλεαρ των κινήτρων  και όχι με διαταγές
όπως ο σοσιαλιστικός και άρα στο τέλος δεν είναι δεδομένη η αποτελεσματικότητά του
παρά μόνο στο βαθμό που αφενός η ιδιωτική οικονομία υποκύψει στο δέλεαρ και
ταυτόχρονα αφετέρου έχουν επιλεγεί και καταστρωθεί εκείνοι οι στόχοι που πραγματικά
θα υποκύψουν στο δέλεαρ αυτό στο τέλος. Με έναν γενικό αφορισμό θα λέγαμε ότι ο
καπιταλιστικός προγραμματισμός υποκρύπτει αδυναμίες στην κατάστρωσή του, ενώ ο
σοσιαλιστικός στην εκτέλεσή του. Αυτό σημαίνει ότι αν ο καπιταλιστικός
προγραμματισμός δεν καταστρωθεί κατάλληλα (αν δεν προτείνει δηλαδή το δέλεαρ στους
χώρους που πραγματικά θα το δεχτούν στο τέλος) θα παρουσιάσει αποτυχίες (και
παρουσιάζει, διότι οι πολλές αναθεωρήσεις των αναπτυξιακών νόμων δείχνουν μεταξύ
άλλων και αυτό), ενώ ο σοσιαλιστικός,  έστω και αν καταστρωθεί τέλεια (και
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καταστρώνεται κατά κανόνα έτσι), μπορεί να παρουσιάσει (και παρουσιάζει, όπως είδαμε
και αυτός) αδυναμίες στην εφαρμογή του.

Από τις αναλύσεις που κάναμε επίσης βγήκε και μια ιδιαίτερης αξίας διαπίστωση.
Η διαπίστωση ότι και οι δυο προγραμματισμοί επηρεάζονται (κατά την εκτέλεσή τους
κυρίως) όχι μόνο από οικονομικούς, αλλά και από εξωοικονομικούς παράγοντες και
μάλιστα ανασχετικά, όπως διαπιστώσαμε παραπάνω και που είναι ο πόλεμος, ο εμφύλιος
πόλεμος, η δικτατορία, η γραφειοκρατία, οι πολιτικές ανωμαλίες, ο πολιτικός
προσανατολισμός κ.ά. Μάλιστα δε είδαμε ότι ο σοσιαλιστικός προγραμματισμός
παρουσιάζει επιπλέον και μια πρόσθετη, μια ιδιαίτερη ομάδα τέτοιων (εξωοικονομικών)
ανασχετικών παραγόντων και αυτοί είναι η αρνητική παραγωγική διάθεση των
εργαζομένων, η νομενκλατούρα, η κομματική ελίτ, ο κομματικός μηχανισμός κ.ά. Θα
λέγαμε μάλιστα ότι σε αυτούς τους δεύτερους – τους ιδιαίτερους – ανασχετικούς
παράγοντες οφείλονται κατά το πλείστον οι όποιες αποτυχίες του βουλγαρικού
προγραμματισμού, γενικότερα όμως μπορούμε να πούμε ότι ο ανασχετικός ρόλος όλων
αυτών των εξωοικονομικών παραγόντων είναι ιδιαίτερα έντονος και στις δυο μορφές
προγραμματισμού.

Με όλα τα παραπάνω μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε την αναπτυξιακή
πορεία των δυο χωρών, όπως αυτή διαγράφεται από τους αναπτυξιακούς τους
προγραμματισμούς και συνακόλουθα να δούμε την διαχρονική χρησιμότητα αυτών των
τελευταίων. Όπως είδαμε λοιπόν μια άμεση και ευθεία σύγκριση της αποδοτικότητας των
δυο μορφών δεν είναι πρόσφορη εξαιτίας της λειτουργικής ιδιαιτερότητας της καθεμιάς.
Όμως μπορούμε να τις αντιπαραθέσουμε συγκριτικά πάνω στη βάση του βαθμού
προώθησης που δείξανε οι δυο προγραμματισμοί στην όλη αναπτυξιακή πορεία της χώρας
τους, οπότε μπορούμε να πούμε σαν ένα γενικό συμπέρασμα ότι για τις επιτυχίες και
αποτυχίες ο μεν βουλγαρικός προγραμματισμός είναι απολύτως υπεύθυνος, ο δε ελληνικός
δεν είναι μεν απολύτως υπεύθυνος, δεν είναι όμως ούτε άμοιρος ευθυνών. Τα θετικά
αποτελέσματα εντούτοις που τελικά πέτυχαν, είναι για μεν τον ελληνικό αρκετά
ικανοποιητικά για δε τον βουλγάρικο πολύ ισχνά.
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