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ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ*
ΛΑΖΑΡΟΥ Θ. ΧΟΥΜΑΝΙ∆Η
Οµοτίµου Καθηγητού Πανεπιστηµίου Πειραιώς,
πρώην Πρυτάνεως

1. Η οικονοµική πλευρά της ανθρωπίνης ζωής είναι η προσπάθεια
όπως ο άνθρωπος εξασφαλίση τα αναγκαία προς συντήρησίν του αντιµετωπίζων την σπάνιν· και περί αυτήν ασχολείται η Οικονοµική Επιστήµη. ∆ιότι ως, ο Leon Walras, ορθώς υποστηρίζει, µόνον σπάνια πράγµατα γίνονται αντικείµενα ιδιοκτησίας, ανταλλαγής και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Ο άνθρωπος κινείται υπό της οικονοµικής του συµπεριφοράς εντός
του χρόνου, του κινδύνου και της σπάνεως όπως εν τω οικονοµικώ αγώνι του εξασφαλίση τα προς το ζην. Βεβαίως η οικονοµική αύτη συµπεριφορά µεταβάλλεται εν τη εξελίξει των κοινωνιών χωρίς όµως και να την
εγκαταλείπη το φυσικόν ένστικτον, το οποίον την διέπει δηλ., να επιτυγχάνη ο άνθρωπος δια του µικροτέρου δυνατού κόπου ή θυσίας το µέγιστον αποτέλεσµα. Τοιαύτη είναι η ηδονιστική συµπεριφορά του ανθρώπου ως υποκειµένου της οικονοµίας, εν τη δράσει του και τη εξελίξει να τίθεται εντός κοινωνικού ελέγχου, ο οποίος καθορίζει και τα όρια
αυτής της συµπεριφοράς, ώστε να µη διασαλεύεται η ειρήνη, η τάξις και
η δικαιοσύνη. Και ενώ κατά την εποχήν της πρωτογόνου οικονοµίας εις
* Οµιλία ανοίγµατος εργασιών του Συνεδρίου.
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τα γένη, µητριαρχικά ή πατριαρχικά, το τρίπτυχον τούτο υπέβοσκε εν τη
συνειδήσει των µελών της µητριαρχικής ή πατριαρχικής οµάδος, κατά
την εποχήν της βαρβαρότητος, το αίτηµα τούτο κατέστη εντονώτερον.
Και ενώ το τρίτπυχον της ειρήνης, της τάξεως και της δικαιοσύνης εξεφράζετο κατά την βούλησιν του ηγεµόνος, εις τας νεωτέρας µοναρχίας
επεβάλλετο υπό του βασιλέως και τους περί αυτόν Ευγενείς, κυρίως
όµως υπό του βασιλέως. Εις τας συνταγµατικάς µοναρχίας εφηρµόζετο
ολίγον-πολύ και υπό του Κοινοβουλίου, εις δε τας µη βασιλευοµένας
δηµοκρατικάς κοινωνίας επιζητείται υπό του λαού ο έλεγχος του καθορισµού των προαναφερθεισών αξιών δια της αµέσως υπό του λαού εκλεγοµένης δια του Κοινοβουλίου κυβερνήσεως. Και δια ταύτης υπό καθεστώς ευρειών διαστάσεων της ελευθερίας, αλλά εις τρόπον ώστε να µη
καταλήγη αύτη εις αναρχίαν.
Η µελέτη της οικονοµικής συµπεριφοράς των ανθρώπων σηµαίνει
τας οικονοµικάς πράξεις των, κατά την διαδροµήν της Ιστορίας. Και την
πλευράν ταύτην της ερεύνης εξετάζει η Οικονοµική Ιστορία ή Ιστορία
του Οικονοµικού Βίου. Εκ της οικονοµικής ζωής, όµως, ο άνθρωπος
αντελήφθη ωρισµένα οικονοµικά φαινόµενα, τα οποία συνεδέοντο µε
τας οικονοµικάς πράξεις και γεγονότα και προς τούτο προσεπάθησε να
συλλάβη τους νόµους οι οποίοι τα διέπουν, ή εν πάση περιπτώσει τας
αιτίας διαµορφώσεώς των. Από της εποχής του αρχαίου ελληνικού κόσµου συναντώµεν τας προσπαθείας των φιλοσόφων του προς ερµηνείαν αυτών των φαινοµένων και γεγονότων, αλλά και εις την Ινδίαν και
την πλέον αποµεµακρυσµένην Κίναν φιλόσοφοι και νοµικοι προσεπάθησαν να ερµηνεύσουν τα διάφορα οικονοµικά φαινόµενα. Ούτω προέκυψεν η οικονοµική θεωρία πρωτοστατούσης της αρχαίας ελληνικής
κλασσικής σκέψεως.
2. Όταν οµιλώµεν περί Οικονοµικής θεωρίας, την εξετάζοµεν ως χωρούσαν προς λύσιν του υπό έρευναν φαινοµένου, το οποίον πρέπει να
διέπη η νοµοτέλεια δηλ. η εκ λογικών αφαιρέσεων εξεύρεσις οµοιοµορφίας, σταθερών σχέσεων, και συνακολουθιών. Η ούτω προκύπτουσα θεωρία τίθεται υπό την κρίσιν της λογικής και της επαληθεύσεώς της εις
την πράξιν, διότι άλλως, ως ο Leon Walras εντόνως υπεστήριξεν, η θεωρία είναι άνευ αξίας. Αντικείµενον της εξελίξεως των οικονοµικών θεωριών είναι η παρηκολούθησις τούτων εν τη συλλήψει των, τη διαµορ-
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φώσει των και τη ολοκληρώσει των υπό την επίδρασιν και των όρων και
συνθηκών του περιβάλλοντος, της υφισταµένης νοοτροπίας και των
προηγηθεισών θεωριών. Εν τη µεταβολή δε γενικώς των όρων και συνθηκών εντός των οποίων αι θεωρίαι εξελίσσονται, αύται υπόκεινται ολίγον-πολύ εις µεταβολάς προς προσαρµογήν των εις αυτούς τους όρους
και συνθήκας. Ενταύθα θα παρατηρήσωµεν αυτό το οποίον και ο Jacques
Lesourne υποστηρίζει [1975 σελ. 935] ότι, κατά την εν χρόνω ανάπτυξιν
της οικονοµικής σκέψεως η πρόοδος των θεωρητικών συµβολών προήλθεν ως αναπόφευκτος απάντησις εις τα προβλήµατα της πραγµατικότητος. ∆έον όµως ενταύθα να διευκρινισθή ότι τούτο δεν είναι και απόλυτον, διότι η οικονοµική θεωρία, η οποία αναπτύσσεται υπό υφισταµένους όρους και συνθήκας δεν σηµαίνει και ότι πάντοτε οι όροι ούτοι και
συνθήκαι προσδιορίζουν και την εκάστοτε οικονοµικήν θεωρίαν. Εις το
ανθρώπινον πνεύµα τοιαύτα περιθώρια είναι αδύνατον να υπάρξουν.
∆ια τον λόγον τούτον παρατηρούµεν, κατά την διαδροµήν της οικονοµικής σκέψεως και τας παλαιάς θεωρίας να επηρεάζουν τας νεωτέρας και
να υπεισέρχωνται εις αυτάς.
Οι διατυπώσοντες νέας οικονοµικάς θεωρίας υπόκεινται εις δύο βασικούς παράγοντας: α) Τον ενσυνείδητον δηλ. την συνειδητήν συµµετοχήν του ερευνητού οικονοµολόγου, ο οποίος αναπτύσσει την θεωρίαν
του, µε τας αντιλήψεις, τας οποίας ούτως συνειδητώς υιοθετεί και β)
από την ασυνείδητον αυτού στάσιν έναντι του εξεταζοµένου φαινοµένου, επηρεαζόµενος από την τάξιν εις την οποίαν ανήκει, της αυτονοµίας της, και προσδοκίας της, καθώς και εκ του εν γένει περιβάλλοντός
του, φυσικού και πνευµατικού και µε τας προόδους της τεχνολογίας και
της επιστήµης. Ένεκα τούτου του λόγου ο συγγραφεύς της ιστορίας των
οικονοµικών θεωριών ή ο ερµηνεύων εν οικονοµικόν φαινόµενον ή διατυπώνων εν νέον οικονοµικόν σύστηµα, ευρίσκεται και υπό την ισχύν
των προαναφερθέντων παραγόντων.
3. Ο ιστορικός των Οικονοµικών Θεωριών ή της Οικονοµικής Σκέψεως ή των Οικονοµικών ∆ογµάτων ή της Οικονοµικής Αναλύσεως
προσπαθεί να συλλάβη την επιστηµονικήν αλήθειαν όσον το δυνατόν
αντικειµενικώς. Θα ήτο όµως άνευ αξίας η έρευνά του αύτη αν δεν απέβλεπεν και εις την εξεύρεσιν της σηµασίας της θεωρίας και της εφαρµογής της εις την πραγµατικότητα, άλλως η έρευνά του θα ήτο –ως ήδη ελέ-
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χθη- άνευ αξίας δια την ανθρωπίνην ζωήν. Αύτη δε εν τη παρακολουθήσει της αφορά εις την Ιστορίαν.
Προς τον σκοπόν της καλυτέρας προσεγγίσεως προς την ιστορικήν
αλήθειαν Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα περιέλαβον εις τα µαθήµατά των αµφοτέρους τους δύο τούτους κλάδους της Οικονοµικής: την Ιστορίαν των
Οικονοµικών Θεωριών και την Οικονοµικήν Ιστορίαν. Ο ιστορικός της
Οικονοµίας προσπαθεί να είναι, εν τη εκθέσει των διαφόρων θεωριών
και δογµάτων, όσον το δυνατόν αντικειµενικός. Και λέγω «όσον το δυνατόν» διότι ούτος ευρίσκεται µεταξύ Σκύλας και Χαρύβδεως, ήτοι µεταξύ του εξετάζειν αντικειµενικώς τας θεωρίας, ουδέτερος έναντι αυτών προς ό,τι ούτος πιστεύει, και υποκειµενικώς εκ της προσωπικής του
στάσεως έναντι αυτών, συµφώνως προς τας αντιλήψεις του. Όθεν, η ιδεολογική συµµετοχή του ιστορικού εις ό,τι ούτος αναπτύσσει είναι αναπόφευκτος, δια τον λόγον τούτον και πρέπει να προσπαθή όσον το δυνατόν να αποφεύγη την απώθησιν µη αρεστών εις αυτόν ιδεών και πηγών. Και ακριβώς προς αντικειµενικωτέραν ανάλυσιν του υπό έρευναν
φαινοµένου ή γεγονότος, ο ιστορικός της Οικονοµίας αναζητεί εργαλεία
χρήσιµα εις αυτόν όπως η Οικονοµική Γεωγραφία, η Στατιστική, η Ιστοριοµετρία, η Κοινωνιολογία.
O Marc Blaugh [1968 σελ. 3-4] επικαλείται συνδυασµόν οικονοµικής
θεωρίας και εµπειρίας, ο Piero Barucci [1983 σελ. 501] υποστηρίζει την
έρευναν εν σχέσει προς την λογικήν εξέλιξιν των διαφόρων δοξασιών
εντός του περιβάλλοντός των και της διεισδήσεως της µιας θεωρίας
εντός της την άλλης, καθότι «παρθενογέννησις» οικονοµικής θεωρίας
δεν υφίσταται. Ο Martin Brofebrenner [1971 σελ. 14] από της πλευράς
του, απορρίπτει την θέσιν του Kuhn συµφώνως προς την οποίαν διάφορα «παραδείγµατα» επαναστάσεων εις την οικονοµική σκέψιν δύνανται
να συνυπάρξουν, κατά την αυτήν περίοδον χρόνου, και ότι µία νέα επανάστασις δια να εµφανισθή και να γεννήση µιαν νέαν θεωρίαν ή σύστηµα απαιτεί βαθυτέραν κρίσιν εις την Οικονοµικήν. ∆ια τον Françοis Perroux (1973 σελ. 65] το κύριον θέµα της οικονοµικής ισορροπίας, το
οποίον εβασάνισε συγγραφείς και Σχολάς είναι η λογική περιγραφή αυτού το οποίον διέρχεται εκ της πραγµατικότητος, ίνα προµηθεύση µίαν
επί των πραγµάτων νοητικήν σύλληψιν πλέον αληθή.
Η Οικονοµική Ιστορία από της ιδίας αυτής πλευράς αντικείµενον
έχει την οικονοµικήν δράσιν των ανθρώπων, ήτοι την µελέτην της οικο-
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νοµικής συµπεριφοράς των ανθρώπων εντός του χώρου και του χρόνου,
υπό ωρισµένας συνθήκας και όρους, και την αντίδρασίν των εις αυτούς
τους όρους και συνθήκας.
Όπως εις την Ιστορίαν των Οικονοµικών Θεωριών το ίδιον και εις
την Οικονοµική Ιστορίαν, η οποία αφορά εις την πραγµατικότητα της
οικονοµικής ζωής ο συγγραφεύς, επηρεάζεται από το υποκειµενικόν
στοιχείον και το αντικειµενικόν τοιούτον. Εντός του πρώτου στοιχείου εργαζόµενος ο ιστορικός της Οικονοµίας χρησιµοποιεί πηγάς, κατ’
αυτόν, ευπροσδέκτους ή απωθητικάς, εντός δε του δευτέρου στοιχείου
ερευνών ο ιστορικός προσπαθεί να περιγράψη τα οικονοµικά γεγονότα και φαινόµενα, ως ταύτα συνέβησαν εν τόπω και χρόνω. Και αύτη
είναι η προσπάθεια του ιστορικού της Οικονοµίας να πλησιάση, όσον
το δυνατόν, το οικονοµικόν φαινόµενον ή γεγονός αντικειµενικώς
προς περιγραφήν του. Το οικονοµικόν γεγονός είναι το συµβάν εν τη
Ιστορία το οποίον έχει σηµασίαν δι’ αυτήν. Θα θεωρήσωµεν δε την
Ιστορίαν ως ποταµόν ιστορικών γεγονότων εντός του οποίου εκχέονται παραπόταµοι µικροτέρων τούτων. Τα ιστορικά γεγονότα διαµορφούνται εκ των πράξεων των ανθρώπων, η δε µελέτη του παρελθόντος
των πράξεων τούτων συνιστούν την ανθρώπινην πείραν, ώστε να υποστηρίζωµεν ότι Ιστορία είναι το προϊόν της πείρας του παρελθόντος.
Η πείρα δε αύτη αποκτάται εκ γεγονότων, τα οποία ως κρίκοι µιας
αλύσσου ενώνονται µεταξύ των. ∆ια τον λόγον τούτον και µας ενδιαφέρουν εις την µελέτην της Οικονοµικής Ιστορίας και της Ιστορίας γενικώτερον και τα πλέον παρωχηµένα εις χρόνον γεγονότα. [Houmanidis, 1980, Εισαγωγή]. Τα γεγονότα ταύτα διάφοροι συγγραφείς ηθέλησαν να τα θέσουν υπό νόµον, ο οποίος τα κινεί, υποπεσόντες- εφ όσον
εδέχθησαν ένα µόνον παράγοντα προς τον σκοπόν τούτον (Marx –οικονοµικός ταξικός, Spengler-φυλετικός, Townbee-θρησκευτικός) - εις
µονιστικήν ερµηνείαν της Ιστορίας και ανελευθερίαν, ως ο Karl Popper ορθώς παρατηρεί. [Popper, 1961, pp. 10, 30ff, 40ff, 70ff, 90ff, 1000ff].
∆ιότι η τοιαύτη αντιµετώπισις του θέµατος µας φέρει εις την ανελευθερίαν. Επίσης δέον ενταύθα να αναφέρωµεν και το τυχαίον εν τη Οικονοµία και τη Οικονοµική Ιστορία, το οποίον δεν δεσµεύεται υπό θελήσεως ή νόµου. Η εκ του παρελθόντος εµπειρία µας βοηθεί να συλλάβωµεν την πραγµατικότητα του παρόντος και να προβλέψωµεν επί το
ασφαλέστερον, ει δυνατόν, το µέλλον, κυρίως δε ίνα αποφύγωµεν τα
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λάθη του παρελθόντος, δικαίως λοιπόν, ο Κικέρων, εχαρακτήρισε την
Ιστορίαν magister vitae.
4. Η Οικονοµική Ιστορία έχει τα ίδια αυτής στάδια εξελίξεώς της, δύναται όµως να εξετασθή και εντός των ορίων της Γενικής Ιστορίας αναλόγως του θαλασσίου χώρου (εποχή της Μεσογείου, εποχή του Ατλαντικού, εποχή του Ειρηνικού) ή του χρόνου (Αρχαίων Χρόνων, Μέσων
Χρόνων, Νεωτέρων Χρόνων, Συγχρόνων Χρόνων) ή της εκάστοτε ηγεµονευούσης του κόσµου δυνάµεως: Την Aίγυπτο-Βαβυλωνιακήν περίοδον, την Κρητικήν-Μηκυναϊκήν περίοδον, την Φοινικικήν περίοδον, την
Ελληνικήν-Ελληνιστικήν περίοδον, την Ρωµαϊκήν περίοδον, την Βυζαντινήν-Ελληνικήν (6ος-11ος αιών) περίοδον, την Αραβικήν περίοδον
(8ος-13ος αιών), την Ιταλικήν περίοδον (12ος-15ος αιών), την Πορτογαλο-Ισπανικήν περίοδον (15ος-17ος αιών), την Ολλανδικήν περίοδον
(17ος αιών), την Αγγλο-Γαλλικήν περίοδον (1588-1815), την Αγγλικήν
περίοδον (1815-1878), την Αγγλο-Γερµανικήν περίοδον (1870-1919), την
Αγγλο-Αµερικανικήν περίοδον (1919-1945), την Αµερικανο-Ρωσσικήν
περίοδον (1945-1990), την Αµερικανικήν περίοδον (από του 1990 προς
την Παγκοσµιότητα). [Πρβλ. Bonfante, 1938 pp. 21, 25, 30, 42, 81, 116,
155, 158, 167, 1946, pp. 01, 49, 58, 175, 236, 261]. Κατά την έρευναν εις
την εξέτασιν του οικονοµικού φαινοµένου ή γεγονότος δεν εφαρµόζεται
το πείραµα. Παρά ταύτα, είτε µε οικονοµικά βαρόµετρα προς εντοπισµόν και πρόβλεψιν λ.χ. της κρίσεως (ΗΠΑ, Ιαπωνία), είτε λόγω των
ορθολογικών λογικών προσδοκιών προσπαθώµεν να συλλάβωµεν την
διαµόρφωσιν του µέλλοντος. Eν τούτοις και αι µέθοδοι αύται δεν απεδείχθησαν ως προσφέρουσαι απόλυτον ακρίβειαν.
Η Ιστορία των Οικονοµικών Θεωριών, είναι µια των πέντε βασικών
Οικονοµικών Επιστηµών. Η Οικονοµική Ιστορία δε είναι βοηθητική επιστήµη ευχεραίνουσα το έργον της Οικονοµικής της οποίας την εξέλιξιν
ο Μ.Βrofebrenner [1941, σελ. 140] διέκρινε ως εξής: α) Την του laissez
faire αρχοµένην από του David Hume β) την οριακήν από του έτους 1870
γ) την Κεϋνσιανήν από του έτους 1936.
H Οικονοµική Επιστήµη –κατά Fanfani- καλλιεργείται εν τη εξελίξει
της υπό δύο βασικών ρευµάτων σκέψεως: Τους νατουραλιστάς και τους
βολονταριστάς. [Fanfani, 1955, Introduzione]. Οι πρώτοι δέχονται την
ισχύν των φυσικών νόµων εις την Οικονοµίαν και οι οποίοι µη εµποδι-
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ζόµενοι εις την λειτουργίαν των από κρατικάς παρεµβάσεις φέρουν εις
την ειρήνην, την τάξιν και την δικαιοσύνην. Οι δεύτεροι απορρίπτουν
την φυσικήν τάξιν των πραγµάτων και προσπαθούν όπως δι’ επεµβάσεων εις την οικονοµίαν επιτύχουν την ορθολογικήν τάξιν δηλ. την της ειρήνης της τάξεως και της δικαιοσύνης. Τα εν λόγω ρεύµατα καλύπτουν
πολλάς Σχολάς. Η Οικονοµική Επιστήµη καλλιεργείται συνεπώς, εν τη
εξελίξει της, υπό των δύο τούτων βασικών ρευµάτων οικονοµικής σκέψεως. Το –κατά Palomba- καλούµενον α) το των ∆ιονυσιακών το οποίον χρησιµοποιεί την επαγωγικήν ιστορικοθεσµικήν µέθοδον, και β) το
των νατουραλιστών, το -κατά τον ίδιον συγγραφέα- Απολλωνιστών, το
οποίον χρησιµοποιεί την απαγωγικήν-αναλυτικήν µέθοδον και τα µαθηµατικά, των οποίων η χρήσις εν χρόνω εν τη Οικονοµική προσδιορίζεται υπό της Igrid Rima [1994 σελ. 159] εις τα εξής στάδια: Το πρώτον
στάδιον, κατά το οποίον, περί το τέλος του εµποροκρατισµού οι συγγραφείς προσφεύγουν εις εµπειρικάς αναλύσεις δια την ενδεδειγµένην
οικονοµικήν πολιτικήν β) Το δεύτερον στάδιον αφορά εις συγγραφείς
αναλισκοµένους εις εµπειρικάς αναλύσεις και ανακαλύπτοντας στατικούς οικονοµικούς νόµους γ) Το τρίτον στάδιον, το οποίον και συνεχίζεται, διέπεται από µαθηµατικόν φορµαλισµόν µε οικονοµικά υποδείγµατα. Εις την διάκρισιν ταύτην της Rima θα ηδυνάµην να διαχωρίσω
δύο µεγάλα ρεύµατα της εποχής µας: α) Τους οικονοµολόγους χρησιµοποιούντας την επαγωγικήν-ιστορικοθεσµικήν µέθοδον ήτοι τους κοινωνιολόγους-οικονοµολόγους και β) τους χρησιµοποιούντας την απαγωγικήν-αναλυτικήν µέθοδον µαθηµατικούς κυρίως οικονοµολόγους.
Κατά Haney [1949, 1951] υπάρχουν τρεις κύκλοι εξελίξεως της Οικονοµικής: α) Του του Θείου Νόµου και εξουσίας, µέχρι της Αναγεννήσεως, και του Ουµανισµού, β) του νατουραλισµού των Κλασσικών ακολοθουµένων υπό της αντιδράσεως της Ρωµαντικής Σχολής και της Ιστορικής Σχολής, γ) της Οικονοµικής εξελικτικής ισορροπίας της Νεοκλασσικής Σχολής, περί το έτος 1890, και την κατ’ αυτής αντίδρασιν από µέρους των Θεσµικών και των ΝεοΡωµαντικών-Ουνιβερσαλιστών.
Η Ιστορία της Οικονοµικής Επιστήµης –καθ’ηµάς- είναι η διαλεκτική εξέλιξις διαδοχής αρχών ατοµισµού και κοινωνισµού και των συνδυασθησοµένων µε αυτάς µεθόδων, ήτοι του ατοµισµού µε την απαγωγικήν-αναλυτικήν µεθοδολογίαν, και του κοινωνισµού µε την επαγωγικήν-ιστορικοθεσµικήν µεθοδολογίαν.
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Εις το παρόν Συνέδριον, ως προοιονίζεται, θα παρουσιασθούν πρωτότυποι ανακοινώσεις, αφορώσαι εις την Ιστορίαν των Οικονοµικών
Θεωριών και την Οικονοµικήν Ιστορίαν, αι οποίαι θα συζητηθούν µε
επιστηµονικήν ανοχήν και προ πάντων µε αγάπην δια να καταλήξωµεν,
κατά ενότητα, εις ωρισµένον συµπέρασµα, το οποίον θα βοηθήση την
Επιστήµην και εντεύθεν θα φωτίση την Οικονοµικήν Πολιτικήν της χώρας µας.
Abstract
ΗOYMANIDIS LAZAROS: Some thoughts on the evolution of Economic Theories and on the History of Economic Life.
Ιn the as above his open address the speaker presented the significance of scarsity and
the economic behaviour as well. He observes that it is a great mistake to consider that only natural and enviromental forces impact on the work of the economist as the decissive factor -without to take into account his own ideas which he consciously conceives. Followingly the speaker proceeds with distinction between Economic History and History of Economic Theories or Εconomic Analysis. He also refers to the difference between the subjective and the objective element in the study of these disciplines.
In his presentatices he does not omit to refer to the main periods of History in accordance with the maritime civilisation, or the economic regime or the World’s Hegemonies. in
following speaks of the todays crisis in Economics and the existing debates between methods and the different statues in the evolution of Economics. He concludes that there is a concomitant of the deductive analytical method with the inductive historical method, as well
as between the two principles these individualism and of collectivism.
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ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΧΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙ∆ΟΓΛΟΥ
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

1. Η εξέλιξη του Ελληνικού Πληθυσµού από το έτος 1821 έως το 1991.
Ο Ελληνικός πληθυσµός από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους
µέχρι σήµερα, παρουσίασε ανώµαλες διακυµάνσεις που οφείλονταν σε
πολεµικά γεγονότα, προσφυγικά φαινόµενα, σε προσάρτηση νέων εδαφών, σε µεταναστευτικά ρεύµατα και σε πολλά άλλα αίτια.
Η πρώτη απογραφή του 1828 έδειξε ότι ο Ελληνικός πληθυσµός
ήταν 753.400 άτοµα και βάση εκτιµήσεων ο πληθυσµός της χώρας, το
έτος 1821 ήταν 983.765 άτοµα. Η µείωση κατά 185.365 άτοµα οφείλεται στην απώλεια ανθρώπινου δυναµικού κατά τη διάρκεια της επανάστασης.
Η µέθοδος απογραφής του 1828 δεν είναι απόλυτα γνωστή, αλλά
κατά πάσα πιθανότητα χρησιµοποίησαν τη µέθοδο µε «εκτάκτους επιτρόπους της Κυβέρνησης», οι οποίοι κοινοποιούσαν τα δηµογραφικά
«σηµειώµατα» και τα αποτελέσµατα έγιναν γνωστά από το «Αναπλήρωµα» Ι. Καποδίστριας. Ο πληθυσµός της απογραφής του 1828 κατοικούσε στον περιορισµένο γεωγραφικό χώρο της Πελοποννήσου και
της Στερεάς Ελλάδας.
Κατά την ίδια περίπου εποχή (1829-1830), δηλαδή στην εποχή κατά
την οποία η Ελλάδα δεν είχε ακόµη ανακηρυχθεί σαν ανεξάρτητο κράτος, διενεργήθηκε και άλλη πληθυσµιακή έρευνα, από την Γαλλική

18

Π. Κιόχος - Γ. Μαυριδόγλου

Επιστηµονική αποστολή, η οποία ακολούθησε το στράτευµα του
Στρατηγού Ματζώνος κατά την εκστρατεία του στην Πελοπόννησο.
Τα αποτελέσµατα της πληθυσµιακής αυτής έρευνας βρίσκονται στο
βιβλίο του Bory de Saint – Vincent «Expedition seientilique de la
moree», Paris 1834, Vol. II, p.p. 64.
Το έτος 1861, δηλαδή µετά από 40 έτη από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο πληθυσµός της Ελλάδος φθάνει το 1.096.810 άτοµα
και συνεχίζει να αυξάνεται µε την προσάρτηση νέων γεωγραφικών
διαµερισµάτων στον Ελληνικό χώρο. Η συλλογή των στοιχείων έγινε
δια της συµπλήρωσης των δελτίων από τους ίδιους τους απογραφόµενους.
Στην απογραφή της 2 Μαΐου του έτους 1870 ο πληθυσµός της
χώρας ήταν 1.437.026 άτοµα. Η απογραφή αυτή είχε πολλά προβλήµατα, αφού σε 15 ηµέρες από την έναρξή της και στις επαρχίες δεν
είχαν συµπληρωθεί τα απογραφικά δελτία. Η συµπλήρωση των δελτίων στην απογραφή αυτή έγινε µόνο από ειδικές απογραφικές επιτροπές και όχι µε την διανοµή των δελτίων και της συµπλήρωσης αυτών
από τους ίδιους τους απογραφόµενους, όπως είχε γίνει στην απογραφή του 1861 και είχε αποτύχει στην Αθήνα και στον Πειραιά, λόγω της
ελαττωµατικής συµπλήρωσης των απογραφικών δελτίων από τους
αναγραφόµενους και της ολιγωρίας των αστυνοµικών οργάνων στους
οποίους είχε ανατεθεί η διανοµή και η συλλογή των απογραφικών δελτίων.
Η διάσκεψη των πρεσβευτών των Μεγάλων ∆υνάµεων που έγινε
στην Κωνσταντινούπολη 10-24 Μαίου του 1881 αποφάσισε να παραχωρηθούν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και ένα µικρό τµήµα της Ηπείρου
(Άρτα).
Μετά την παραπάνω εδαφική προσάρτηση, στις 16 Απριλίου του
1889 έγινε γενική απογραφή πληθυσµού και διήρκησε µόνο µια ηµέρα
και ο πληθυσµός ανήλθε σε 2.187.208 άτοµα. Στην απογραφή του 1896
ο πληθυσµός ανήλθε σε 2.433.806 άτοµα, στην απογραφή του 1907 ο
πληθυσµός της χώρας ήταν 2.631.952 άτοµα και µετά από 13 έτη το
1920 ανήλθε σε 5.016.889 άτοµα.
Κατά την απογραφή του 1928 ο πληθυσµός είχε αυξηθεί κατά
1.187.795 µε ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής 3% περίπου και έφθασε
τα 6.204.684 άτοµα. ∆ηλαδή σε µια οκταετία ο πληθυσµός της χώρας

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

19

αυξήθηκε περίπου κατά το 1/4 (23,68%). Η µεγάλη αυτή αύξηση του πληθυσµού της χώρας, παρά την αιµορραγία από τον πόλεµο της Μικράς
Ασίας, την απώλεια της Ανατολικής Θράκης και των νήσων Ίµβρου
και Τενέδου, την αθρόα µετανάστευση, οφείλεται κυρίως στην προσέλευση 1.222.000 περίπου προσφύγων µετά την Μικρασιατική καταστροφή.
Η απογραφή του 1940 έδειξε ότι ο πληθυσµός εξακολουθεί να
αυξάνεται. Η αύξηση αυτή σε σχέση µε τον πληθυσµό του 1928 ανέρχεται σε 1.140.188 άτοµα και ο Ελληνικός πληθυσµός φτάνει τα
7.344.852 άτοµα και ο ρυθµός µέσης ετήσιας αύξησης είναι περίπου
1,5% και σηµαίνει ότι µειώθηκε στο ½ της προηγούµενης περιόδου. Το
έτος 1940 ο πληθυσµός της χώρας µας είχε αγροτικό κυρίως χαρακτήρα και διακρίνεται για τάσεις δυναµικής εξέλιξης γιατί οι συντελεστές
γεννητικότητας και θνησιµότητας ήταν 24,5% και 20,8% αντίστοιχα.
Την περίοδο 1940-1951 η αύξηση του πληθυσµού είναι µόλις
287.949 άτοµα και ο συνολικός πληθυσµός είναι 7.632.801 άτοµα το
1951, ο δε ρυθµός µέσης ετήσιας αύξησης την περίοδο αυτή είναι περίπου 0,35%.
Οι απώλειες που σηµειώθηκαν κατά την περίοδο 1940 – 1949 υπολογίζονται σε 600.000 άτοµα και το πιθανό έλλειµµα γεννήσεων σε
240.000 άτοµα. Τα πολιτικά και πολεµικά γεγονότα αυτής της περιόδου για την υποχρεωτική µετακίνηση του πληθυσµού από τα χωριά
στις κωµοπόλεις και τα αστικά κέντρα δηµιούργησαν τα αίτια για την
µεγάλη πληθυσµιακή κινητικότητα που είχαµε µετά το 1950.
Στην απογραφή του 1961 ο Ελληνικός πληθυσµός είχε φτάσει τα
8.388.553 άτοµα, δηλαδή αυξήθηκε κατά 755.752 άτοµα µε ρυθµό
µέσης ετήσιας αύξησης 0,99% περίπου. Η φυσική αύξηση του πληθυσµού το έτος αυτό ανέρχεται σε 86.716 άτοµα.
Στην περίοδο 1961-1971 η πραγµατική αύξηση του πληθυσµού είναι
µικρότερη της φυσικής λόγω της µεγάλης εξωτερικής µετανάστευσης.
Σύµφωνα µε την απογραφή του 1971 ο συνολικός πληθυσµός ανέρχεται σε 8.768.641 άτοµα, δηλαδή παρατηρείται αύξηση κατά 379.089
άτοµα και ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής 0,45% στη διάρκεια 19611971. Την περίοδο αυτή έχουµε πολύ µεγάλη µετανάστευση τόσο προς
τις υπερπόντιες χώρες (Η.Π.Α., Καναδάς, Αυστραλία) όσο και προς
τις Ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως προς την Γερµανία.
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Κατά την απογραφή του 1981 ο πληθυσµός της Ελλάδος ήταν
9.740.417 άτοµα και ο ρυθµός µέσης ετήσιας αύξησης 1,1%. Η αύξηση
που παρατηρήθηκε στην περίοδο 1971-1981 είχε σαν αιτία την παλιννόστηση των µεταναστών και όχι την πραγµατική αύξηση του πληθυσµού.
Τέλος κατά την τελευταία απογραφή του 1991 η αύξηση του πληθυσµού ήταν 528.657 άτοµα και ο συνολικός πληθυσµός ανήλθε σε
10.269.074 άτοµα και ο ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής σε 0,54%.
Η µακροχρόνια εξέλιξη του Ελληνικού Πληθυσµού φαίνεται στον
πίνακα 1.
Πίνακας 1
Η εξέλιξη του πληθυσµού της Ελλάδος (1821-1991)

ΕΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

1821

938.765

1845

960.236

1879

1.679.470

1940

7.344.852

1828

753.400

1848

986.731

1889

2.187.208

1951

7.632.801

1838

752.077

1853

1.035.527

1896

2.433.806

1961

8.388.553

1839

823.773

1856

1.062.627

1907

2.631.952

1971

8.768.641

1840

850.246

1861

1.096.810

1920

5.016.889

1981

9.740.417

1843

915.059

1870

1.437.026

1928

6.204.684

1991

10.269.074

Η διακύµανση του ρυθµού µέσης ετήσιας µεταβολής µε βάση τα
στοιχεία του πίνακα 1 για την χρονική περίοδο 1920 – 1991 έχει ως
εξής:
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Πίνακας 2
Ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής

Περίοδοι

Ρυθµός Μέσης ετήσιας µεταβολής (%)

1920-1928
1928-1940
1940-1951
1951-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991

2,96
1,50
0,35
0,99
0,45
1,10
0,54

2. Πρόβλεψη της εξέλιξης του Ελληνικού Πληθυσµού.
Είναι γεγονός ότι ο Ελληνικός πληθυσµός τα τελευταία χρόνια
αυξάνεται µε πολύ χαµηλό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής περίπου
0,45%, ενώ κάθε Ελληνίδα φέρνει στον κόσµο σε όλη τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής ηλικίας της µόνο 1,3 παιδιά κατά µέσο όρο και για
πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού πληθυσµού η φυσική αύξηση του πληθυσµού είναι µηδέν, ενώ ο γεροντικός πληθυσµός αυξάνει
συνεχώς και από 4% το 1907 θα φτάσει το 16% το 2000, ενώ ο παιδικός πληθυσµός από 38,5% το 1932 θα φτάσει το 2000 το 21%.
Η κόπωση του Ελληνικού πληθυσµού γίνεται φανερή αν χρησιµοποιηθεί στον προσδιορισµό της τάσης του πληθυσµού η λογιστική
καµπύλη, µε βάση την οποία προβλέπουµε την εξέλιξη του συνολικού
πληθυσµού από το 2000 µέχρι το 2020, αυτό φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα 3.
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Πίνακας 3
Πρόβλεψη του Ελληνικού Πληθυσµού από το 2000 µέχρι το 2020
ΕΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΤΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10.800.171
10.856.721
10.912.950
10.968.831
11.024.358
11.079.877
11.134.336
11.188.779
11.242.852
11.296.554
11.349.905

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

11.402.825
11.455.389
11.507.567
11.559.358
11.611.125
11.661.765
11.712.375
11.762.589
11.812.402
11.861.840

3. Συµπεράσµατα από τη Στατιστική Ανάλυση του Ελληνικού Πληθυσµού.
Από την στατιστική ανάλυση του Ελληνικού πληθυσµού, που έχει
σχέση µε τη διαχρονική εξέλιξη και πρόβλεψη του πληθυσµού, τα
δηµογραφικά χαρακτηριστικά της δοµής του πληθυσµού, τις δυνάµεις
αναπαραγωγής και φθοράς του πληθυσµού, αποδεικνύεται χωρίς πολλές επιφυλάξεις ότι βαδίζουµε µε αργό ρυθµό σε βέβαιο µελλοντικό
αφανισµό σε περίπτωση που συνεχισθεί στη χώρα µας η υπογεννητικότητα, η ερήµωση της υπαίθρου, η αύξηση του πληθυσµού στα αστικά κέντρα, η γήρανση του πληθυσµού και η απροκάλυπτη ανυπαρξία
της Κυβερνητικής δηµογραφικής πολιτικής.
Κατά συνέπεια η λύση στο αδιέξοδο που οδηγούµαστε υποδεικνύει
την ύπαρξη µια δηµογραφικής πολιτικής για την επιβίωση της χώρας
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µας. Οι συνέπειες της µεγάλης γήρανσης του Ελληνικού πληθυσµού
δεν έχουν εκδηλωθεί ακόµα σε όλη την έκταση και αυτό γιατί διατηρείται ακόµα σε σχετικά υψηλά επίπεδα το ποσοστό του πληθυσµού
που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία, µεσοπρόθεσµα όµως θα
φανεί ουσιαστική αύξηση του δείκτη εξάρτησης του γεροντικού πληθυσµού που θα περάσει τη µείωση του δείκτη εξάρτησης του παιδικού
πληθυσµού ηλικίας κάτω των 15 ετών. Στην αύξηση της γήρανσης του
πληθυσµού συνέβαλε η αστυφιλία, η εξωτερική µετανάστευση κυρίως
νέων και η µεγάλη µείωση της γεννητικότητας που έφτασε από τις
200.000 το 1932 σε 141.000 το 1981 και σε 95.000 το 1997 και για
πρώτη φορά σήµερα η φυσική αύξηση του πληθυσµού µας είναι µηδέν
ή αρνητική.
Στα πλαίσια µια προσπάθειας για την επιβίωση της χώρας επιβάλλεται η καθιέρωση των εξής κινήτρων:
1. Στεγαστική πολιτική παροχής προνοµιακών δανείων αναλόγως
του αριθµού των παιδιών.
2. Ικανοποιητικά επιδόµατα και διευκολύνσεις στις πολύτεκνες
οικογένειες.
3. Μεγάλες οικογενειακές ελαφρύνσεις στους πολύτεκνους και
τους απόρους.
4. Μέτρα προστασίας του βρέφους και της µητέρας, ανεξάρτητα
της οικογενειακής κατάστασης της µητέρας.
5. Ουσιαστική προστασία του θεσµού του γάµου και της οικογένειας.
6. Αναβάθµιση του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας στην ύπαιθρο.
7. Ενίσχυση της γαµηλιότητας µε παροχή στεγαστικών δανείων στα
νέα ζευγάρια που αποφασίζουν να ζήσουν στην ύπαιθρο για την
ανάσχεση της αστυφιλίας.
8. Κατάλληλη πολιτική που θα ενθαρρύνει την παλιννόστηση των
νέων.
9. ∆ιαφώτιση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. ∆ιδασκαλία στα
σχολεία, στο Στρατό, στα εργοστάσια και παντού για την επιβίωση της φυλής µας, γιατί σε λίγα χρόνια η γεννητικότητα των
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ξένων που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα µας θα υπερβαίνει τις
γεννήσεις του ελληνικού πληθυσµού.
10. Η οικονοµική ενδυνάµωση της υπαίθρου µε σκοπό την εγκατάσταση των παλιννοστούντων στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Abstract

PETROS KIOHOS - GEORGE MAVRIDOGLOU: Past, Present and Future
of the Greek Population
In this project we tried to inquire from the public records the evolution throughout
the years of the Greek population, to predict with the help of a mathematical module the
evolution of the population till 2020 and to prove statistically that we are slowly heading for certain zero growth of the population, desolation of countryside, growth of urban
population, aging of population and lack of governmental demographic policy continue
in our country. For the survival of our country we mention the necessary motives for the
increase of usability.
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ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

1. Εισαγωγή
Η χώρα µας εισέρχεται στον 21ο αιώνα µε σηµαντικά µειονεκτήµατα
στον δηµόσιο τοµέα της που επιδρούν στη λειτουργικότητα της οικονοµικής και τη συνοχή της κοινωνικής της ζωής. Οι αρνητικές συνέπειες
της δυσλειτουργίας του τοµέα αυτού είναι εν µέρει υπαίτιες για την επίτευξη οικονοµικών και κοινωνικών δεικτών στη χώρα µας πολύ χαµηλότερων των δυνητικών. Βέβαια γι’ αυτή τη διαφυγούσα παραγωγικότητα και ευηµερία δεν είναι πλήρως υπεύθυνος ο δηµόσιος τοµέας, αλλά
το µερίδιο ευθύνης του είναι αρκετά σηµαντικό. Αυτό φυσικά δε σηµαίνει ότι δεν έχουν προκύψει και ορισµένα θετικά στοιχεία από τη λειτουργία του, αλλά αυτά δε θα µας απασχολήσουν στο παρόν άρθρο,
αφού για την αξιολόγησή τους θα πρέπει να αφιερωθεί άλλη µελέτη
βασιζόµενη περισσότερο σε στοιχεία εναλλακτικού κόστους και λιγότερο σε απαρίθµηση των οποιωνδήποτε θετικών συνεπειών. Επίσης, στην
ανάλυσή µας δε θα ασχοληθούµε µε τους τρόπους εκπλήρωσης των κριτηρίων του Μάαστριχτ ούτε και µε το µέλλον της οικονοµίας µας στην
Ο.Ν.Ε. Μπορούµε όµως να τονίσουµε από την αρχή ότι πολλά οφέλη
από την ενσωµάτωσή µας στη νέα Ευρωπαϊκή οικονοµική πραγµατικό-
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τητα θα εξαρτηθούν όχι µόνο από την πολιτική των άλλων εταίρων
χωρών, αλλά και από τη λειτουργικότητα του δηµοσίου τοµέα µας που
κατά την άποψή µας αποτελεί τη σηµαντικότερη αιτία της κακής- συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της Ενωµένης Ευρώπης (Ε.Ε.)- οικονοµικής
και κοινωνικής κατάστασης της χώρας µας.
Για τους λόγους αυτούς στο πρώτο τµήµα του παρόντος άρθρου διερευνούµε ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα, δυσλειτουργίες και αρνητικές επιπτώσεις του δηµόσιου τοµέα. Στο δεύτερο τµήµα προβαίνουµε
σε ορισµένες βασικές προτάσεις για µια αναπροσανατολισµένη στρατηγική επιδράσεων του δηµόσιου τοµέα, που θεωρούµε ότι εάν υιοθετηθούν
από τους ιθύνοντες και υπευθύνους, θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα και
η εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας µας.

2. Μειονεκτήµατα και παρενέργειες του δηµοσίου τοµέα
Ας ξεκινήσουµε πρώτα την ανάλυσή µας από τη διεύρυνση του δηµόσιου τοµέα που παγκοσµίως προκλήθηκε από την αποδοχή του Κεϋνσιανισµού, αλλά στη χώρα µας, όπως έχουµε δείξει αλλού (Καραγιάννης, 1999), µάλλον ήταν αποτέλεσµα άλλων αιτιών και παραγόντων. Η
διεύρυνση αυτή µπορεί να εξετασθεί, εκτός των άλλων, και βάσει των
εξής παραγόντων και συνεπειών:
α) την υπέρµετρη αύξηση των δηµοσίων δαπανών, του δηµοσίου χρέους και της φορολογίας,
β) την αύξηση του παρεµβατισµού του δηµόσιου τοµέα στη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονοµίας, και
γ) στη διαµόρφωση νέας µορφής και τρόπου ανταµοιβών που οδήγησαν σε ηθική και κοινωνική υποβάθµιση.
Οι παράγοντες αυτοί που "συνοδεύουν" τη διεύρυνση του δηµοσίου
τοµέα στη χώρα µας θα αναλυθούν στα επόµενα τρία τµήµατα του
άρθρου. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί από την αρχή ότι για όλες τις
αρνητικές συνέπειες της λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνα τα πολιτικά πρόσωπα που ασκούν την κυβερνητική
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εξουσία στη χώρα µας. Μερίδιο ευθύνης φέρουν οι ψηφοφόροι αλλά και
οι διάφορες "οργανώσεις". Το σηµαντικότερο όµως µερίδιο ευθύνης το
έχουν οι πολιτικοί, γιατί ενώ προβάλλουν το επιχείρηµα ότι θα αγωνισθούν για το κοινό καλό, έχουν ως στόχο τους µόνο την επιτυχή εκπλήρωση του ατοµικού τους συµφέροντος.
Ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη έχει επισηµανθεί η χαµηλής
στάθµης ηθική και οι επιδιώξεις των πολιτικών και θεωρείται ότι η σύγχρονη θεωρία της "δηµόσιας επιλογής" (public choice theory) έλκει τις
ρίζες της από επισηµάνσεις και θέσεις επιστηµόνων του 18ου αιώνα. Για
παράδειγµα, ένας από τους πλέον γνωστούς επιστήµονες και πολιτικούς
µε υψηλό ηθικό ανάστηµα, ο Benjamin Franklin, στην αυτοβιογραφία
του (1771-1788, σ. 112), επισηµαίνει τα εξής για τα κίνητρα, τη συµπεριφορά και τον ρόλο των κοµµάτων και των πολιτικών:
α) Τα κόµµατα και τα στελέχη τους επιδιώκουν την εξουσία για ικανοποίηση των ατοµικών τους υλικών συµφερόντων.
β) Οι πολιτικοί δραστηριοποιούνται επιδιώκοντας το ατοµικό τους
συµφέρον και "µόλο που οι πράξεις τους γίνονται αιτία πραγµατικού καλού για την πατρίδα τους, οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθηκαν κυρίως ότι το δικό τους συµφέρον και εκείνο της πατρίδας
τους συνέπιπτε και δεν ενέργησαν µονάχα από καλή προαίρεση".
γ) Οι πολιτικοί για να είναι επωφελείς για την πατρίδα και τους
συµπατριώτες τους θα πρέπει να είναι ηθικοί και ενάρετοι.
Αυτές οι τόσο γνωστές επισηµάνσεις που από την εποχή που πρωτοεµφανίσθησαν έχουν µε ποικίλους τρόπους επανειληµµένα τονισθεί δε
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύουν µόνο για τους Έλληνες πολιτικούς.
Ισχύουν διεθνώς αλλά στις προοδευµένες χώρες η θεσµική δύναµη εξουσίας των πολιτικών ελέγχεται, αξιολογείται και είναι περισσότερο
περιορισµένη από ότι στη χώρα µας. Για τον λόγο αυτό ο ρόλος των
Ελληνικών κυβερνήσεων και των πολιτικών που τους συνέδραµαν θεωρείται αρκετά σηµαντικός και δικαιολογεί µεγάλο εύρος αιτιατής βάσης
για την εµφάνιση των µειονεκτηµάτων, αδυναµιών και αρνητικών επιδράσεων του δηµοσίου τοµέα που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια.
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2α. Χρησιµοποίηση δηµοσίων δαπανών, υψηλό δηµόσιο χρέος και φορολογία
Μια σηµαντική αιτία της διεύρυνσης και δυσλειτουργίας του δηµόσιου τοµέα αποδίδεται στο µεγάλο ύψος και την αναποτελεσµατική
χρήση των δηµοσίων δαπανών, που δηµιούργησαν και το υψηλό δηµόσιο χρέος και έγιναν αιτία για την υψηλή φορολογία στη χώρα µας. Ας
εξετάσουµε λεπτοµερέστερα αυτό το θέµα για να βρούµε ποιες αρνητικές επιπτώσεις προκλήθηκαν στην οικονοµική και κοινωνική µας ζωή.
Η οικονοµική δραστηριότητα και επενέργεια (θετική ή αρνητική) του
δηµόσιου τοµέα της Ελλάδος µετρούµενη µε τον λόγο των δηµοσίων
δαπανών προς το Α.Ε.Π πλησιάζει αυτή των Σκανδιναβικών χωρών,
αλλά δυστυχώς µόνο ως προς το µέγεθος γιατί η λειτουργικότητα και
παραγωγικότητά του είναι πολύ µικρή.
Αυτή η διεύρυνση του δηµόσιου τοµέα µας προκλήθηκε από το διαρκώς αυξανόµενο πρωτογενές δηµόσιο έλλειµµα που διογκώθηκε υπέρµετρα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µέχρι πρόσφατα, και αποτέλεσε τη βασική αιτία του αυξανόµενου δηµοσίου χρέους το οποίο
πλέον συνεχίζει να είναι υψηλό λόγω και των τοκοχρεολυσίων.1
∆εν είναι µόνο το µέγεθος του εξωτερικού χρέους της χώρας µας
µεγάλο, αλλά και επειδή χρησιµοποιήθηκε κυρίως σε καταναλωτικούς
και όχι σε επενδυτικούς σκοπούς2 η αποπληρωµή του "πέφτει" καθ’ ολοκληρία στις πλάτες των φορολογουµένων. Αυτή η δραµατική αύξηση του
δηµοσίου χρέους έλαβε χώρα παρά τις προειδοποιήσεις οικονοµολόγων
(π.χ. Smithies, 1948, σ. 177), ότι η δηµοσιονοµική πολιτική δε θα πρέπει
να δηµιουργεί µεταβολή συνολικού χρέους, µεγαλύτερη από τη µεταβολή του συνολικού εισοδήµατος. Η µείωση του υπέρογκου βάρους του
δηµόσιου χρέους της χώρας µας αποτέλεσε τον βασικό στόχο δύο σταθεροποιητικών, αποκαλούµενων, προγραµµάτων οικονοµικής πολιτικής
του 1985-7 και 1990-93, τα αποτελέσµατά τους όµως ήταν από πενιχρά
µέχρι αµελητέα (Kapopoulos, 1996, σσ. 42-4) αφού η πολιτική σκοπιµότητα υπερτερούσε της οικονοµικής.
Οι Κλασικοί είχαν επιχειρηµατολογήσει ισχυριζόµενοι (βλ.Καραγιάννης, 1998α, κεφ. 13) ότι το δηµόσιο χρέος µειώνει τις επενδυτικές
δυνατότητες των ιδιωτών, ενώ δεν εγγυάται τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονοµίας λόγω του καταναλωτικού και αντιοικονοµικού
χαρακτήρα των δηµοσίων δαπανών. Όλα δείχνουν ότι αυτό το επιχεί-
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ρηµα εναντίον της αύξησης των δηµοσίων δαπανών ισχύει για την περίπτωση της οικονοµίας µας όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις από το 1980
και µετά µειώθηκαν σε σηµαντικά επίπεδα.
Ως βασικές αιτίες της µείωσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
χώρας µας έχουν επισηµανθεί,3 εκτός των άλλων, και οι εξής:
α) Η αύξηση των δηµοσίων καταναλωτικών δαπανών που συρρίκνωσε την επενδυτική δυνατότητα του ιδιωτικού τοµέα. Η αντιοικονοµική και µη παραγωγική χρησιµοποίηση του δηµοσίου ελλείµµατος αποστέρησε κεφάλαια από τον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα τη βιοµηχανία.
β) Η αύξηση των δηµοσίων υπαλλήλων όχι µόνο επιβάρυνε τον δηµόσιο προϋπολογισµό αλλά και αποστέρησε τον ιδιωτικό τοµέα από
ειδικευµένο εργατικό δυναµικό. H "σπατάλη" των δηµοσίων
πόρων δεν είναι απόρροια µόνο της καταναλωτικής πολιτικής,
αλλά και της εξυπηρέτησης ψηφοθηρικών αναγκών όπως και της
έλλειψης κινήτρων και ενδιαφέροντος για εξοικονόµηση πόρων
από µέρους των δηµοσίων υπαλλήλων.
γ) Η µη οικονοµική και αναποτελεσµατική χρήση των πόρων δεν
αφορούσε, δυστυχώς, µόνο στις καταναλωτικές δαπάνες του
δηµοσίου αλλά και στις "παραγωγικές".
Έχει αποδειχθεί (Bitros, 1998) ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις που
περιήλθαν στην κατοχή των δηµοσίων τραπεζών ως προβληµατικές και λειτουργούν σε ανταγωνισµό µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν πολύ περισσότερους παραγωγικούς πόρους (20%
περισσότερο εργασία, 80% περισσότερο κεφάλαιο και 220% περισσότερες πιστώσεις), έχουν δηλαδή µεγαλύτερο κατά µονάδα οριακό κόστος από ότι οι δεύτερες.4
δ) Η µη αποδοτική χρήση των δηµοσίων δαπανών και η εφαρµογή της
αρχής του ατοµικού συµφέροντος των κυβερνητικών αξιωµατούχων και πολιτικών. Είναι γεγονός ότι η πολιτική των αυξανόµενων δηµοσίων δαπανών, εκτός των άλλων, ισχυροποίησε την οικονοµική εξουσία των κυβερνητικών στελεχών όχι µόνο να παρεµβαίνουν έµµεσα διαµέσου της φορολογίας στην αναδιανοµή του
εισοδήµατος, αλλά και άµεσα διαµέσου ειδικών παροχών και ελέγχων στον καθορισµό των αµοιβών. Από τις πρώτες όµως πράξεις
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αδικαιολόγητης οικονοµικά αναδιανοµής του εισοδήµατος που
προέβησαν ήταν υπέρ του ατοµικού τους εισοδήµατος και σε
βάρος των εισοδηµάτων των φορολογούµενων. Από τις αρχές του
1930 ο Dickinson (1932, σσ. 155-6, 163-4) είχε επισηµάνει ότι ορισµένοι θεσµοί και κυρίως η κρατική εξουσία επιχειρούν ασκώντας
µονοπωλιακή ποικιλότροπη (δηλ. πολιτική, κοινωνική, οικονοµική, θρησκευτική κτλ.) εξουσία να αυξήσουν τα εισοδήµατα των
µελών τους σε ύψος µεγαλύτερο από αυτό που θα αντιστοιχούσε
στην αγορά σε άτοµα ίδιων γνώσεων, επιδεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ποιος µπορεί να αρνηθεί ότι στη χώρα µας το σύστηµα της
κρατικής εξουσίας και των θεσµικών ιδρυµάτων που ελέγχει δεν
προχώρησε σε µια αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των ατόµων
που συµµετέχουν σε αυτό;5

Μια άλλη σηµαντική αδυναµία της οικονοµικής µας πολιτικής
αφορά τα έσοδα από τη φορολογία. Η φορολογική πολιτική δεν έχει
χρησιµοποιηθεί ως αναδιανεµητική από τις κυβερνήσεις της χώρας µας
που κυρίως τη χρησιµοποίησαν ως "εισπρακτική" µηχανή κάλυψης των
δηµοσίων δαπανών. Έχει δειχθεί ότι οι υψηλές δηµόσιες δαπάνες στη
χώρα µας ήταν η βασική αιτία για τη µεταγενέστερη αύξηση των φορολογικών εσόδων και της υψηλής φορολογίας, δηλαδή στη δηµοσιονοµική µας πολιτική ακολουθούνταν η υπόθεση ότι οι δηµόσιες δαπάνες
καθορίζουν τα δηµόσια έσοδα.6 Με άλλα λόγια, οι υπεύθυνοι της οικονοµικής πολιτικής της χώρας µας πρώτα ρύθµιζαν τα έξοδα και µετά τα
έσοδα του κράτους, σε αντίθεση προς κάθε ορθολογική οικονοµική
συµπεριφορά ατόµων και οργανισµών. Βέβαια δε θα πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι ορισµένες έκτακτες ανάγκες έλαβαν χώρα το διάστηµα που εξετάζουµε (π.χ το Κυπριακό, καταστροφές από σεισµούς,
κτλ.), αλλά δε φαίνεται ότι η ένταση ή διάρκειά τους ήταν η βασική αιτία
αύξησης του δηµοσίου µας χρέους.

2β. Αδυναµίες παρεµβατικής και ρυθµιστικής οικονοµικής πολιτικής
Μια άλλη σηµαντική συνέπεια της διεύρυνσης του δηµοσίου τοµέα
σχετίζεται µε τις αδυναµίες της έντονα παρεµβατικής και ρυθµιστικής
οικονοµικής µας πολιτικής ως προς τον τρόπο εφαρµογής της, αλλά και
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ως προς τα µέσα της.
Πριν από περίπου πενήντα χρόνια ο Friedman (1948, σ. 148) είχε προειδοποιήσει ότι η αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από την αξιοπιστία της κυβέρνησης ότι θα
προσπαθήσει να επιτύχει τον στόχο που έθεσε. Οι παλινωδίες στα µέτρα
και τους στόχους της οικονοµικής πολιτικής καθιστούν αναξιόπιστη
την προσπάθεια της κρατικής µηχανής να επιδιώξει µε συνέπεια και να
επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί. Όταν τα άτοµα δε θεωρούν αξιόπιστες τις ανακοινώσεις και τους σχεδιασµούς οικονοµικής πολιτικής
της κυβέρνησης, τότε λαµβάνουν τις αποφάσεις τους βάσει διαφορετικού πλέγµατος προσδοκιών και έτσι µειώνεται η αποτελεσµατικότητα
της οικονοµικής πολιτικής. Αυτή η παρενέργεια της οικονοµικής πολιτικής δυστυχώς συνόδευσε όλους τους οικονοµικούς σχεδιασµούς και
εφαρµογές που έλαβαν χώρα στην οικονοµία µας από τη µεταπολίτευση
µέχρι των ηµερών µας. Συνεπώς, µια αδυναµία εφαρµογής της οικονοµικής πολιτικής είναι επακόλουθο της έλλειψης αξιοπιστίας και των
συχνών παλινωδιών και λαθών που έχουν επιδείξει οι υπεύθυνοι της
οικονοµικής στρατηγικής στη χώρα µας (Αλογοσκούφης, 1994, σσ. 16,
19, Προδροµίδης, 1998, σ. 101).
Μια άλλη αδυναµία εκπορεύεται από τη γενική δηµοσιονοµική πολιτική και σχετίζεται ιδιαίτερα µε το θέµα της φορολογίας. Η οποιαδήποτε φορολογική πολιτική δεν µπορεί να αποδώσει χωρίς την ύπαρξη
"φορολογικής συνείδησης" του πολίτη. Αυτή η "φορολογική συνείδηση"
εξαρτάται από τη χρησιµότητα των δηµοσίων υπηρεσιών που απολαµβάνει ο πολίτης σε σύγκριση µε την καταναλωτική χρησιµότητα από την
οποία παραιτείται πληρώνοντας τους φόρους του. Εάν η χρησιµότητα
που απολαµβάνει είναι κατά πολύ µικρότερη από αυτή από την οποία
παραιτείται, τότε δεν έχει κίνητρο να πληρώσει πρόθυµα τους φόρους
του. Επίσης, δεν είναι πρόθυµος να πληρώσει τους φόρους του εάν διαφωνεί για τη χρήση των φορολογικών εσόδων από µέρους των κρατικών
λειτουργών. Όταν αυτά κατασπαταλώνται βελτιώνοντας την υλική ευηµερία κυρίως συγκεκριµένων οµάδων ατόµων, τότε ο πολίτης δεν έχει
κανένα κίνητρο, ούτε αλτρουιστικό αλλά ούτε και κοινωνικό, να πληρώνει πρόθυµα τους φόρους του. Συνεπώς, οι πολίτες έχουν απαίτηση
από την κεντρική εξουσία να διαχειρίζεται µε σωφροσύνη και αποτελεσµατικότητα τα φορολογικά έσοδα και αφού γίνει αυτό, κατόπιν θα
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τους δηµιουργηθεί κάποιου βαθµού φορολογική συνείδηση. Αυτή η
στάση των κυβερνητικών αρχών λείπει από τη χώρα µας γι’ αυτό και η
φορολογική συνείδηση του πολίτη είναι σε χαµηλό επίπεδο µε άµεσο
αποτέλεσµα την υψηλή φοροδιαφυγή.
Η υψηλή φοροδιαφυγή ενισχύεται και από τη "σχετική" ατιµωρησία
των παραβατών ενώ θα µειωνόταν εάν αυξανόταν οι συντελεστές έµµεσης φορολογίας και µειώνονταν της άµεσης.7 Μια άλλη όµως γενεσιουργός αιτία της φοροδιαφυγής -εκτός της πολυπλοκότητας των
φόρων ή της ατέλειας σύλληψης ή υπολογισµού της φορολογικής βάσηςείναι η αρνητική επίπτωση του "σπάταλου" κράτους στη φορολογική
ηθική των πολιτών, η διαφθορά και ανικανότητα των ανωτάτων στελεχών του κρατικού µηχανισµού.8 Η παραοικονοµία επίσης που φθάνει το
35% του ΑΕΠ στη χώρα µας δεν µπορεί βέβαια να θεωρηθεί µόνο ως
αποτέλεσµα "ατελών" µετρήσεων και υπολογισµών του ΑΕΠ, αλλά και
ως συνέπεια των ίδιων αιτιών που οδήγησαν στην εµφάνιση του συνοδευτικού φαινοµένου της φοροδιαφυγής.9 Εάν σε αυτά τα φαινόµενα
προστεθεί και η µη παραγωγική διαχείριση των πόρων από την Ε.Ε.,
τότε ερµηνεύεται η καταναλωτική δοµή και τάση της οικονοµίας µας
(Βάµβουκας, 1997, σσ. 118-122). Εκτός αυτών, τα φαινόµενα της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας οδηγούν σε µια διαπίστωση που στην
ουσία αναιρεί και εξουδετερώνει την οποιαδήποτε προσπάθεια της κρατικής µηχανής να προβεί διαµέσου άµεσων µέτρων σε δικαιότερη διανοµή του εισοδήµατος. Εάν υποτεθεί ότι η αύξηση του δηµοσίου ελλείµµατος οφείλεται και στη "δικαιότερη" αναδιανεµητική πολιτική υπέρ των
µισθωτών (δηλ. αυξήσεις µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων, κτλ.) που
ακολουθήθηκε την περίοδο 1976-1985, και ότι οι µισθωτοί ελάχιστα
φοροδιαφεύγουν, τότε εύκολα συνάγεται το συµπέρασµα ότι η εισοδηµατική θέση τους δε µεταβλήθηκε µακροχρόνια, ενώ αντίθετα ευνοήθηκαν τα εισοδήµατα για τα οποία υπήρξε προσπάθεια να µειωθούν (δηλ.
των µη µισθωτών). Με άλλα λόγια, η άµεση προσπάθεια της κρατικής
οικονοµικής πολιτικής για αναδιανοµή του εισοδήµατος, εάν δε συµβαδίσει και συµπληρωθεί από φορολογικά µέτρα αποβαίνει σε βάρος των
ασθενέστερων και "εξαρτηµένων" οικονοµικά τάξεων.
Μια άλλη αδυναµία της οικονοµικής µας πολιτικής υπήρξε το
δασµολογικό σύστηµα που εφαρµόσθηκε. Το δασµολογικό σύστηµα της
χώρας µας ήταν προσανατολισµένο περισσότερο στη διατήρηση των
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κερδών ορισµένων κλάδων παραγωγής και λιγότερο στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους διαµέσου της ανάπτυξης και ωριµότητάς
τους. Επίσης, επέδειξε περισσότερο εισπρακτικό χαρακτήρα και λιγότερο αναπτυξιακή τόνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην οικονοµία µας. Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν ότι το καθαρό όφελος των παραγωγών από την προστατευτική
δασµολογική πολιτική που ακολουθήθηκε στη χώρα µας, δικαιολογούµενη από µια διαστρέβλωση (δηλ. µακροχρόνια διατήρηση) του δόγµατος της προστασίας της "νηπιακής βιοµηχανίας", ήταν µεγαλύτερο ή
έστω ίσου µεγέθους µε τη µείωση της χρησιµότητας και του πλεονάσµατος των καταναλωτών. Γιατί όµως διατηρήθηκε µια πολιτική που ενείχε
καθαρό κόστος στο σύνολο των Ελλήνων; O λόγος είναι απλός: η πολιτική και οικονοµική επίδραση των ολίγων παραγωγών στην κυβερνητική πολιτική ήταν ισχυρότερη και αποτελεσµατικότερη από αυτή που
µπορούσαν να ασκήσουν οι πολλοί, δηλαδή οι καταναλωτές.10
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας
αλλά και µεταξύ των οικονοµούντων ατόµων, όπως έδειξε µε το σύστηµα γενικής ισορροπίας ο Walras, είναι αλληλοεξαρτηµένα και ανατροφοδοτούµενα. Η διασύνδεσή τους αυτή είχε έντονα συσσωρευτικά αρνητικά αποτελέσµατα για την οικονοµία της χώρας µας. Συγκεκριµένα, η
διεύρυνση του δηµοσίου χρέους οδήγησε και σε ανάλογη νοµισµατική
πολιτική καλύψεώς του που επιδείνωσε τον "εισαγόµενο" πληθωρισµό
και τον πληθωρισµό "κόστους" που εµφανίσθηκαν αντίστοιχα στη χώρα
µας στη δεκαετία του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980.11 Σε
σχέση µε το θέµα αυτό η σχεδόν πλήρης εξάρτηση της λειτουργίας και
πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος από την πολιτική χειραγώγηση
(Alogoskoufis, 1998) και η χρήση της ως συµπληρωµατικός µηχανισµός
επίτευξης βραχυχρόνιων σκοπιµοτήτων, είχε ως αποτέλεσµα τη µη ελεγχόµενη αύξηση του πληθωρισµού και την αποσταθεροποίηση της δραχµής.
Η νοµισµατική πολιτική που ακολουθήθηκε στη χώρα µας, εν µέρει,
επέδρασε στη διαµόρφωση και εξέλιξη των πραγµατικών µεγεθών διαµέσου της µεταβολής του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των
επιτοκίων.12 Αλλά η επίδρασή της στην παραγωγικότητα της οικονοµίας φαίνεται να είναι µικρότερη συγκριτικά µε τις άλλες µορφές και µέσα
οικονοµικής πολιτικής. Εκτός αυτών, η πολιτική της αναπροσαρµογής
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της συναλλαγµατικής µας ισοτιµίας που χρησιµοποιήθηκε κατά τη δεκαετία 1980, οι συναλλαγµατικές υποτιµήσεις (1983, 1985) και η πολιτική
διολίσθησης της δραχµής, θεωρείται ότι δεν "απέδωσαν" σε όρους αύξησης της συνολικής παραγωγής.13 Η αδυναµία απόδοσής τους οφείλεται
στην άµεση αναπροσαρµογή των µισθών (λόγω ΑΤΑ), στην εµφάνιση
άλλων διαρθρωτικών ανισορροπιών, όπως και στην ανελαστικότητα
των εισαγωγών και της µεγάλης ελαστικότητας των εξαγωγών µας
(κυρίως τουριστικές υπηρεσίες), ως προς το εισόδηµα.
Εκτός από την ανισοδιανοµή του εισοδήµατος και την αποστέρηση
ιδιωτικών κεφαλαίων που έχει δηµιουργήσει η αύξηση των δηµοσίων
δαπανών και η φορολογική πολιτική, το αποτέλεσµά τους- για το οποίο
"θεωρητικά" υποτίθεται ότι χρησιµοποιήθηκαν- δηλαδή η µείωση της
ανεργίας, δεν επιτεύχθηκε. Αντίθετα, η ανεργία παρά τη διεύρυνση του
δηµόσιου τοµέα- και ίσως εξ' αιτίας αυτού- αυξήθηκε. Με άλλα λόγια,
παρά την "πολιτική" των ψηφοθηρικών προσλήψεων ίσως και κάτω από
την πίεση των "γραφειοκρατικών οµάδων" η κατάσταση στον χώρο της
ανεργίας επιδεινώθηκε (Σαραντίδης, 1981). Από τα µέσα της δεκαετίας
του 1980 (κατάσταση στασιµοπληθωρισµού) µέχρι τις ηµέρες µας η
ανεργία ανήλθε σε διψήφιο αριθµό κυρίως λόγω της µείωσης των επιχειρηµατικών επενδύσεων και "παραδόξως" αφού την ίδια περίοδο
αυξήθηκαν υπέρµετρα οι δηµόσιες δαπάνες. Και δυστυχώς η ανεργία
αυτή παρά το γεγονός ότι κυρίως είναι δοµικής υφής (Mihail, 1996), δεν
πλήττει µόνο την ανειδίκευτη, αλλά και την ειδικευµένη εργασία των
αποφοίτων των πανεπιστηµιακών µας ιδρυµάτων. Η πολιτική όµως της
επιµόρφωσης των ανέργων που ακολουθείται µε διάφορα προγράµµατα
της Ε.Ε. είναι µάλλον πολιτική "ξεγελάσµατος" του χρόνου των ανέργων, ενώ θα µπορούσε να είναι µια πολιτική ενίσχυσης των νέων µε ειδικές επιδοτήσεις για την ίδρυση µικρο-µεσαίας επιχείρησης. Από το άλλο
µέρος, όλα δείχνουν ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας
συµπορεύθηκε και στρατεύθηκε µε τα πολιτικά κόµµατα σε µια διασύνδεση προσφοράς ψήφων και ζήτησης συγκεκριµένων επαγγελµατικών
παροχών, που δε συνάδει µε πολιτική απορρόφησης της ανεργίας.
Τα αποτελέσµατα των οικονοµικών µέτρων φορολογικής και νοµισµατικής πολιτικής που χρησιµοποιήθηκαν στη χώρα µας είχαν συνέπειες στην οικονοµική της ανάπτυξη. Η αποτελµάτωση της οικονοµίας
µας οφείλεται- εκτός των εξωγενών παραγόντων- και στη µη αποδοτική
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χρησιµοποίηση των δηµοσίων δαπανών που δεν οδήγησε στην ενίσχυση
των παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα µας και που είχαν ως αποτέλεσµα την επιδείνωση του πληθωρισµού, την εξασθένιση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µας, στην αύξηση της ανεργίας και του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.14 Με
άλλα λόγια, η καµπύλη Phillips της Ελληνικής οικονοµίας έχει έλθει σε
σχεδόν κατακόρυφη θέση και σε µακρινή απόσταση από την αρχή των
αξόνων που σηµαίνει ότι η οικονοµική δηµοσιονοµική πολιτική οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισµού και όχι σε µείωση της ανεργίας (Κολλίντζας, Χριστοδουλάκης, 1991). Η µείωση της ανεργίας σε 4% έχει υπολογισθεί (∆ρακάτος, 1998, σ. 110) ότι χρειάζεται αύξηση του ΑΕΠ κατά
7%, κάτι που προαπαιτεί αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και δηµοσίων που θα στοχεύουν στη βελτίωση και αύξηση της αποδοτικότητας
και όχι σε "επενδύσεις εικόνας".

2γ. Ηθικές και κοινωνικές διαστρεβλωτικές επιδράσεις και αποτελέσµατα
Μια επιπλέον σηµαντική συνέπεια της διεύρυνσης του δηµόσιου
τοµέα- που είναι και η σηµαντικότερη κατά την άποψή µας- είναι η υποβάθµιση της ηθικής υπόστασης και κοινωνικής λειτουργίας και συνοχής
στη χώρα µας. Η συνέπεια αυτή συνδυάζει την επίδραση τριών
"δηµιουργηµάτων" στη χώρας µας:
α) της αναξιοκρατίας,
β) της χαµηλής αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, και
γ) της µεγάλης διαφθοράς που υπάρχει στους κόλπους του.
Το πρώτο φαινόµενο το έχουµε αρκετά επεξεργασθεί σε σχετικά
δηµοσιεύµατά µας και έχουµε δείξει ότι η αναξιοκρατία, όχι µόνο µειώνει την αποτελεσµατικότητα του συνόλου της οικονοµίας, αλλά και διαστρεβλώνει τον ανταγωνισµό και την ορθή λειτουργία των κινήτρων.15
Το δεύτερο γεγονός είναι µια καθοµολογούµενη παραδοχή από όλους
τους Έλληνες απλούς ανθρώπους και επιστήµονες.16 Ο κάθε Έλληνας
πολίτης που έρχεται αντιµέτωπος µε αυτό που λέγεται "εξουσία δηµοσίου υπαλλήλου" αντιµετωπίζει το λιγότερο έναν εκπρόσωπο του κρά-
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τους µε πρόβληµα κατωτερότητας, που διαµέσου της εξουσίας της απρόσωπης γραφειοκρατίας θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του στη ζωή, και
το περισσότερο µε ένα δηµιούργηµα της αρχής του Λόρδου J.E.Acton,
ότι: "η εξουσία διαφθείρει και όσο ισχυρότερη και απόλυτη είναι, τόσο
περισσότερο διεφθαρµένη" (αναφ. Samuelson, 1963, σ. 1424). Εκτός
αυτού, η πολιτική ισχύς των συνδικαλιζόµενων δηµοσίων υπαλλήλων
(του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα) έχει οδηγήσει στην οµηρία και καταναγκασµό των καταναλωτών. Αυτή η κατάσταση σαφώς µειώνει την ευηµερία των πολιτών και "δικαιολογεί" σχετικά τη φοροδιαφυγή από την
άποψη της προστασίας του ατοµικού συµφέροντος και ελευθερίας των
φορολογουµένων. Η ισχύς των συνδικαλιζοµένων δηµοσίων υπαλλήλων είναι τόσο ισχυρή όσο και η δύναµη της συσσώρευσης εκλογικής
πελατείας που αντιπροσωπεύουν.
Οι ίδιοι όµως υπάλληλοι ως καταναλωτές- παρά την σε γενικές γραµµές αλληλοϋποστήριξή τους- δέχονται µείωση της ευηµερίας και της
ατοµικής τους ελευθερίας από "συναδέλφους" δηµοσίους υπαλλήλους.
Για το τρίτο φαινόµενο, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι ήδη είχε επισηµανθεί από τον Adam Smith που σηµείωσε µε έµφαση ότι οι κρατικοί
υπάλληλοι µε τη δύναµη που τους παρέχει η κρατική εξουσία προβαίνουν σε ενέργειες για το δικό τους όφελος και όχι της υπηρεσίας που
οφείλουν να υπηρετούν (αναφ. Μπήτρος, 1985, σ. 125). Η διαφθορά των
δηµοσίων υπαλλήλων έχει αναγνωρισθεί ότι πλήττει πολλές χώρες,
µεταξύ των οποίων και τη δική µας, που έχει και αρκετά υψηλή απόδοση στο θέµα αυτό. Για τον λόγο αυτό το 1991 ιδρύθηκε η παγκόσµια
οργάνωση ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (Transparency International) από διάφορους πολίτες άνω των 100 χωρών µε στόχο να επισηµάνει την ευρύτητα του καρκινώµατος αυτού και τις αρνητικές του συνέπειες στους
τοµείς της οικονοµίας, της κοινωνίας και της ηθικής.
Η διαφθορά, δηλαδή η οποιανδήποτε νοµική ή/και ηθική παρανοµία
των δηµοσίων υπαλλήλων, είναι ένα επιδηµικό φαινόµενο λόγω της
αλυσιδωτής µίµησης που δηµιουργεί. Το θέµα της µεγάλης διαφθοράς
στο ελληνικό δηµόσιο τοµέα έχει επισηµανθεί από επιστήµονες, επιχειρηµατίες, και πολιτικούς.17 Σε σχετική έρευνα για τη διαφθορά στα
κράτη-µέλη της Ε.Ε., η χώρα µας κατετάγη ως η έχουσα τον µεγαλύτερο
βαθµό διαφθοράς αµέσως µετά την Ιταλία που ως γνωστό πλήττεται από
το καρκίνωµα της µαφίας (Αγγελής, 1998). Το ότι στη χώρα µας δε λει-
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τουργεί κάποιο κύκλωµα µαφίας δείχνει ότι η κατάστασή µας είναι χειρότερη από της γείτονος χώρας αφού η διαφθορά έχει διαχυθεί σε όλα τα
στρώµατα, βαθµίδες, περιοχές και λειτουργίες της δηµόσιας ζωής.
Εκτός της ηθικής σήψης που οδηγεί το φαινόµενο της διαφθοράς, έχει
παρατηρηθεί ότι οδηγεί σε διαστρέβλωση της οικονοµικής δραστηριότητας και σε αποδυνάµωση της οικονοµικής προόδου.18
Οι αιτίες διαφθοράς των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα (περιλαµβάνονται όλα τα άτοµα που έχουν σχέση µισθωτής εξάρτησης από αυτό
τον τοµέα)- εκτός των απολύτως ατοµικών που αφορούν την ηθική και
τη συµπεριφορά µεµονωµένων ατόµων- οφείλονται στις εξής αιτίες και
συνθήκες:
1) Στη σύγκριση του κατά κεφαλή εισοδήµατος (Ym) που απολαµβάνουν οµοειδείς εργαζόµενοι, δηλαδή εργαζόµενοι µε τα ίδια προσόντα και ικανότητες, στον δηµόσιο (Ydm) και τον ιδιωτικό τοµέα
(Ypm). Εάν η διαφορά του κατά κεφαλή εισοδήµατος µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (Ypm - Ydm > 0) είναι θετική και υψηλή,
τότε αυξάνεται η διαφθορά στους κόλπους του δεύτερου. Αυτό
συµβαίνει γιατί όπως στην περίπτωση της κατανάλωσης έτσι και
στην "επίδειξη πλούτου" και εισοδήµατος, υπάρχει έντονη κοινωνική συσχέτιση και µίµηση. Ο δηµόσιος υπάλληλος θέλει να έχει
ένα επίπεδο διαβίωσης όχι πολύ χειρότερο από αυτό που απολαµβάνει ο υπάλληλος παρόµοιων προσόντων και ωραρίου στον ιδιωτικό τοµέα.
2) Στη σύγκριση του "ψυχικού εισοδήµατος" (Υς) από την απασχόληση που απολαµβάνουν οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό (Yps) και τον
δηµόσιο τοµέα (Yds). Ως ψυχικό εισόδηµα ορίζεται το άθροισµα
των χαρακτηριστικών και παραγόντων εκείνων της εργασίαςεκτός της υλικής ανταµοιβής και των ωρών εργασίας- που παρέχουν ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια στον εργαζόµενο. Για παράδειγµα, η φιλική και όχι αυταρχική συµπεριφορά µεταξύ των διαφόρων κλιµακίων της ιεραρχίας αυξάνει το ψυχικό εισόδηµα ειδικότερα των κατωτέρων υπαλλήλων. Η αίσθηση της δηµιουργικότητας είναι παράγοντας που και αυτός συµβάλλει θετικά στη διαµόρφωση του ψυχικού εισοδήµατος. Όσο περισσότερο δηµιουργική και εποικοδοµητική είναι η εργασία του υπαλλήλου, τόσο αυξάνεται το ψυχικό τους εισόδηµα. Από το άλλο µέρος, η ευθύνη των
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υπαλλήλων για την εργασία που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν,
επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα το ψυχικό τους εισόδηµα, δηλαδή όσο λιγότερο ευθύνη έχουν, τόσο µεγαλύτερο ψυχικό εισόδηµα
απολαµβάνουν. Εάν το ψυχικό εισόδηµα που απολαµβάνει ο δηµόσιος υπάλληλος (Yds) είναι πολύ µεγαλύτερο του ψυχικού εισοδήµατος που απολαµβάνει από την εργασία του ο υπάλληλος στον
ιδιωτικό τοµέα (Yps) (δηλ. Yds - Yps > 0), τότε ο πρώτος έχει µικρό
κίνητρο για να παρανοµήσει και να διακινδυνεύει την απώλεια
εργασίας του, και αντίθετα.
Βάσει των παραπάνω δύο γενεσιουργών αιτιών της διαφθοράς θα
µπορούσε κανείς να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η διαφορά του
συνολικού εισοδήµατος (δηλαδή χρηµατικού και ψυχικού) µεταξύ
των δύο αυτών τοµέων εργασίας, είναι ίσως ο παράγοντας που
µας δίνει ενδείξεις για τη διαµόρφωση θετικών ή αρνητικών κινήτρων για την ενδογενή αιτία παρανοµίας των δηµοσίων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, εάν το συνολικό εισόδηµα µεταξύ των δύο
αυτών τοµέων (Yd δηµοσίου, Υp ιδιωτικού τοµέα) δεν έχει µεγάλη
διαφορά, τότε δεν έχουν ισχυρό κίνητρο για να παρανοµήσουν οι
δηµόσιοι υπάλληλοι, και το αντίθετο θα συµβεί εάν η διαφορά
αυτή είναι µεγάλη. Το συµπέρασµα όµως αυτό βασίζεται σε µια
γενικότητα που µπορεί να µην έχει λειτουργική ισχύ εάν επιµερισθεί στα τµήµατα εισοδήµατος που τη συνθέτουν.
Ας δούµε ποιες περιπτώσεις συνηγορούν σε αύξηση ή µείωση της
παρακίνησης για διαφθορά στον δηµόσιο τοµέα ανάγοντας τους
παραπάνω χρηµατικούς και ψυχικούς παράγοντες σε ένα κοινό
µέτρο:
α) Εάν Υp = Yd, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
i) Ypm = Ydm και Yps = Yds
ii) Ypm > Ydm = Yps < Yds
Στις περιπτώσεις αυτές δε διαφαίνεται εµφάνιση κάποιου κινήτρου για παρανοµία στον δηµόσιο τοµέα.
β) Εάν Yp > Yd, τότε υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:
i) Ypm = Ydm και Yps > Yds
ii) Ypm > Ydm και Yps = Yds
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iii) Ypm > Ydm και Yps > Yds
Από τις περιπτώσεις αυτές η (iii) είναι αυτή που "παρακινεί"
περισσότερο σε διαφθορά τους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ οι
άλλες δύο έχουν σηµαντικό κόστος ευκαιρίας αφού υπάρχουν
αντισταθµιστικές καταστάσεις αµοιβών, γι’ αυτό αναδεικνύουν
ένα αποδυναµωµένο κίνητρο διαφθοράς.
3) Ένας τρίτος παράγοντας που µπορεί να µεταβάλει την παρακίνηση για διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα, είναι ο βαθµός ανεργίας που
επικρατεί ή προβλέπεται να επικρατήσει στο µέλλον λόγω διαφόρων παραγόντων (π.χ. µείωση του δηµόσιου τοµέα, µεταβολή των
όρων εξωτερικού εµπορίου, νέα τεχνολογία, κ.λπ). Σε περίπτωση
που η ανεργία στον δηµόσιο τοµέα (Ud) αναµένεται να αυξηθεί
περισσότερο από ότι στον ιδιωτικό (Up), (δηλ. dUd/dt > dUp/dt),
τότε µειώνεται το κίνητρο παρανοµίας των δηµοσίων υπαλλήλων
αφού το κόστος ευκαιρίας για την απώλεια της εργασίας τους θα
αυξηθεί πολύ.
4) Ένας τέταρτος παράγοντας ιδιαίτερα εξωγενής είναι η γενική αποδοχή ή µη του φαινοµένου της διαφθοράς από την κοινωνία και
σύµφωνα µε την ανάλυση του Gary Becker (1968) εξαρτάται από
το κόστος ευκαιρίας σε όρους "τιµωρίας". Εάν η κοινωνία τιµωρεί
τα άτοµα που έχουν διαφθαρεί, τότε το οποιοδήποτε κίνητρο για
διαφθορά θα ατονήσει αφού το κόστος ευκαιρίας θα είναι υψηλό.
Αντίθετα, εάν η κοινωνία θεωρεί όλες τις καταστάσεις διαφθοράς
στο δηµόσιο ως "ανθρώπινα λάθη" και τις συγχωρεί, τότε το φαινόµενο της διαφθοράς δε θα έχει κοινωνικό έλεγχο και αντίδραση.
Συνεπώς, όσο συνεπέστερη στην επιβολή τιµωρίας είναι η κοινωνία, δηλαδή όσο υψηλότερη από το µηδέν είναι η "κοινωνική τιµωρία" (ΚΤ > 0), τόσο το κόστος που θα υποστεί αυτός που σκοπεύει να παρανοµήσει θα είναι µεγαλύτερο.
Για να αποτιµηθεί η ένταση του κινήτρου προς διαφθορά στους κόλπους των δηµοσίων υπαλλήλων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι
τέσσερις παραπάνω παράγοντες όχι µόνο όλοι µαζί αλλά και ο καθένας
τους ξεχωριστά, ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταση που ο κάθε ένας τους
λειτουργεί στη σύνθεση του κινήτρου προς διαφθορά. Ας δούµε τις
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καταστάσεις που θα πρέπει να επικρατούν, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο ή να αυξηθεί στο µέγιστο η εµφάνιση των κινήτρων για διαφθορά.
Για την ελαχιστοποίηση του κινήτρου διαφθοράς στους κόλπους του
δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
α) Ypm = Ydm και Yps = Yds
β) (dUd/dt > dUp/dt)
γ) (ΚΤ > 0)
Για τη µεγιστοποίηση του κινήτρου διαφθοράς θα πρέπει να ισχύουν
τα εξής:
i) Ypm > Ydm, και Ypm > Ydm και Yps > Yds
ii) (dUd/dt = dUp/dt)
iii)(ΚΤ = 0)
Μολονότι περιορισµένη σε ορισµένες µόνο ερµηνευτικές µεταβλητές
η παραπάνω συνοπτική ανάλυση των αιτιών και παραγόντων της εµφάνισης της διαφθοράς στον υπαλληλικό κόσµο του δηµόσιου τοµέα, δείχνει τι πρέπει να αποφύγουµε και τι να επιδιώκουµε. Θα πρέπει να προσπαθούµε να προσεγγίσουµε και να επιτύχουµε καταστάσεις που ελαχιστοποιούν το κίνητρο για διαφθορά και να αποφεύγουµε καταστάσεις
που µεγιστοποιούν το κίνητρο αυτό. ∆ηλαδή, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η τιµωρία για την κρατική διαφθορά και να "προπαγανδισθεί" η
κοινωνική επιβράβευση της τίµιας προσπάθειας. Επίσης, θα πρέπει να
µειωθούν οι διάφορες εισοδηµατικές ανισότητες (οικονοµικού και ψυχικού εισοδήµατος) µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού φορέα. Και
κυρίως θα πρέπει να λειτουργήσει η αντικειµενική και ίση αντιµετώπιση του κράτους προς όλους ανεξαρτήτως τους πολίτες όχι µόνο στη
θεωρία αλλά στην πράξη.
Από ότι φαίνεται όµως, στη χώρα µας δεν µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι το συνολικό εισόδηµα των δηµοσίων υπαλλήλων είναι πολύ
κατώτερο από των ιδιωτικών. Η µικρή παραγωγικότητα του δηµόσιου
τοµέα αλλά και η υψηλή διαφθορά καθόλου βέβαια δε δικαιολογεί τις
σηµαντικές υλικές και άυλες (δηλ. µονιµότητα, ανευθυνότητα, κ.λπ)
αµοιβές που έχουν παρατηρηθεί και καταµετρηθεί- συγκριτικά µε άλλες
οµοειδείς εργασίες-στον τοµέα αυτόν (Αθανασίου, 1984, σσ. 56-64). Η
γενική πολιτική υπέρ των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως επισηµαίνει µε
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σαφήνεια ο Παυλόπουλος (1986, σ. 22), είχε ως αποτέλεσµα να καταστραφεί "ο σεβασµός στην ιεραρχία των ευθυνών" και να υποβαθµισθεί
"η αποτελεσµατικότητα σαν κριτήριο στην παραγωγική διαδικασία".19
Από το άλλο µέρος, το ύψος της ανεργίας στη χώρα µας είναι υψηλό,
ώστε να αποτελεί αντικίνητρο για πράξεις διαφθοράς στον δηµόσιο
τοµέα. Συνεπώς, η "ρίζα του κακού" θα πρέπει να αναζητηθεί στην
υψηλή αποδοχή της "ατιµωρησίας" των παραβατών που λαµβάνει χώρα
στην κοινωνία µας. Το ότι έχει µειωθεί το ποσοστό καταδικασθέντων
δηµοσίων υπαλλήλων για διαφθορά (Κουτσούκης, 1998, σ. 150), δε
σηµαίνει ότι έγιναν περισσότερο τίµιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αλλά
µάλλον ότι αυξήθηκε η ατιµωρησία και ανοχή στη χώρα µας. Η θέση
αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα της παραοικονοµίας και φοροδιαφυγής, πέρα από τις διαστρεβλωτικές επιπτώσεις
στον ανταγωνισµό που επιφέρουν, επιβραβεύουν και την "ανυπακοή
στους νόµους" και τις ηθικές αρχές της κοινωνίας µας.20 Αυτό είναι
περισσότερο επιβαρυντικό για το µέλλον από τις άµεσες οικονοµικές
επιπτώσεις τους, αφού "διαφθείρεται" η ηθική και ενισχύεται η τάση για
κοινωνική και οικονοµική αδικία.21

3. Τρόποι και µέσα µείωσης των αρνητικών συνεπειών του δηµόσιου
τοµέα
Αφού επισηµάνθηκαν ορισµένα σηµαντικά µειονεκτήµατα, παρενέργειες και αρνητικές συνέπειες της διεύρυνσης του δηµοσίου τοµέα µας,
θα προβούµε στην παρουσίαση κάποιων προτάσεων αποδυνάµωσης ή
µείωσής τους. Οι σηµαντικότερες από αυτές, που εν µέρει έχουν προταθεί και από άλλους, είναι οι εξής:
1) Θεσµική αναδιάρθρωση και απελευθέρωση της οικονοµικής πολιτικής από τον σφιχτό εναγκαλισµό της πρακτικής του "πολιτικού
κόστους".
2) Ορθολογικότερη, µε την έννοια της παροχής υπηρεσιών προς τους
πολίτες, και οικονοµικότερη χρησιµοποίηση των δηµοσίων δαπανών καθώς και σµίκρυνση του δηµόσιου χρέους. Η µείωση των
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δηµοσίων δαπανών που µπορεί να λάβει χώρα µε τη µείωση κυρίως των καταναλωτικών δαπανών πολυτελείας (αυτοκίνητα, συνοδείες πολιτικών, πανηγυρικές εορτές, κ.λπ) µπορεί, εκτός της οικονοµικότερης χρήσης των πόρων να οδηγήσει και σε βελτίωση του
ισοζυγίου πληρωµών της χώρας µας. Η πρόταση για τιθάσευση
του δηµοσίου χρέους µέσω της µείωσης των δηµοσίων δαπανών
αντί της αύξησης των δηµοσίων εσόδων από τη φορολογία, είναι η
ενδεδειγµένη πολιτική κυρίως λαµβανοµένης υπόψη της µείωσης
των παραγωγικών κινήτρων και της αύξησης της φοροδιαφυγής
που προκαλεί η αύξηση των φόρων. Μια λύση στο πρόβληµα της
ανεξέλεγκτης πολιτικής της δηµοσίας σπατάλης και της µη αποτελεσµατικής χρήσης των παραγωγικών πόρων, είναι ο συνταγµατικός περιορισµός των εσόδων και εξόδων του κράτους, δηλαδή να
µην µπορεί η κυβέρνηση παρά µόνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να αυξήσει τις καταναλωτικές της δαπάνες πέραν ενός ορίου
(Χριστίδης, 1991).
3) Θα πρέπει να αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις βραχυχρόνιας και
µακροχρόνιας βελτίωσης της αποδοτικότητας της οικονοµίας
κυρίως σε σηµαντικά έργα υποδοµής. Θα πρέπει όµως παράλληλα
να µειωθούν οι "ευκαιρίες" και δυνατότητες σπατάλης και κακής
κατασκευής και διαχείρισης των έργων αυτών (Προδροµίδης,
1998, σ. 104).
4) Μια από τις θεραπείες της κατάστασης διαφθοράς στη χώρα µας
είναι η µείωση και απλούστευση της γραφειοκρατίας (Κολλίντζας,
Ντέλλας, 1998α, σσ. 183-4) και η ανάθεση αποκλειστικών υπευθυνοτήτων σε όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους. Μια δεύτερη θεραπεία είναι η ενδυνάµωση της ποινικής ευθύνης των δηµοσίων
υπαλλήλων και η κατάργηση της "ατιµωρησίας" µέσω των λεγοµένων "συλλογικών ευθυνών" που προέρχονται από συνδικάτα, ενώσεις, κ.λπ και καλύπτονται πίσω από την προστασία τους. Αυτό θα
πρέπει να εναρµονισθεί µε προσπάθειες για την ισχυροποίηση του
αισθήµατος του καθήκοντος στους δηµοσίους υπαλλήλους το
οποίο όµως θα πρέπει να εµφυσηθεί από το παράδειγµα και τη
διδαχή της πνευµατικής τάξης της χώρας µας, η οποία µπορεί να
λειτουργήσει θετικά µόνο εάν απεγκλωβισθεί από τον κοµµατικό
εναγκαλιασµό.
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5) Να υιοθετηθεί µακροχρόνια οικονοµική πολιτική ενίσχυσης της
παραγωγικότητας και της προσφοράς και κυρίως ενίσχυσης της
βιοµηχανίας µε τη µείωση της γραφειοκρατίας, την καθιέρωση
σταθερών "κανόνων παιχνιδιού" της αγοράς, και τον απεγκλωβισµό από πολιτικές επιλεκτικής ενίσχυσης και καταστρατήγησης
του ανταγωνισµού (Hassid, 1994, σσ. 123-4). Θα πρέπει επιτακτικά
να προχωρήσει το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων των δηµοσίων
επιχειρήσεων, ειδικότερα σε τοµείς που ήδη παράγουν ιδιωτικές
επιχειρήσεις µε χαµηλότερο κόστος (Μπήτρος, Προδροµίδης,
1989).
6) Τέλος, αλλά όχι και τελευταίο σε σηµασία, είναι το θέµα του "διορισµού" οικονοµικών συµβούλων και ειδικών σε θέσεις κλειδιά
του κρατικού µηχανισµού είτε στη λήψη των αποφάσεων είτε στη
σύσταση πολιτικής. Θα πρέπει να επιλέγονται σύµφωνα µε αξιοκρατικά κριτήρια (π.χ. σπουδές, επιστηµονικό έργο, κ.λπ) και όχι
βάσει της προσήλωσης σε δεδοµένη ιδεολογία ή κοµµατικές αρχές,
έτσι ώστε οι σύµβουλοι αυτοί να απελευθερωθούν από την υποχρέωση υπακοής στην εξουσία που διορίσθηκαν. Μόνο µε τον
τρόπο αυτό θα αποκτήσει εµπιστοσύνη ο ελληνικός λαός ότι οι
κυβερνώντες ακούν και διαφορετικές γνώµες από αυτές που προσφέρονται από άτοµα που έχουν ως µοναδικό τους στόχο να αυξήσουν την προσωπική τους ευηµερία.

Συµπεράσµατα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα:
α) υπάρχουν σοβαρά µειονεκτήµατα λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα
της χώρας µας, µε σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της οικονοµίας,
β) τα µειονεκτήµατα αυτά δεν οφείλονται κυρίως σε δυσλειτουργίες
του συστήµατος της ελεύθερης οικονοµίας αλλά σε θεσµικές αδυναµίες και παρενέργειες της εξουσίας των πολιτικών, και
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γ) τα µειονεκτήµατα αυτά µπορούν να διορθωθούν και να εξαλειφθούν µε ελάχιστο οικονοµικό κόστος, έτσι ώστε να αυξηθεί η
γενική ευηµερία.

Οι διορθωτικές επεµβάσεις της κρατικής εξουσίας στη χώρα µας πρέπει να είναι άµεσες και µε απώτερο στόχο τη διόρθωση των µειονεκτηµάτων και την πρόληψη δηµιουργίας νέων. Βέβαια δε θα πρέπει να αµεληθεί το γεγονός ότι η οικονοµική µας πολιτική συναρτάται και εξαρτάται πλέον σε µεγάλο βαθµό από τα τεκταινόµενα και τις αποφάσεις και
των άλλων Ευρωπαϊκών κρατών. Υπάρχουν όµως πολλά περιθώρια
ανεξάρτητης δράσης της οικονοµικής πολιτικής και γι’ αυτό πρέπει να
λάβουν χώρα σχετικές ενέργειες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να
οδηγήσουν στην πραγµατική και όχι µόνο στην ονοµαστική σύγκλιση
της οικονοµίας µας µε αυτές των άλλων χωρών µελών της Ενωµένης
Ευρώπης.

Abstract

ΑΝΑSTASSIOS D. KARAYIANNIS: Some Basic Negative Effects and Imperfections of the Public Sector of the Greek Economy
In the present paper are analyzed some basic imperfections of the function and role of
the public sector of the Greek economy and are examined their various negative effects on
economic growth. The main imperfections are resulted by the huge public debt and high taxation rate, the intense public intervention, and the selfish behavior of politicians. The main
negative effects of these weaknesses are drastic and various extending from the restriction
of economic growth to the deterioration of the citizens' ethical standard through taxes' evasion and underground economic activities. For the eliminations of these imperfections and
negative effects some direct and indirect measures are suggested and analyzed, such as the
reduction of the bureaucratic intervention, the institutional restriction of the politicians'
economic power, etc.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET DEFICITS
AND CURRENT ACCOUNT
Dr. GEORGE A. VAMVOUKAS
Athens University of Economics and Business

1. Eισαγωγή
Στην παρούσα ανακοίνωση θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το φαινόµενο των "διπλών ελλειµµάτων", τόσο από την πλευρά της θεωρίας
όσο και της εφηρµοσµένης πρακτικής. Οι µεταβλητές κρατικό έλλειµµα
(D) και έλλειµµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (CA) σχετίζονται
συναρτησιακά µεταξύ τους. Όπως θα διαπιστωθεί στο επόµενο Τµήµα
της παρούσας µελέτης, σύµφωνα µε το θεωρητικό υπόβαθρο του Κεϋνσιανού υποδείγµατος, η διεύρυνση του κρατικού ελλείµµατος επηρεάζει
αρνητικά την θέση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό σηµαίνει ότι στα πλαίσια ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος, τα εξαγόµενα
στατιστικά αποτελέσµατα θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την εν λόγω επίδραση του κρατικού ελλείµµατος επί του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθότι όταν το κρατικό έλλειµµα αυξάνει ή µειώνεται, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επίσης αυξάνει ή µειώνεται.
Σε αρκετές χώρες της διεθνούς οικονοµίας, έχει διαπιστωθεί ότι ο
δηµόσιος τοµέας και το ισοζύγιο τρεχουσών τους συναλλαγών παρουσιάζουν ταυτόχρονα έλλειµµα. Μια από τις χώρες στις οποίες παρατηρείται το Φαινόµενο των ∆ιπλών Ελλειµµάτων (The Twin Deficits Phenomenom) είναι και η Ελλάδα, της οποίας ο κρατικός προϋπολογισµός
και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επί σειρά ετών έχουν υψηλά
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ελλείµµατα. Αν και το Κεϋνσιανό υπόδειγµα θεωρεί ως δεδοµένη τη
θετική αιτιώδη σχέση µεταξύ των δύο ελλειµµάτων και ειδικότερα την
θετική επίδραση του κρατικού ελλείµµατος στο έλλειµµα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, ωστόσο ορισµένοι συγγραφείς ισχυρίζονται
ότι τα δύο ελλείµµατα δεν σχετίζονται µεταξύ τους και το ένα έλλειµµα
δεν επηρεάζει το άλλο.
∆ύο είναι οι κύριες Σχολές οικονοµικής σκέψης, οι οποίες έχουν διατυπώσει διαµετρικά αντίθετες απόψεις αναφορικά µε τη θεωρία των
διπλών ελλειµµάτων, η Κεϋνσιανή και η (Νέο)Ρικαρντιανή. Οι οπαδοί
της Κεϋνσιανής άποψης, θεωρούν ότι η οποιαδήποτε µεταβολή στο
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ή το δηµόσιο χρέος, επιδρά άµεσα σε µια σειρά
µακροοικονοµικών µεταβλητών όπως το επιτόκιο, ο πληθωρισµός, το
εµπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το εθνικό προϊόν, η απασχόληση, κ.α. Από την άλλη µεριά, σύµφωνα µε την (Νέο)
Ρικαρντιανή υπόθεση, µια µεταβολή στο κρατικό έλλειµµα ή το δηµόσιο
χρέος, δεν έχει καµία επίδραση στα διάφορα µακροοικονοµικά µεγέθη,
µεταξύ των οποίων το εµπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών.
Ένας σηµαντικός αριθµός οικονοµετρικών αναλύσεων, οι οποίες
έχουν πραγµατοποιηθεί από τους Hutchison και Pigott (1984), Aschauer
(1986), Darrat (1988), Abell (1990), Zietz και Pemberton (1990), Bahmani – Oskooee (1992, 1995), Vamvoukas (1997, 1999), συνηγορεί υπέρ της
Κεϋνσιανής άποψης, ότι δηλαδή το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού επηρεάζει το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Απεναντίας, αρκετοί συγγραφείς όπως οι
Evans (1988), Miller και Russek (1989), Enders και Bong – Soo (1990),
Kim (1995), υποστηρίζοντας το Νεορικαρντιανό υπόδειγµα, ισχυρίζονται ότι το φαινόµενο των διπλών ελλειµµάτων ναι µεν παρατηρείται
στην πράξη, ωστόσο το ένα έλλειµµα δεν επηρεάζει το άλλο.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε να διερευνηθεί η αιτιώδης σχέση
µεταξύ του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού και του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της ελληνικής οικονοµίας. Η περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας είναι αξιοσηµείωτη, καθώς µετά το 1948,
την περίοδο δηλαδή που υπάρχουν πλήρη επίσηµα εθνικολογιστικά
στοιχεία, τόσο ο κρατικός προϋπολογισµός όσο και το εµπορικό ισοζύγιο εµφανίζουν κάθε χρόνο έλλειµµα. Η οικονοµετρική τεχνική που θα
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χρησιµοποιήσουµε, στηρίζεται σε unit – root tests, cointegration analysis, ECM (Error – Correction Model) και general - to - specific technique1.
Η οικονοµετρική µεθοδολογία, την οποία υιοθετούµε στην προσπάθειά
µας να ελέγξουµε εµπειρικώς το φαινόµενο των διπλών ελλειµµάτων
στην ελληνική οικονοµία, είναι η µεθοδολογία η οποία υιοθετείται µετά
το 1990 από αρκετούς συγγραφείς, οι οποίοι εξετάζουν την κατεύθυνση
αιτιότητας µεταξύ των διαφόρων οικονοµικών µεταβλητών.

2. Η θεωρία των ∆ιπλών Ελλειµµάτων
Πριν προβούµε στην οικονοµετρική εξέταση του φαινοµένου των
διπλών ελλειµµάτων στη χώρα µας, θα εξετάσουµε το θεωρητικό υπόβαθρο επί του οποίου εµπεδώνεται η σχέση µεταξύ ελλείµµατος (πλεονάσµατος) δηµοσίου τοµέα και ελλείµµατος (πλεονάσµατος) ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών ή εµπορικού ισοζυγίου. Πράγµατι, πριν
κάποιος ερευνητής προβεί στην οικονοµετρική προσέγγιση µιας θεωρίας ή ενός υποδείγµατος, θα πρέπει αρχικά να θεµελιώσει την θεωρία
αυτή ή να αναλύσει το υπόδειγµα που πρόκειται εµπειρικώς να ελέγξει.
Από την Μακροοικονοµική Θεωρία και την Θεωρία των ∆ιεθνών Οικονοµικών, γνωρίζουµε ότι
Y=C+I+G+X-M

(1)

όπου Υ = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), C = Ιδιωτική Κατανάλωση, Ι = Ιδιωτική Επένδυση, G = ∆απάνες ∆ηµοσίου Τοµέα, Χ = Εξαγωγές και M = Εισαγωγές. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά µεταξύ εξαγωγών (Χ) και εισαγωγών (Μ) σε αγαθά και υπηρεσίες, αποτελεί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (current account), τότε η σχέση (1) καθίσταται
CA = Y - (C+I+G)

(2)

όπου CA = Έλλειµµα ή Πλεόνασµα Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.
Ως γνωστόν, το µέγεθος (C+I+G) αποτελεί την εγχώρια συνολική ζήτηση
για αγαθά και υπηρεσίες και στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστή ως
απορρόφηση2. ∆εδοµένου όµως ότι στα πλαίσια της κλειστής οικονοµί-
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ας, η εθνική αποταµίευση (S) είναι ίση µε την επένδυση (Ι) και έχοντας
υπόψη ότι S = Y-C-G, προκύπτει ότι
S = I+CA

(3)

Η εξίσωση 3 είναι σηµαντική για µια οικονοµία της αγοράς, καθώς
εάν κάποια χώρα έχει πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
της, συνεπάγεται ότι µε τους πόρους αυτούς µπορεί να επιταχύνει τους
αναπτυξιακούς της ρυθµούς. Ενώ στην οικονοµία χωρίς εξωτερικές
συναλλαγές ισχύει η συνθήκη ισορροπίας S=I, στην ανοικτή οικονοµία
αυτή η συνθήκη ισορροπίας απεικονίζεται από τη σχέση S=I+CA. Γι’
αυτό, εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι πλεονασµατικό,
τούτο θεωρείται ως "καθαρή εξωτερική επένδυση" (net foreign investment). Πράγµατι, εάν κάποια χώρα έχει πλεόνασµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αυτοί οι πλεονάζοντες πόροι προστίθενται στους
εγχώριους αποταµιευτικούς πόρους, µε συνέπεια η χρηµατοδότηση µιας
αναπτυξιακής προσπάθειας να είναι ευχερέστερη και περισσότερο εφικτή.
Η συνολική αποταµίευση (S) αποτελείται από την ιδιωτική αποταµίευση (Sp) και την δηµόσια αποταµίευση (Sg). Από την οικονοµική θεωρία
είναι γνωστό ότι ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:
S = Sp + Sg

(4)

Sp

= Y-T-C

(5)

Sg = T - G

(6)

και
όπου T = Άµεσοι Φόροι, Sp = Ιδιωτική Αποταµίευση και Sg = ∆ηµόσια
Αποταµίευση. Από τις σχέσεις 3 και 4 προκύπτει ότι
S = Sp + Sg = I + CA

(7)

Sp = I + CA + (G-T)

(8)

Άρα,
Η διαφορά µεταξύ δηµοσίων δαπανών (G) και δηµοσίων εσόδων (Τ),
µας δίνει το έλλειµµα ή πλεόνασµα του δηµοσίου τοµέα. Η εξίσωση 8
µπορεί να γραφεί και ως
CA = Sp - I - (G-T)

(9)
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Η σχέση 9 αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο, για την διερεύνηση της
σχέσης µεταξύ κρατικού ελλείµµατος και εµπορικού ισοζυγίου ή ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Έστω ότι ο κρατικός προϋπολογισµός
είναι ελλειµµατικός, δηλαδή G>T. Εάν, σύµφωνα µε την κευνσιανή αντίληψη, υποτεθεί ότι το µέγεθος Sp-I παραµένει σταθερό και το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών είναι ελλειµµατικό, τότε η ύπαρξη ελλείµµατος
στον κρατικό προϋπολογισµό, σε τελευταία ανάλυση, θα συνέβαλε στην
περαιτέρω διεύρυνση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Επίσης εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν πλεονασµατικό και ο κρατικός προϋπολογισµός εµφάνιζε έλλειµµα λόγω της
υπέρβασης των δηµοσίων δαπανών έναντι των δηµοσίων εσόδων, τότε
το κρατικό έλλειµµα θα προκαλούσε την µείωση του πλεονάσµατος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Το συµπέρασµα το οποίο εξάγεται από τη σχέση 9, είναι ότι εάν το
µεγεθός Sp-I είναι σταθερή, τότε η συναρτησιακή σχέση µεταξύ ελλείµµατος δηµοσίου τοµέα και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι θετική. ∆ηλαδή, η άνοδος (µείωση) του κρατικού ελλείµµατος, προκαλεί την
άνοδο (µείωση) του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Επίσης, η άνοδος (µείωση) του κρατικού ελλείµµατος, συντελεί στην
µείωση (άνοδο) του πλεονάσµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Μία άλλη µέθοδος προσέγγισης, η οποία υιοθετείται από αρκετούς
οικονοµολόγους, κατά την εξέταση της σχέσης µεταξύ κρατικών ελλειµµάτων και ελλείµµατος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή ελλείµµατος εµπορικού ισοζυγίου, είναι η επίδραση που ίσως ασκούν τα κρατικά ελλείµµατα επί των επιτοκίων. Εάν δηλαδή η αύξηση των κρατικών
ελλειµµάτων επιδρά θετικά στην µεταβολή των επιτοκίων, τότε τα υψηλότερα επιτόκια προκαλούν την εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό. Η
εισροή όµως ξένων κεφαλαίων από την αλλοδαπή, συντελεί στην άνοδο
της ζήτησης χρήµατος, µε αποτέλεσµα την άσκηση ανατιµητικών τάσεων
στο εγχώριο νόµισµα. Η ανατίµηση του εγχώριου νοµίσµατος, προκαλεί
στο µεσοµακροπρόθεσµο την άνοδο των εισαγωγών και τη µείωση των
εξαγωγών, µε συνεπακόλουθο την επιδείνωση της θέσης του εµπορικού
ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών3.
Κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο η άσκηση ανατιµητικών τάσεων στη δραχµή, µέσω της θετικής επίδρασης που τα κρατικά ελλείµµατα
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προκαλούν στα ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια, φαίνεται ότι διαπιστούνται στην ελληνική οικονοµία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
στη χώρα µας το φαινόµενο, οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να
χρηµατοδοτούν τα διευρυνόµενα κρατικά ελλείµµατα, διατηρούν τα
ονοµαστικά επιτόκια των κρατικών χρεωγράφων σε δραχµές ή ξένο
νόµισµα σε υψηλά επίπεδα. Η διατήρηση των ονοµαστικών και άρα των
πραγµατικών επιτοκίων των εντόκων γραµµατίων και οµολόγων του
ελληνικού δηµοσίου σε υψηλά επίπεδα, αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης
ξένων κεφαλαίων, καθώς τα κεφάλαια αυτά τοποθετούνται στα κρατικά
χρεώγραφα και στη συνέχεια επανεξάγονται, εφόσον προηγουµένως
έχουν καρπωθεί τα υψηλά εισοδήµατα από τόκους.
∆εδοµένου όµως ότι τα έντοκα γραµµάτια και τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου µέχρι ετήσιας χρονικής διάρκειας, αποτελούν µέρος της
προσφοράς χρήµατος M4, προκύπτει ότι ανατιµητικές πιέσεις στη δραχµή, ασκούνται και µέσω της αυξηµένης ζήτησης χρήµατος από την αλλοδαπή. Με τη χρήση σύγχρονων οικονοµετρικών τεχνικών, έχουµε δείξει
ότι η άνοδος των κρατικών ελλειµµάτων της ελληνικής οικονοµίας,
πράγµατι προκαλεί την αύξηση των επιτοκίων και την άνοδο της ζήτησης χρήµατος4. Συνεπώς, ανατιµητικές πιέσεις στην δραχµή, ασκούνται
µέσω των επιδράσεων τις οποίες τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, προκαλούν στα επιτόκια των κρατικών χρεωγράφων και τη ζήτηση χρήµατος,
µε µία αλυσίδα αρνητικών επιπτώσεων στο εµπορικό ισοζύγιο και το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ελληνικής οικονοµίας.
Σε διάφορα άρθρα (1999, 1998, 1997), έχουµε αναλύσει το µηχανισµό
βάσει του οποίου, οι νεορικαρντιανοί ισχυρίζονται ότι η άνοδος των
κρατικών ελλειµµάτων, δεν έχει καµία επίδραση στα βασικά µακροµεγέθη του οικονοµικού συστήµατος, όπως: εθνικό εισόδηµα, επιτόκια, αποταµίευση, επενδύσεις, κατανάλωση, εµπορικό ισοζύγιο, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ζήτηση (προσφορά) χρήµατος, κ.λ.π. Έχοντας
όµως υπόψη τη σχέση 9, το ερώτηµα, το οποίο σχετίζεται µε το Νεορικαρντιανό υπόδειγµα, παρουσιάζει ενδιαφέρον, εάν δηλαδή στην οικονοµία µιας χώρας παρατηρείται το φαινόµενο, οι αποταµιευτικοί πόροι
του ιδιωτικού τοµέα (Sp) να παρουσιάζουν διαχρονική αύξηση, µέχρι
πότε τα κρατικά ελλείµµατα µπορούν να χρηµατοδοτούνται µε τους
πλεονάζοντες πόρους του ιδιωτικού τοµέα;
Σε µία τέτοια περίπτωση, οι ιδιωτικές αποταµιεύσεις (Sp) θα έπρεπε
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να ήταν τόσο υψηλές, ώστε να επαρκούσαν για την χρηµατοδότηση,
τόσο των εγχώριων επενδύσεων (Ι) όσο και των κρατικών ελλειµµάτων.
Εάν οι ιδιωτικές αποταµιεύσεις σηµειώνουν διαχρονική άνοδο και
επαρκούν για την κάλυψη των κρατικών ελλειµµάτων και την ικανοποίηση των αναγκών της οικονοµίας σε επενδύσεις, τότε µε βάση τη σχέση
9, η άνοδος των κρατικών ελλειµµάτων δεν επηρεάζει το εµπορικό ισοζύγιο ή το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (CA) µιας χώρας. Σαυτή την
ακραία, για τη γνώµη µας, περίπτωση τα κρατικά ελλείµµατα εµφανίζουν ουδετερότητα, µε συνέπεια η Ricardian Equivalence Hypothesis να
ισχύει.

3. Οικονοµετρικά Αποτελέσµατα
Ένα σηµαντικό µέρος της σύγχρονης οικονοµετρίας, ασχολείται µε
την επίδραση που ασκεί µία τρίτη µεταβλητή σε δύο άλλες µεταβλητές,
όταν θέλουµε να διερευνήσουµε την µεταξύ τους αιτιώδη σχέση5. Σε
αυτό το µέρος της ανάλυσής µας, θα εξεταστεί αρχικά η αιτιώδης σχέση
µεταξύ των µεταβλητών Dt και Bt στα πλαίσια ενός διµεταβλητού συστήµατος και στη συνέχεια εισάγοντας την Yt ως τρίτη µεταβλητή θα διερευνηθεί η κατεύθυνση αιτιότητας µεταξύ των Dt και Bt στο µεθοδολογικό περίγραµµα ενός τριµεταβλητού συστήµατος.

64

Γεώργιος Βάµβουκας
Πίνακας 1: Τεστ στασιµότητας, 1948-1993

Επίπεδα
Ι. Με σταθερά και χρονική τάση
(with a constant and time trend)
Dt
Bt
Yt
II. Με σταθερά και χωρίς
χρονική τάση (with a constant
and no time trend)
Dt
Bt
Yt

Πρώτες διαφορές

0,24
-0,30
-1,60

-6,76*
-4,96*
-3,53**

2,68
-1,54
-0,21

-4,69*
-4,90*
-3,61*

* Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1%
** Στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 5%

Παρατηρήσεις: Χρησιµοποιούµε στους υπολογισµούς µας το "τεστ στασιµότητας" (stationarity test, unit – root test) ADF (Augmented Diskey – Fuller)
τεστ. Οι υπολογισµοί γίνονται µε µία χρονική υστέρηση στο σύστηµα
ARMA. Τα στατιστικά απεικονίζουν t – statistics και προέρχονται από
τους Πίνακες του Mackinnon (1991).
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Dt είναι το ακαθάριστο έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού σε
σταθερές τιµές, Bt είναι το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου σε σταθερές τιµές και Yt είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές αγοραίες τιµές. Ο δείκτης t συµβολίζει τον χρόνο. ∆ιαιρώντας το
ακαθάριστο έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού και το έλλειµµα
του εµπορικού ισοζυγίου σε τρέχουσες τιµές µε το ονοµαστικό ύψος του
ΑΕΠ, λαµβάνουµε τις χρονολογικές σειρές Dt και Bt. Τα στατιστικά
στοιχεία έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών, την Τράπεζα της
Ελλάδος και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος και καλύπτουν την χρονική περίοδο 1948-1993.
Από την οικονοµετρική ανάλυση γνωρίζουµε ότι η εξέταση της αιτιώδους σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών, προϋποθέτει την ικανοποίηση δύο
δεδοµένων. Αρχικά, θα πρέπει οι δύο µεταβλητές να είναι στάσιµες (stationary) του ίδιου βαθµού και κατά δεύτερο λόγο, οι δύο µεταβλητές σε
επίπεδα (levels) να είναι από κοινού ολοκληρώσιµες (cointegrated). Σύµφωνα µε τους Engle και Granger (1987), εάν δύο µεταβλητές είναι "από
κοινού ολοκληρώσιµες", τότε µεταξύ τους υπάρχει µια ECM(Εrror-Correction Model) διατύπωση, στα πλαίσια της οποίας µπορεί να εξεταστεί
η µεταξύ τους κατεύθυνση αιτιότητας. Αυτό είναι το περίφηµο ECM
«representation theorem» των Engle και Granger, µε βάση το οποίο
έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα στο χώρο της οικονοµετρίας
και κατά προέκταση στο πεδίο των εφαρµοσµένων οικονοµικών τα
τελευταία χρόνια6.
Στον Πίνακα 1 εφαρµόζουµε unit-root tests, για να εξεταστεί ο βαθµός στασιµότητας των µεταβλητών Dt, Bt και Yt. Στους υπολογισµούς
µας χρησιµοποιούµε το Augemented Dickey – Fuller (ADF) test statistic.
Σύµφωνα µε τους στατιστικούς πίνακες του Mackinnon (1991), τα ADF
tests υποδεικνύουν ότι οι µεταβλητές Dt, Bt και Yt, κατά τη χρονική
περίοδο 1948-1993 είναι στάσιµες πρώτου βαθµού7. ∆εδοµένου ότι οι
χρονολογικές σειρές Dt, Bt και Yt είναι στάσιµες σε πρώτες διαφορές Ι
(1), το επόµενο στάδιο της οικονοµετρικής µας ανάλυσης, είναι η εξέταση των "από κοινού ολοκληρώσιµων σχέσεων" µεταξύ του διµεταβλητού
συστήµατος Dt, και Bt και του τριµεταβλητού συστήµατος Dt, Bt και Yt.
Στην ανάλυσή µας υιοθετούµε το cointegration test του Johansen
(1988, 1991). Σύµφωνα µε τον Gonzalo (1994), η µέθοδος του Johansen
αποτελεί την καλύτερη και πιο αξιόπιστη οικονοµετρική τεχνική, για τη
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διερεύνηση εάν κάποιο σύστηµα µεταβλητών ακολουθεί µακρόχρονη
ισόρροπη τάση. Σύµφωνα µε τα στατιστικά αποτελέσµατα του πίνακα
2, τόσο στο διµεταβλητό σύστηµα Dt, Βt όσο και στο τριµεταβλητό
σύστηµα Dt, Bt, Yt, οι χρονολογικές σειρές ακολουθούν µακρόχρονη
ισόρροπη τάση, το οποίο στην οικονοµετρική ορολογία σηµαίνει ότι οι
µεταβλητές του κάθε συστήµατος είναι "από κοινού ολοκληρώσιµες"
(cointegrated). Για την ενίσχυση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των
στατιστικών µας αποτελεσµάτων, χρησιµοποιούµε µία, δύο και τρεις
περιόδους ως χρονικές υστερήσεις στον βαθµό του VAR (Vector Autoregression) συστήµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τιµή του λmax (the
maximum eigenvalue statistics), επιβεβαιώνει ότι οι οικονοµικές µεταβλητές, που συνθέτουν το διµεταβλητό και το τριµεταβλητό VAR σύστηµα, είναι "από κοινού ολοκληρώσιµες".
Η επόµενη φάση της οικονοµετρικής µας ανάλυσης είναι να διερευνηθεί η αιτιώδης σχέση (Granger causation) µεταξύ των µεταβλητών Dt
και Bt. Στους πίνακες 3 και 4, στα πλαίσια του διµεταβλητού (Dt, Βt) και
του τριµεταβλητού (Dt, Βt, Υt) συστήµατος, εφαρµόζουµε την µέθοδο
του Hendry, από το "γενικό στο ειδικό" (Hendry's general-to-specific strategy). Ως γνωστόν, η µέθοδος του Hendry από το "γενικό στο ειδικό"
προϋποθέτει ECM υποδείγµατα, όπου από το αρχικό πλήρες σύστηµα
(the unrestricted model) εκπίπτονται οι µη-στατιστικώς σηµαντικές
µεταβλητές. Οι αποµένουσες στατιστικώς σηµαντικές µεταβλητές αποτελούν το «restricted model», η εκτίµηση των παραµέτρων του οποίου
µας οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, για την κατεύθυνση αιτιότητας των υπό εξέταση µεταβλητών.
Στα µεθοδολογικά πλαίσια ενός ECM συστήµατος, οι παράµετροι
των µεταβλητών σε πρώτες διαφορές αντανακλούν την βραχυχρόνια
δυναµική (short-run-dynamics) του συστήµατος. Από την άλλη µεριά, οι
παράµετροι των error-correction terms Εt-1 και Ct-1 απεικονίζουν την
µακροδυναµική (long-run dynamics) επίδραση των ανεξαρτήτων µεταβλητών επί της εξαρτηµένης. Οι παράµετροι των όρων Εt-1 και Ct-1 πρέπει να έχουν αρνητικό πρόσηµο και να είναι στατιστικώς σηµαντικοί.
Το σύνολο των στατιστικών ευρηµάτων στους Πίνακες 3 και 4,
κατευθύνει στο καίριο οικονοµετρικό συµπέρασµα ότι τα κρατικά
ελλείµµατα της ελληνικής την συµπεριφορά οικονοµίας επηρεάζουν του
εµπορικού ισοζυγίου. Είτε στο διµεταβλητό ή το τριµεταβλητό σύστηµα,
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η µεταβλητή Dt επιδρά θετικά στην Βt το οποίο σηµαίνει ότι η άνοδος
των κρατικών ελλειµµάτων προκαλεί ταυτόχρονα την διεύρυνση του
ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η κατεύθυνση αιτιότητας είναι µονόδροµη από την Dt προς την Βt τόσο στο βραχυχρόνιο όσο και στο µακροχρόνιο διάστηµα.
Σε κανένα από τα «restricted» συστήµατα των πινάκων 3 και 4, δεν
παρατηρείται κάποιος βαθµός αιτιότητας από την µεταβλητή Βt προς
την µεταβλητή Dt. Απεναντίας, ο ισχυρός και στατιστικώς σηµαντικός
βαθµός επίδρασης της µεταβλητής Dt επί της Βt πιστοποιείται και από
τα τεστ διάγνωσης και εξειδίκευσης (diagnostic tests, specification tests),
τα οποία εφαρµόζουµε στα restricted συστήµατα8. Επίσης το "CUSUM
τεστ τετραγώνων" (Cumulative sum of squares test), το οποίο αποτελεί
ένα από τα πιο αξιόπιστα και αποδεκτά τεστ σταθερότητας στην σύγχρονη οικονοµετρία, επιβεβαιώνει σε συνδυασµό µε τα στατιστικά ευρήµατα των πινάκων 3 και 4 την σταθερότητα των εκτιµώµενων συστηµάτων9. Το σύνολο των οικονοµετρικών αποτελεσµάτων στους πίνακες 3
και 4, επιβεβαιώνει την άποψη ότι στην περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας, ισχύει η Κεϋνσιανή άποψη ότι τα κρατικά ελλείµµατα επηρεάζουν αρνητικά την κατάσταση του εµπορικού ισοζυγίου της Ελληνικής
οικονοµίας.
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Πίνακας 2: Cointegration tests βασισµένα στην µέθοδο
του Johansen, 1948-1993
λmax Rank Tests
Η0: r=0

Η0: r=1

Η0: r=2

Α. Γραµµική ντιτερµινιστική τάση
στα στοιχεία και σταθερά
1. ∆ιµεταβλητό σύστηµα (Dt, Bt)
- Ένα έτος χρονική υστέρηση
- ∆ύο έτη χρονική υστέρηση
- Τρία έτη χρονική υστέρηση

16,2**
16,9**
23,0*

2,9
3,6
5,4

-

2. Τριµεταβλητό σύστηµα (Dt, Bt, Yt)
- Ένα έτος χρονική υστέρηση
- ∆ύο έτη χρονική υστέρηση
- Τρία έτη χρονική υστέρηση

38,7*
42,3*
68,2*

13,5
15,0
18,5

2,5
1,3
0,3

1. ∆ιµεταβλητό σύστηµα (Dt, Bt)
- Ένα έτος χρονική υστέρηση
- ∆ύο έτη χρονική υστέρηση
- Τρία έτη χρονική υστέρηση

22,1**
21,8**
27,5*

4,1
4,3
6,2

-

2. Τριµεταβλητό σύστηµα (Dt, Bt, Yt)
- Ένα έτος χρονική υστέρηση
- ∆ύο έτη χρονική υστέρηση
- Τρία έτη χρονική υστέρηση

58,9*
56,9*
73,7*

31,4*
29,4*
23,7*

10,4
6,9
4,0

Β. Χωρίς ντιτερµινιστική τάση
στα στοιχεία και σταθερά

* Υποδηλώνει απόρριψη της υπόθεσης µηδέν σε 1% επίπεδο σηµαντικότητας
** Υποδηλώνει απόρριψη της υπόθεσης µηδέν σε 5% επίπεδο σηµαντικότητας.

Παρατηρήσεις: Λεπτοµέρειες για τη µεθοδολογία των cointegration tests του
Johansen, βλ. Johansen (1988, 1991), Johnston και DiNardo (1997).
Τα λmax Rank Test προέρχονται από τους πίνακες των Osterwald –
Lenum (1992).
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Πίνακας 3: Εκτιµήσεις των ECM συστηµάτων, 1948-1993
Unrestricted Προσέγγιση
Μεταβλητές
σταθερά
∆Dt (-1)
∆Dt (-2)
∆Dt (-3)
∆Dt (-4)
∆Dt (-5)
∆Βt (-1)
∆Βt (-2)
∆Βt (-3)
∆Βt (-4)
∆Βt (-5)
Ct-1
Et-1
2

R
DW
SER
Chow (1971)
Chow (1975)
RESET
WT
ARCH (2)
ARCH (3)
BG (2)
BG (3)

Restricted Προσέγγιση

∆Βt

∆Dt

∆Βt

∆Dt

0,412 (1,284)
-0,222 (-1,199)
-0,080 (-0,441)
-0,094 (-0,547)
0,302 (1,738)
0,089 (0,446)
-0,233 (-1,098)
-0,134 (-0,819)
-0,098 (-0,655)
-0,155 (-1,045)
-0,050 (-0,363)
-0,040 (-0,295)

0,430 (1.164)
-0,273 (-1,176)
-0,023 (-0,104)
0,149 (0,664)
0,445 (2,030)
0,211 (0,988)
-0,099 (-0,454)
0,122 (0,748)
-0,171 (-1,079)
0,013 (0,083)
0,004 (0,029)

0,079 (0,321)

0,326 (1,260)

0,307 (2,215)

0,418 (2,686)

-0,154 (-1,671)
-0,007 (-0,064)

0,087
2,011
1,556
0,550
0,766
0,330
9,650
0,536
0,574
1,239
0,964

0,063
1,982
1,621
0,420
0,543
0,452
12,929
0,026
0,017
0,144
1,634

-0,031 (-0,488)
0,134
2,266
1,502
0,373
0,027
1,604
1,872
0,366
0,378
0,998
1,848

0,118
2,389
1,602
1,695
1,872
0,394
1,308
1,421
0,874
1,467
0,971

Παρατηρήσεις: Μη συµπτωτικά t – statistics στις παρενθέσεις. Ct-1 και Et-1 είναι error
– correction όροι, µε υστέρηση µιας χρονικής περιόδου, όπου η χρονολογική σειρά των
καταλοίπων έχει αποκτηθεί από την παλινδρόµηση των ανεξάρτητων µεταβλητών στην
εξαρτηµένη. Τα διάφορα στατιστικά που περιλαµβάνονται στον πίνακα 3, είναι γνωστά
διαγνωστικά
τεστ και τεστ εξειδίκευσης (diagnostic and specification
tests). Ειδικότερα, το
2
2
R είναι ο διορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού (adjusted R ), DW είναι το Durbin
– Watson στατιστικό, SER είναι το Standard Error της παλινδρόµησης. Chow είναι το
Chow F – statistics. JB (Jarque και Bera) είναι το τεστ κανονικότητας των καταλοίπων της
παλινδρόµησης. RESET είναι το Ramsey F – statistics, WT είναι το White F – statistics,
BG είναι το Breusch – Godfrey F – statistics και ARCH είναι το Autoregressive Conditio-
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nal Heteroskedasticity F – statistics. Οι αριθµοί εντός παρένθεσης στα διάφορα τεστ, απεικονίζουν χρονικές υστερήσεις στα κατάλοιπα της παλινδρόµησης. Για τον υπολογισµό
των διαφόρων τεστ, χρησιµοποιήσαµε το TSP E.Views 3 (1998). Οι Pindyck και Rubinfeld (1998) αναλύουν µε εξαίρετο τρόπο τα τεστ που περιλαµβάνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 4: Εκτιµήσεις των ECM συστηµάτων, 1948-1993

Μεταβλητές
σταθερά
∆Dt (-1)
∆Dt (-2)
∆Dt (-3)
∆Dt (-4)
∆Dt (-5)
∆Βt (-1)
∆Βt (-2)
∆Βt (-3)
∆Βt (-4)
∆Βt (-5)
∆Υt (-1)
∆Υt (-2)
∆Υt (-3)
∆Υt (-4)
∆Υt (-5)
Ct-1
Et-1
2

R
DW
SER
Chow (1971)
Chow (1975)
RESET
WT
ARCH (2)
ARCH (3)
BG (2)
BG (3)

Unrestricted Προσέγγιση
∆Dt
∆Βt
-1,586 (-2,206)
-0,095 (-0,550)
-0,068 (-0,405)
0,108 (-0,689)
0,441 (2,824)
0,093 (0,473)
-0,172 (-0,735)
0,052 (0,299)
-0,083 (-0,559)
-0,234 (-1,563)
-0,134 (-0,978)
0,064 (2,273)
0,001 (0,038)
-0,004 (-0,142)
0,038 (1,244)
0,030 (0,994)
-0,418 (-1,736)

0,060 (0,072)
-0,237 (-0,962)
0,031 (0,138)
0,217 (1,018)
0,463 (2,158)
0,224 (0,921)
-0,084 (-0,337)
0,075 (0,386)
-0,264 (-1,444)
-0,007 (-0,037)
0,008 (0,045)
0,002 (0,055)
-0,11 (-0,302)
0,028 (0,706)
0,012 (0,290)
-0,007 (-0,172)

Restricted Προσέγγιση
∆Βt
∆Dt
-0,924 (-2,974)

0,278 (1,084)

0,326 (2,899)

0,431 (2,929)

0,069 (3,581)

-0,405 (-3,634)
-0,042 (-0,364)

0,344
1,930
1,319
0,444
1,580
1,244
29,209
0,100
0,091
0,661
1,036

0,074
2,060
1,735
0,292
0,540
1,540
35,060
0,094
0,057
0,912
1,142

-0,087 (-1,345)
0,438
2,240
1,209
1,121
1,622
0,324
7,897
0,004
0,123
0,906
1,234

0,153
2,331
1,570
1,492
1,724
0,970
2,239
1,267
0,795
1,109
0,719

Παρατηρήσεις: Μη συµπτωτικά t – statistics στις παρενθέσεις. Ct-1 και Et-1
είναι error – correction όροι. Για τα υπόλοιπα στατιστικά, βλ. Πίνακα 3.
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∆ιάγραµµα Ι: CUSUM Τεστ Τετραγώνων
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b: Restricted ECM
Eκτιµήσεις (Bt, Dt, Yt) 1948-1993
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72

Γεώργιος Βάµβουκας

Abstract

GEORGE VAMBOUKAS: The Relationship Between Budget Deficits and
Current Account
This paper employs cointegration analysis, error correction modelling and Granger
causality to explore the relationship between budget and trade deficits using annual data
from a developing economy.The main purpose of the paper is to test the validity of the
Keynesian proposition and the Ricardian equivalence theorem. The empirical evidence suggests a predominantly unidirectional causality from budget deficit to trade balance in the
long and short run. The various specification and diagnostic tests appear significant and
robust, indicating the consistency of the empirical framework of the Keynesian proposition.

YΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Λόγω της αντικειµενικής δυσκολίας να ερµηνευθούν οι διάφοροι διεθνείς οικονοµετρικοί όροι στην ελληνική, κρίθηκε σκόπιµη η χρήση αναγκαστικά αγγλικών όρων. Η
βιβλιογραφία η οποία µνηµονεύεται αναφέρεται διεξοδικά σε όλο το φάσµα των
οικονοµετρικών τεχνικών, που υιοθετούµε στην ανάλυσή µας.
2. Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί της έννοιας της απορρόφησης, βλ. Salvator
(1995), Βάµβουκας (1997).
3. Αυτό το σηµαντικό σκέλος της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το οποίο εξετάζοντας την
αιτιώδη σχέση µεταξύ κρατικών ελλειµµάτων και ελλείµµατος εµπορικού ισοζυγίου
ή ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διερευνά αρχικά το ενδεχόµενο εάν τα δηµόσια
ελλείµµατα προκαλούν την άνοδο των ονοµαστικών και άρα των πραγµατικών επιτοκίων, µε συνέπεια την άσκηση ανατιµητικών πιέσεων στο εθνικό νόµισµα, αναλύεται διεξοδικά στην εργασία των Arora και Dua (1993).
4. Βλ. Vamvoukas (1997, 1998)
5. Για τη φιλοσοφία και τη µέθοδο εφαρµογής των τεστ αιτιότητας (causality tests), βλ.
Granger (1988) και Vamvoukas (1999).
6. Για τη φιλοσοφία και τη µεθοδολογία του ECM modeling, βλ. Enders (1995) και Thomas (1997).
7. Ένας αξιόλογος αριθµός άρθρων, βιβλίων, κ.λ.π. ασχολείται διεξοδικά µε τη µεθο-
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δολογία και την έννοια των unit-root tests και cointegration tests, όπως Green (1997),
Charemza και Deadman (1997).
8. Χρήσιµα οικονοµετρικά βοηθήµατα για την κατανόηση των tests διάγνωσης και εξειδίκευσης, είναι τα εγχειρίδια των Green (1997) και Ramanathan (1998). Επίσης τα
εγχειρίδια των οικονοµετρικών πακέτων TSP E.Views (1998) και PC-GIVE (1998),
αποτελούν καλό βοήθηµα για όσους θέλουν να διεισδύσουν ακόµα περισσότερο στην
φιλοσοφία και µεθοδολογία των tests διάγνωσης και εξειδίκευσης, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην σύγχρονη οικονοµετρία.
9. Για τη µαθηµατική και την στατιστική απεικόνιση του "CUSUM τεστ τετραγώνων",
βλ. Green (1997).
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SMODIFICATIONAL IMPACTS OF THE EURO
ON THE GREEK FINANCIAL-CREDIT ENVIRONMENT
AND BANKS' FINANCIAL ADVANTAGES IN THE
LONG-TERM PERIOD
GEORGE A. THANOS - PETER A. KIOCHOS
Air Force Academy - University of Piraeus

1. Introduction
The financial-credit system applied in Greece ever since 1979,1 according to the Charissopoulos Committee's report, would start entering a
new phase characterised by apparent onsets of a decrease in state investments as well as of a disentanglement from the strict administrative restrictions, special credit rules and central administrative determination
imposed by interest rates.2 The year 1982 was a milestone in the history
of country's credit system due to the dismissal of the Monetary Committee and to the transference of its tasks to the Bank of Greece.3 The last
joint effort that was made to evaluate and to form the development framework of the Greek financial system, coupled with also the application
of European Community's relevant directives in the context of the procedure to harmonise the state-members' financial-credit systems, would
be made during the period 1985-1987 through the report of the Caradza
Committee.4
The liberation of the financial credit system in Greece has been implemented to a considerable extent today and banks are facing the new
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conditions, which are characterised by mobility and alterations in their
institutional, financial and operational levels. Of course, certain restrictions which had to be lifted concerning harmonisation -like the remaining percentage upon the compulsory banking deposits binding, the encumbrances upon grants (involving, mainly, the special banking works tax
and the contribution provided for in the Law 128/75)- as well as settling
a series of issues related to the rationalisation of the taxation system in
force plus regulating the juridical status and the accounting principles
governing Greek banks' operation- will still remain in force.
Therefore, Greek credit institutions, in relation to the past, do bear
the responsibility for their actions and options, enjoying a freedom of
carrying out an unprecedented financial activity in terms of the recently
set Greek financial-credit standards (Karayiannis A., 1999, p. 61-81).
Invoicing interest rates and bank services is determined now by banks
themselves on the basis of market rules and of the existing competition.
The number and concentration of banks is the result of a new entrepreneurial reasoning as concerns the universal character of today's economies and the enhancement of the production powers.5 The differentiation occurring in the composition of banks’ portfolios and profit sources,
the circulation of capitals, the establishment of inter-frontiers transactions as well as state’s and enterprises’ resorting to the direct money and
capital markets will compose a different morphology in country’s financial-credit landscape, which depends directly on the new European financial order of things and expresses both bank’s works and orientations.
Joining the Euro zone poses as a re-evolutionary challenge to all the
institutions of European Union's state-members on both an institutional
and a functional levels. The significant endeavours aiming at the European convergence will place the EU on the top of the international financial interest even in relation to USA’s standards. Establishing a single
currency is, undoubtedly, on the one hand, a universal financial fact in
terms of the total effacement of national currency rates (Demathas Z.,
Calaphatis Th., Sakellaropoulos Th., 1991, p. 11-18. Also Panagos B.,
1986, p. 61-99) and of overriding, as a result, the transactions performed within the European Community and, on the other, in terms of the
formation of new transaction data on an international level.
The institutional reformation (Alexakis P., 1998, p. 150. Also, Than-
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os G., 1999a) of the Greek financial-credit system will revolve over the
following basic axes:
• Abolishing gradually the binding-unbinding system concerning the
compulsory deposits with the Bank of Greece (it has almost been
concluded with the exception of compulsory investments on Greek
State’s titles), which has resulted in utilising available funds on
terms and conditions determined by banks themselves and by the
operation of the market (Costopoulos G., 1992, p. 13-15).
• Liberating completely deposits and grants interest rates.
• Lifting the restrictions imposed on the circulation of capitals.
• Banning interest rates subsidies.
• Differentiating in banking institutions’ traditional activation framework and accelerating its adaptation to the new European and international standards (Michelis P., 1998, p. 13-16) (enriching the
provided types of banking products, interweaving banking works
with the works of cash-funds markets, providing investments services, managing available entrepreneurial capitals, utilising comparative advantages per case etc.).
• Assuring the independence of the Central Bank and modernising
banking legislation in general in the context of its being aligned
with the respective communal one (Brittan L., 1992, p. 3-7).
• Replacing the mechanism of the currency equivalence rates by the
Single European Currency Unit (ECU).

2. Introducing the euro: adhesion cost and benefits resulting in
favour of the banking sector
The use of the Euro will co-exist and function at the same time with
the existence of a financial block existing between European Union’s
state-members (Euro and customs zones) since the duties that existed
among the state-members and were in force only as concerned the countries being out of this zone (Helter R., 1973, p. 183) are abolished.
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The European Currency Unit (ECU) has been the official currency of
European Union's eleven state-members6 since January 1 1999, its establishment carried out according to the conversion prices of the Ecofin
Council on the basis of the procedures provided for in Clause 109L, par.
4, section a, of the Treaty of Rome.7 Banknotes and coins in the form of
various national monetary units will continue to have the force of legitimate money of a compulsory circulation during the three year transitional period8 and, as a result, payments will be carried out by use of also
various national monetary units (Gortsos Ch., 1998, p. 130-139) during
the above time period.

I. The Adhesion Cost during the short-term period
Implementing the Monetary Union and entering the Euro zone are
forecast in the short-term period to spawn serious problems bound to
hamper Greek credit institutions connected, on the one hand, to losses
in revenues from bank works and, on the other, to the cost of the adaptation to the single currency (accounting, software, communication etc.)
as well as to the cost related to the changes in the institutional framework governing the operation of the money and funds markets.

A. Losses in Revenues
Reinforcing the financial disintermediation restriction, resulting from
the adhesion to the Euro, will bring on differentiation in both banks' profitability sources and profit margins. The swing, that is, from bank loans
and other traditional financial-credit activities to the direct utilisation of
the money market as well as the pressures exercised to a reduction in
profits due to the rationalisation of financial-credit transactions, the elimination of the currency risk and of the new competitions conditions
will result in a short-term reduction in banking activities.
The respective reduction as concerns the participation in the revenues, resulting from the shrinking to be observed in traditional works at an
initial phase, is obvious, at least, as concerns purchase-sales performed
among European currencies as well as among derivative products depending on them, such as time contracts, currency purchase-sale rights
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(option), forwards, futures, etc.,9 as well as on also the reduction in interests due to the restriction in banking activities in the context of the
loan market and on the adaptation of interest rates on lower levels within the European Union. It should be noted as well that a considerable
part of revenues from currency acts will concern revenues from commissions, which (revenues), despite the fact that they will differ from bank
to bank, they will represent about 30%, on average, of banking sector's
total expenses, commissions derived, mainly, from sales, reimbursements and discounts in Greek State's titles amounting to 15% (Canellopoulos C., 1998, p. 101-102) also included.
The losses in revenues from banking works are forecast to amount,
on average, to 8-10% since about 40% of the external trade will continue to be carried out in dollars and in other foreign currencies of countries lying outside the European Union. Greece's trade percentage in the
context of the EU is shown to range round 60%.
Year

Exports as a Percentage
on the Total Figure

Imports as a Percentage
on the Total Figure

1987

65.8

59.3

1988

64.2

63.1

1989

65.2

62.7

1990

63.7

65.5

1991

63.5

62.4

1992

65.4

64.6

1993

55.8

64.0

1994

54.0

64.4

1995

61.0

70.0

Table: Trade of Greece With The EU
Source: ESYE, monthly statistical bulletins

B. The Adaptation Cost
Facing the transition to the Euro is a hard test to which banks will be
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subjected since they should calculate an encumbrance upon their operational costs by 2%, at least, on a yearly basis. This percentage is included in a study of the Banking Federation of The European Union Change

in T e c h n o l o g y

Above 50%

Public relations - advertising, stationary, printed matter etc.

20%

Personnel’s education - training

10%

BFEU10 in terms of the monetary unification as follows:
The transition and adaptation costs will, more analytically, be broken down into the following basic costs:
• The cost of replacing the national currency by the common European currency.
• The cost of converting the contracts in Greek Drachmas of any nature whatsoever into Euros.11
• The cost of converting accounts in Greek Drachmas or not into
Euros.
• The cost of changing systems and machinery (information, capitals
transference capitals, ATM, POS etc.).
• The cost of changing titles (bonds, securities etc.), notary's public
documents and judicial resolutions, insurance contracts etc..
• The cost of converting material, printed or not.
• The cost of training personnel and of informing the public.
• The cost of training personnel and of informing the public.
It should be noted in addition that, according to the BFEU, the total
cost entailed by the adaptation to the Euro will not only encumber the
Greek banking side but, proportionally, all European Union’s banks, in
which case, in final analysis, it will be a comparative advantage in favour of no side12 whatsoever. However, this evaluation appears to be unrealistic as far as Greek reality is concerned since the technological equipment is entirely imported and the structure of the network and of the
way in which Greek banks perform their transactions shows certain pec-
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uliarities and particularities in relation to the other European banks.13
Finally, the adaptation cost will not be exclusively a matter of a private cost and of a long-term benefit concerning only the bank sector
since the transition to software operational systems will be, along with
the single currency, also a source of benefits in favour of country’s enterprises as well as of Greek economy on its whole. Therefore, it is reasonable that a part of these expenses should be claimed by national or
communal resources eventually.

C. The Cost Referring to The Reformation Factor
The risk the Greek money and funds markets run of being placed into
a marginal position does exist in the event that the existing institutional
framework is not renewed and modernised. In consequence, an interbanking, coordinating mechanism is necessary for the cooperation of bank
institutes both in the context of the national payments system and of the
strong extra-banking liquidity14 users’ levels.

II. The benefits resulting from the euro in the long-term period
Banks’ profits will not be altered by means of Euro's accounting use
(Georgiou M., 1998, p. 39-40) inasmuch as, on the basis of the profitability function below that is not in force today, the Greek Drachma being
the official currency, if both the sides of the sequence are multiplied by
the ω equivalence, then the purchase power of the profits expressed in
Euros will remain unchanged.
That is, the sequence:
S * Ps + PROFIT = U * Pu
where:
• ω
units)
• s
• Ps
• u

Euro-Greek Drachma exchange rate (1 GDR = ω Euro
funds resources
average funds sources level cost (funds resources market
interest sources
uses of funds resources
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• Pu
average bank funds uses level interest rate
• PROFIT profits (gross exploitation revenues with a fixed operational cost
by introducing the single currency, it becomes:15
ω * S * Ps + ω * PROFIT = ω * u * Ru
By dint of the presupposition suggested by the above sequence,
banks' long-term benefits will be incomparably higher than the shortterm losses (Layard R., 1976, p. 18). The most basic arguments advocating in favour of this means involve:
• Stabilising the market due to the increase in its size, which will result in the regularisation of the state-members' intermediate economies fluctuations and, in consequence, the low fluctuation on a
Community's level.
• That the risk of evaluating the Euro will be lower than the risk of
evaluating national currencies and tends to be nil due to the larger
participation of the single currency in the volume of international
transactions.
• That the total phenomenal consumption will be of a higher stability16 and of a larger volume17 than the state-members’ one.
• That the Euro, due to its reinforcement, will run a nil devaluation
risk, which will result in decreasing the currency risk and, in consequence, in the drop of the interest rates in Euros.18
• That a large market and low interest rates (Thanos G., 1999b, p.
45-50), in combination with a low inflation rate, will contribute to
the realisation of expectations and, in consequence, to the increase
in investments.19
• Creating scale economies (Elliot J.W., 1975, p. 158).
• State-members’ specialisation in production sectors possessing
comparative advantages.
• That the increase in prosperity, consumption, investments and
Gross national Product (GNP) will create conditions for a further
augmentation of the financial magnification.
• That the limited currency risk will result in a decrease on banks’
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level insolvent claims.
• That the replacement of national currencies by the single currency
will result in the restriction of speculation (Rapaz V.J., 1981, p.
179).
• That Greece’s negotiable position will be reinforced since it will
enjoy the advantage of a strong Euro20 against the Dollar or the
Yen in the international markets.
• That accomplishing economic stability by means of a drop in prices and in interest rates21 and of a development prospective on the
basis of the above arguments will be an incentive for new production investments to utilise mainly modern and advanced technologies which, in turn, will increase also banks' turnover.

3. The banking sector in tomorrow’s Europe
It has become quite obvious that Greece’s adhesion to the Euro zone
will originate significant changes in both the structure and the operation
of the financial-credit sector and in its relationship with funds markets.
The most principal evidence advocating in favour of this is the one concerning the developments and changes in both the European and the international financial-credit environments, the application of modern
methods and techniques in transactions as well as the intensified competition as, a result of markets’ unification and of the free circulation of
capitals.
Unifying national markets and liberating the circulation of capitals
will pose the necessity today that banks should be developed and expanded beyond the Greek geographical borders as well as that they both be
distanced from their traditional operational way and specialised works
object in the context of a specific franchise scheme.
The constantly intensified competition will be the main feature of the
change in the existing monetary-credit environment in the Euro zone
since the appraisal of the provided bank products will be carried out in a
single currency and, as a result, there will be the element of comparabi-
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lity among them on both a European and an international levels. In addition to this, effacing the currency risk, decreasing the revenues derived
from currency acts in European currencies and maintaining transparency in financial-credit prices will increase the pressures for a decrease in
banks’ profit margins.
On the basis of the previously mentioned items, the wave of banks’
mergers and restructure schemes that have been observed lately in the
context of banks’ acquiring the necessary funds to broaden their capital
base to the purpose of decreasing their operational expenses, utilising
and applying new novelties-technologies as well as of reinforcing further their competitive position are expected to be intensified.
Establishing large bank complexes and differentiating their profitability sources -since depositors will resort to investing on various, mainly,
stock exchange derivatives in order to increase the lucrative performance of their capitals as well as also enterprises will obtain investment
funds from the direct funds market- will reinforce the interactions occurring among banks and the funds market, forming a modern banking philosophy in relation to banks’ policy exercise and new role, involving:
• Differentiating the traditional relations existing between the bank
and the client due to the reinforcement of its mediating role, against the counter-contracted party’s role, in view of the largest volume of its activities until very recently.
• Reinforcing specialised non-banking enterprises in markets providing modern and specialised financial-credit products (leasing, consumer loans, claims discounts etc.) by obtaining a more competitive operational cost than this of banks’.
• Correlating bank results with the fluctuations occurring in the financial-credit market due to the differentiation occurring in banking
works and, in consequence, in credit institutions’ profitability sources, as a result of the decrease in interest rates and in the compulsory twist to more lucrative banking activities.
The most basic requirements that form positive prospects in favour
of Greek banking factors’ successful presence in international moneyfunds markets and facilitate the creation of favourable conditions allowing a viable utilisation of banks' existing options are the following ones:
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• By decreasing the operational cost of banking works through the
rational utilisation of modern22 technologies utilisation as well as
by creating scale economies and accomplish-ing bank's optimum
size target, which results from mergers, purchases, collaborations
etc. It is noted that substituting the expensive labour cost by restructuring and decreasing branches (which prevails as a model abroad today) as well as by utilising modern banking and communication technologies23 will constitute the, perhaps, most basic elements
of labour legislation24 in the banking sector will be issues that are
subject to governmental decisions and options.
• Banks’ activation in sectors of pioneering interest (funds management, physical persons’ savings utilisation, retail banking, treasurer, consultation, options, derivatives etc.) and distancing from traditional works which, by the prevalence of low interest rates in the
Euro zone, are expected to shrink.
• Banks’ specialisation in sectors possessing comparative advantages and full development of products and services of their activity
field.
• Utilising the inter-frontiers money and funds markets expected to
be created as a direct result of the single currency.
• Educating, specialising and training staff and upgrading the quality
and effectiveness of the services provided.
• Consolidating relations of trust between the bank and the client, in
particular, today, when a considerable part of banking works is of a
stock exchange-oriented character and, therefore, the flow of information between banks and enterprises (especially, those who have
been registered in the stock exchange) should be absolutely confidential.
• Managing banking risks25 in the context of the new dimension of
the inter-banking system settlement offsets and of allocating the
probable loss in the bipartisan credit schemes among them. The
high degree of correlating banks’ exploitation results with stock
exchange values, due to the activation of these institutes in funds
market products as well as to the deposition of a part of their assets in negotiable titles,26 will include considerable risks as well.
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4. Conclusions
In conclusion, money and capital markets are being reformed in the
course of time, carrying away also the Greek market with them into a
circle of changes not only as concerns the demand sector (consumer
needs) but also the offer section (competition, new financial-credit products, introduction of new non banking monetary financial units etc.).
The above factors are of paramount importance to the cause of broadening and of utilising the existing options and advantages as far as the accomplishment of banking institutes’ viability level is concerned.
In reference to the first sector, every bank should work out and come
up with a consumer profile so that not only will it be aware of the demand requirements and needs but also in a position to foresee the oncoming changes in the entrepreneurial attitude. As far as offer is concerned,
every bank should be in a position to compete against the new offer products or packages provided by the competing banks as well as to endure
the competition pressures of the banking services offer that results from
the intense presence and activation of the non banking institutes in Greece.
Anyhow, bank should monitor the influx of new technologies, which
will not only change the "capital-to-work" sequence but also make the
role of banks be different. Reforming the labour and insurance legislation will allow banks to minimise their operational cost through the utilisation of the production factor called as "technology".
Greek banks have been developed within the context of an intensely
protective regime of a high currency risk and inflationary pressures preserving interest rates at exceedingly high levels and yielding huge profit
margins to them. Public sector’s being overloaned from credit institutions as well would result in the preservation of high banking funds demand levels with considerable yields in favour of Greek banks.
Decreasing the interbanking interest rate, which is the Bank of Greece’s main target, by the end of the year 2000 and Greece’s entrance into
the Euro zone as well as intensifying competition on the foreign banking factor's part are basic parameters for determining banks' invoicing
policies by banks themselves. Therefore, the question of which Greek
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banks will manage to reach, within about a one-year time period, operation levels assuring a viability degree to them is quite reasonable. However, the question in reference to time and to banks’ possibilities to expand in their attempt to acquire a satisfactory optimum size that will
allow the creation of scale economies as well as such structure of operational expenses that will assure both a considerable profit margin and an
effective entrepreneurial prospect is also a quite reasonable question.
Finally, credit institutes’ successful response to the oncoming competition, which will be intensified in the course of the convergence at any
rate but also after Greece has joined the Euro zone, presupposes a change in both mentality and practice as well as a certain speed of adapting
to the developments in market to the purpose of acquiring a more effective utilisation of the new technological data and of the collaboration
schemes that will assure the implementation of desirable entrepreneurial openings and optimise the effective-ness of the depositions portfolio.

Abstract

G. THANOS - P. KIOCHOS: Smodificational Impacts of the Euro on the
Greek Financial - Credit Environment and Banks’ Finanincial Advantages in
the Long-Term Period.
Analysing the impact on the application of the Euro and the reformation of the banking institutional framework will have on the financial-credit environment is the object
of this study.
A critical approach, with reference to the operational cost of the greek banks' transition and adaptation to a single currency as well as to the financial advantages resulting
from such an incorporation in a long-term period, are dealt with in this paper.
On a parallel with these issues, the banking operational attitude and the role of credit institutions in the context of the new competition conditions imposed by the relevant convergence are examined hereby.
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NOTES
1. One year before Greece was admitted into the EEC.
2. The Institution from the Bank of Greece, through the "Charissopoulos Committee",
the new directions and orientations of the banking system in the form of a proposals package aiming at its reformation and modernisation so that it would meet the new
European and international standards, were the starting point of the new swing, cf.
Thanos G., (1998, p. 274-277).
3. By dint of the Law 1266/02.07.1982, GGS 81, Vol. A_.
4. Caradza Committee's Report, (1987).
5. For a critical assumption of the rationalism of economies in the direction of the implementation of a system of a humanistic economy which will be targeted towards the
globalization and peace, cf. Houmanidis L., (2000, p. 723-750).
6. According to the Council's regulations 1103/97 and 974/98, Clause 2, section a.
7. The bipartisan central equivalence rates of the state-members' currencies in the context of SCS's currencies equivalence rates mechanism operation are taken into consideration to determine the irrevocably fixed conversion prices of the Euro, cf. newspaper Europe, May 3 1998, No 7213.
8. Until December 31.2001.
9. Kiochos P., Kiochos A., (1999, p. 376-384). Also, Codzamanis S., (1998, p. 153-208).
10. BFEU (Banking Federation of the European Union), (1994), Survey on the Introduction of the Single Currency - A First Contribution on the Practical Aspects, July.
11. It should be stressed in particular that the conversion in question is bound to have an
effect on also the definition of the concepts concerning the national income, consumption, investments, imports-exports etc., since local (peripheral) accounts will be
required to be used instead of the national ones.
12. It should be noted that the expenses for applying a domestic and an international
payment system are not included in this cost. It should also be noted that about three
years are required for applying new technological systems (information technology
system).
13. A large number of shops, the lack of scale economics, a bureaucratic way in which
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the system operates etc.
14. That is, of state or public enterprises and organisations, large private units etc.The
special significance of the FCU's Coordination Committee, which has operating since
1996 at the Union of Greek banks, to the preparation of the Greek banking institutions should also be noted.
15. It is should be noted that, inasmuch as all the terms in the sequence are altered proportionally, the purchase power of profits on an international level will not change.
16. Due to the interactive counteraction of fluctuations.
17. Due to the increase in the share in the international market.
18. Due to the effacement of the risk premium.
19. Thanos G., (1999γ, p. 22-29).
20. It is worth noting that, on the whole of the international trade in 1996, EEC's participation was 37.4% (as opposed to 20% in 1960, USA's 13.5%, NAFTA's 18.7% and
APEC's 45%. As well, despite the fact that the EEC had a larger share than the USA
in terms of both trade and international production (EEC 30% as opposed to USA's
27% for the time period 1995-1996), it participated by a percentage amounting to
only 15% (as opposed to USA's 60%) of the international funds circulation for the
same period due to the multiple split of the different force of its national currencies
purchase power. This percentage according to relevant appraisals will grow higher,
because the German Mark is, principally, the "hard currency" in European Union's
countries (Germany's participation in the international trade amounted to 9% in
1995), being bound to compete against the USA Dollar on equal terms. Therefore,
the Euro, as a strong international currency, will be a safe deposition of property assets, which will encourage its exchange rate, defeating the myth that the USA Dollar
alone will be a safe currency internationally as far as safe deposition is concerned.
IMF (International Monetary Fund), chronological series 1965-1997. Also, Stratos
I., (1998, p. 70-71).
21. Chalikias J., (1995, p. 13), in which it is stressed that due to the high inflation rate, the
cost of Greek labour was increased considerably and failed to be very competitive in
the international arena.
22. ATM, Phone Banking, Internet etc.
23. Vima 16.08.1998 p. 17 (D8), ".... a bank will have to revise the way in which it operates and is manned since its transactions with the public are becoming electronic to
a large extent, not necessitating the intervention of an employee".
24. Naftemboriki, 21.01.1999, "Telework is gaining ground", p. 21, "... work can be carried out from home by use of an electronic computer, Internet etc., in which case the
employer will pay on the basis of worker's performance and and not of his/her physical presence, The law 2639/98 will regulate certain issues...".
25.

The development methodology of the comprehensive credit risk measurement
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models is characterised as the great challenge of the new decade. It should be noted
that a tendency towards the replacement of uniform rules to determine the minimum
capital demands on banks' part by the methodology relying on risks models developed by banks themselves has already been present cf. Calfaoglou Ph., (1999, p. 8294).

26. The necessity, during the accounting presentation of the results, for distinguishing as a principal element of comparability through time-the profits derived from purely banking works from those created by stock exchange-oriented overvalues should
be noted at this point.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΟΡΡΕΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΗΓΑΣ
Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Πανεπιστήµιο Πειραιά

1. Εισαγωγή
Ο Τουρισµός είναι ένα φαινόµενο που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση σε
παγκόσµια κλίµακα, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του ’60, εξ’ αιτίας της οικονοµικής ευηµερίας και της τεχνολογικής προόδου που άρχισε να συντελείται στην περίοδο αυτή. Ο τουρισµός αποτελεί βασικό
κλάδο τόσο της Ευρωπαϊκής οικονοµίας όσο και της Ελληνικής. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει σε παγκόσµιο επίπεδο, το 40%
των αφίξεων και το 38% των εσόδων του παγκόσµιου τουρισµού. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραµένει παγκόσµια τουριστική δύναµη
σηµείωσε, κατά την περίοδο 1990-1996 πτωτική τάση στους τουριστικούς δείκτες, µε αποτέλεσµα να παρατηρηθεί µείωση 4% των αφίξεων
και 7% των εσόδων. Η εξέλιξη όλων αυτών των µεγεθών δείχνει, ότι
πέρα από την εσωτερική διαφοροποίηση του τουριστικού ρεύµατος
στην Ευρώπη, διαµορφώνεται και ένας ανταγωνισµός από τρίτες χώρες ή άλλους µακρινούς προορισµούς, που διεκδικούν όλο και µεγαλύτερο µερίδιο του παγκόσµιου τουρισµού, µε τιµές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.
Ο τουρισµός και τα ταξίδια είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία και ο
µεγαλύτερος εργοδότης παγκοσµίως. Το 1997 ο κλάδος είχε καθαρά
έσοδα 3,8 τρις. δολάρια ΗΠΑ και απασχόλησε 262 εκατοµµύρια άτο-
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µα. Υπολογίζεται ότι το 2007 ο τουρισµός εκτιµάται ότι θα έχει έσοδα
7,1 τρις. δολάρια ΗΠΑ και θα απασχολεί 383 εκατοµµύρια άτοµα. Το
2007 οι φόροι που θα εισπραχθούν σε παγκόσµιο επίπεδο θα είναι 1,4
τρις δολάρια, και οι δαπάνες για τον τουρισµό θα ανέλθουν σε 535 δις
δολάρια. Σήµερα ο διεθνής τουρισµός έρχεται ύστερα από τη βιοµηχανία πετρελαίου και ξεπερνάει κατά πολύ και αυτήν την βιοµηχανία
των εξοπλισµών, ενώ το 2010 αναµένεται ότι ο τουρισµός θα είναι η
µεγαλύτερη βιοµηχανία του κόσµου. Η Ευρώπη έχει τα µεγαλύτερα
ποσοστά τουριστικής αύξησης, τόσο διεθνώς, όσο και ενδοπεριφερειακός όπου το 70% από τους τουρίστες και 65%, από τις εισπράξεις
προέρχονται από την Ευρώπη.
Από πλευράς απασχόλησης, ο τοµέας του τουρισµού και των ταξιδιών είναι σήµερα ο µεγαλύτερος εργοδότης και δηµιουργεί, λόγω των
πολλαπλασιαστικών του επιπτώσεων σε άλλους τοµείς δραστηριότητας τις περισσότερες θέσεις εργασίας στις περισσότερες χώρες. Έτσι,
κατά το 1994, υπολογίζεται ότι η άµεση και έµµεση απασχόληση λόγω
τουρισµού ήταν παγκόσµια 200 εκ. περίπου άτοµα. Οι προορισµοί
στους οποίους σηµειώθηκαν οι µεγαλύτερες αυξήσεις και οι οποίοι
αναπτύχθηκαν µε γρηγορότερους ρυθµούς κατά την δεκαετία του 1980
ήταν οι χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία µε µέση ετήσια αύξηση στις αφίξεις τουριστών
9,3%. Αυξήσεις µεγαλύτερες του γενικού µέσου όρου σηµειώθηκαν
επίσης στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Αµερική. Το αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών ήταν η µείωση του µεριδίου της Ευρώπης
στη διεθνή τουριστική κίνηση από 69% το 1980 σε 59,6% το 1994, δεδοµένου ότι ο ρυθµός αύξησης των αφίξεων ήταν κατά πολύ µικρότερος, παρόλο ότι η Ευρώπη παραµένει πρώτη στις αφίξεις περιηγητών
µε 315 εκ. το 1994. Οι προορισµοί µε τη µεγαλύτερη ζήτηση κατά το
1994 ήταν η Νοτιοανατολική Ασία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η
Νότια Αµερική, η Καραϊβική και Μεσογειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισµό σε ξένο συνάλλαγµα,
η σηµασία και συνεισφορά του τουρισµού στην οικονοµία είναι ασφαλώς πολύ µεγαλύτερη για τις αναπτυσσόµενες χώρες παρά για τις βιοµηχανικά αναπτυγµένες, όπως και για καθαρά τουριστικές περιοχές
όπως είναι η Καραϊβική και η Νότια Ευρώπη.
Παρουσιάστηκε µια ραγδαία αύξηση του ∆ιεθνούς Τουρισµού µετά
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το 1970 ως αποτέλεσµα της επιρροής των οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων στη συµπεριφορά των κατοίκων των ανεπτυγµένων
χωρών. Η διάθεση για τουρισµό αυξάνεται σηµαντικά καθώς επίσης
και το οικονοµικό απόθεµα για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού. Η
δηµιουργία νέων τουριστικών περιοχών είχε σαν αποτέλεσµα να χάνουν τη µέχρι τώρα αξία τους οι τουριστικοί προορισµοί της Ευρώπης. Το 1995 η Γαλλία ήταν πρώτη σε αφίξεις στον κόσµο, ενώ η Μεγάλη Βρετανία είχε αύξηση των αφίξεων κατά 7,9%. Υποστηρίζεται
ότι οι δέκα πρώτοι τουριστικοί προορισµοί καλύπτουν το 54% της παγκόσµιας τουριστικής ζήτησης. Η Ελλάδα καταλαµβάνει την 15η θέση
παγκοσµίως στους σπουδαιότερους προορισµούς µε 10,6 εκατοµµύρια. αφίξεις το 1995. Παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα δεν συµπεριλαµβάνεται
στις 20 πρώτες χώρες από πλευράς συναλλάγµατος. Στην παγκόσµια
τουριστική αγορά επικρατεί έντονος ανταγωνισµός λόγω της δηµιουργίας νέων τουριστικών προορισµών στην Ανατολική Ευρώπη
και την Ανατολική Ασία. Οι χώρες που παρουσίασαν τη µεγαλύτερη
αύξηση στην πενταετία 1990-1995 ήταν η Πολωνία και η Κίνα. Το ποσοστό που κατέχει η Ευρώπη σαν ήπειρος είναι το 59,5% στον τουρισµό και κατέχει την πρώτη θέση παγκοσµίως και όσον αφορά το συνάλλαγµα κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 51,1%.
Οι προβλέψεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού αναφέρονται στην περίοδο 1995 - 2000 όπως και στην πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα µέχρι το 2010. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, κατά την περίοδο 2000 - 2010 αναµένονται πιο
συγκρατηµένοι ρυθµοί ανάπτυξης. Συγκεκριµένα:
• (α) Οι αφίξεις περιηγητών αναµένεται να αυξηθούν κατά 4,4%
ετήσια την περίοδο 1995 - 2000 και κατά 3,6% την περίοδο 2000
- 2010. Με βάση τους ρυθµούς αυτούς, οι διεθνείς αφίξεις περιηγητών υπολογίζονται να ανέλθουν σε 661 εκ. το 2000 και σε 937
εκ. το 2001.
• (β) Τα έσοδα από τον τουρισµό αναµένεται να αυξηθούν κατά 4
- 5% περίπου ετήσια και υπολογίζεται ότι µέχρι το 2000 θα ξεπεράσουν τα 500 δις δολάρια.
• (γ) Όσον αφορά τον σκοπό ταξιδιού, υπολογίζεται ότι τα ταξίδια για επαγγελµατικούς λόγους θα αυξηθούν περισσότερο από
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τα ταξίδια αναψυχής λόγω της αναµενόµενης αύξησης στην οικονοµική ανάπτυξη και των εξελίξεων στο διεθνές εµπόριο και
στον τοµέα των διεθνών συνεργασιών κυρίως στην Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και Ιαπωνία. Τα ταξίδια αναψυχής θα αυξηθούν
περισσότερο από τα επαγγελµατικά σε χώρες της Ανατολικής και
Νότιας Ασίας λόγω της αναµενόµενης µεγάλης αύξησης των ταξιδιών για µακρινούς προορισµούς από τις βιοµηχανικές χώρες
– πηγές τουρισµού.

• (δ) Κατά την ίδια περίοδο αναµένεται να αυξηθούν τα ταξίδια
εντός της Ευρώπης κυρίως όπως και στις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Βόρειου Ατλαντικού, ενώ υπολογίζεται
ότι θα µειωθούν τα ταξίδια προς και από την Λατινική Αµερική
όπως και µεταξύ της Βόρειας Αµερικής και της Καραϊβικής.
• (ε) Από την πλευρά των χωρών – πηγών τουρισµού µεγαλύτερη
αύξηση αναµένεται από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας,
τις Σκανδιναβικές αγορές και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Τα ταξίδια από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης θα συνεχίσουν να
αυξάνονται κατά 4% ετήσια, ενώ µικρότερες αυξήσεις θα σηµειώσουν τα ταξίδια από τις χώρες της Βόρειας Αµερικής.
Ο κλάδος του τουρισµού, θεωρείται κατά γενική παραδοχή, ένας
από τους σηµαντικότερους της Ελληνικής οικονοµίας, κυρίως όσον
αφορά τις προοπτικές του, καθώς και τον ρόλο που καλείται να παίξει στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας στο άµεσο µέλλον. Επιπλέον, ο ρόλος αυτός καθίσταται περισσότερο σηµαντικός στα πλαίσια του νέου διεθνή καταµερισµού εργασίας και της θέσης της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τουριστικός τοµέας και οι τουριστικές
υπηρεσίες αποτελούν από τους πιο σηµαντικούς τοµείς για την απασχόληση και από τους κερδοφόρους συναλλαγµατικά τοµείς για την
Ελληνική οικονοµία. Ο κλάδος του τουρισµού, θεωρείται κατά γενική
παραδοχή, ένας από τους σηµαντικότερους της Ελληνικής οικονοµίας, κυρίως όσον αφορά τις προοπτικές του, καθώς και τον ρόλο που
καλείται να παίξει στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας στο άµεσο
µέλλον. Επιπλέον, ο ρόλος αυτός καθίσταται περισσότερο σηµαντικός
στα πλαίσια του νέου διεθνή καταµερισµού εργασίας και της θέσης της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήµερα στον τουρισµό η ετήσια επο-
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χιακή απασχόληση (δηλαδή η πλειοψηφία από αυτούς που εργάζονται
µονάχα στην τουριστική περίοδο, δηλαδή στους θερινούς µήνες και
που συνήθως µένουν άνεργοι το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα) ανέρχεται στα 130.000 άτοµα. Οι χώρες προέλευσης των τουριστών για την
Ελλάδα ανάλογα µε τον αριθµό των τουριστών είναι η Γερµανία, Αγγλία, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Καναδάς, και Αυστραλία. Σύµφωνα µε στοιχεία και προβλέψεις
του Ο.Ο.Σ.Α. (Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
η ετήσια αύξηση των αφίξεων τουριστών για την Ελλάδα θα συνεχίζεται µέχρι το έτος 2000, αρκεί οι παρεχόµενες τουριστικές υπηρεσίες
να βελτιώνονται καθώς επίσης και οι τιµές να παραµείνουν σε χαµηλά επίπεδα.
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα για τον τουρισµό είναι οι περιορισµένες τουριστικές επενδύσεις (για παράδειγµα, την τελευταία δεκαετία
οι τουριστικές επενδύσεις απαριθµούσαν από 5% µέχρι 8%, ενώ θα
έπρεπε να κυµαινόντουσαν από 15% µέχρι 20%), η ποιότητα που παρέχεται στους τουρίστες παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, η συνεχή αυξανόµενη ρύπανση του περιβάλλοντος που επιδρά αρνητικά στον τουρισµό (για παράδειγµα, η ρύπανση των θαλασσών και η µόλυνση του
αέρα). Η βελτίωση των σχετικών προς τον τουρισµό υπηρεσιών θα
επιδράσουν θετικά στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος (όπως για
παράδειγµα, η βελτίωση των αεροπορικών συγκοινωνιών και των επικοινωνιών), και τέλος η διατήρηση του ανταγωνιστικού επιπέδου των
τιµών (συγκριτικά µε τις άλλες ανταγωνιστικές χώρες) θα βοηθήσει
σηµαντικά στην αύξηση του τουρισµού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε µια σηµαντική αύξηση τόσο στις επενδύσεις του τουριστικού
τοµέα όσο και στην προσέλευση αλλοδαπών τουριστών. Εν’ τούτοις
τα περιθώρια βελτιώσεων και περαιτέρω ανάπτυξης στον τουριστικό
τοµέα είναι αρκετά και ήδη επιχειρείται η αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών στην χώρα µας και η επέκταση της τουριστικής περιόδου στο µεγαλύτερο µέρος του χρόνου. Το συγκεκριµένο άρθρο στοχεύει στην εξέταση της ιστορικής εξέλίξης, της κλαδικής ανάλυσης και
της συµβολής της βιοµηχανίας στην οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη. Το άρθρο αυτό αναλύει την ανάπτυξη, την σηµασία, τα µέτρα,
τις προτάσεις και τις πολιτικές για την ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα στην Ελλάδα.
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2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κατά το 1995 υπολογίζεται ότι θα δηµιουργηθούν 12,6 εκ. νέες θέσεις εργασίας παγκόσµια λόγω της δραστηριότητας στον τουριστικό
τοµέα που θα απορροφήσουν το 10,7% του επιπρόσθετου εργατικού
δυναµικού. Έτσι, η συνολική απασχόληση, άµεση και έµµεση, στον τοµέα του τουρισµού, αναµένεται να ανέλθει σε 212 εκ., ενώ µέχρι το
2005 θα δηµιουργηθούν 125 εκ. νέες θέσεις εργασίας ανεβάζοντας τη
συνολική απασχόληση σε 338 εκ.. Οι µεγαλύτεροι εργοδότες µε 108 εκ.
θέσεις εργασίας και 50,7% του ολικού αριθµού θέσεων παγκόσµια είναι η Νότια Ασία και η Κίνα και ακολουθούν η Καραϊβική µε 24,7%,
η Ευρωπαϊκή Ένωση µε 13,3% και η Λατινική Αµερική µε 6%.
Η συνεισφορά του τοµέα του τουρισµού και των ταξιδιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν παγκόσµια υπολογίζεται να ανέλθει σε
10,9% το 1995 και να αυξηθεί σε 11,4% κατά το 2005. Το ύψος και η
σηµασία της συνεισφοράς του τουρισµού στο Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν διαφέρει για κάθε χώρα όπως είναι φυσικό, ανάλογα µε την
ανάπτυξη και το µέγεθος των άλλων µέσων της οικονοµίας της κάθε
χώρας. Στην Καραϊβική ο τοµέας του τουρισµού συνεισφέρει κατά
31,5% του ακαθάριστου προϊόντος της.
Όσον αφορά τις επενδύσεις που έγιναν, ο ιδιωτικός και ο δηµόσιος
τοµέας ξόδεψαν το 1997 801 δις δολάρια για τον τουρισµό. Εκτιµάται
ότι το ποσοστό θα φτάσει το 2007 τα 1,6 τρις δολάρια. Στην Ευρώπη
οι επενδύσεις έφτασαν τα 215,5 δις ECU δηλαδή 250,3 δις δολάρια και
αναµένεται το 2007 το ποσό να φτάσει τα 368 δις ECU δηλαδή 442 δις
δολάρια. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1997 δόθηκαν για
χάρη του τουρισµού 104,4 δις ECU από τα Κράτη Μέλη, δηλαδή 7,6%
των Κρατικών ∆απανών, ενώ οι φόροι που εισπράχθηκαν από τον
τουρισµό έφτασαν τα 230,2 δις ECU. Το 1997 ο τουρισµός δηµιούργησε στις οικονοµίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθαρά έσοδα 1,245 τρις δολάρια ΗΠΑ εκ των οποίων:
• Τα 250 δις δολάρια, περίπου 15,1% του συνόλου, ήταν από δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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• Τα 679 δις δολάρια, περίπου 13,2% του συνόλου, ήταν έσοδα
από την ιδιωτική κατανάλωση.
• Τα 174 δις δολάρια ήταν από τα επαγγελµατικά ταξίδια.
• Τα 21 δις δολάρια ήταν από το πλεόνασµα του εµπορικού ισοζυγίου.
Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε νέες διευκολύνσεις και εξοπλισµό τόσο από τον δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα υπολογίζεται
ότι κατά το 1995 θα ανέλθουν σε 1,9 τρις δολάρια και θα αποτελούν
το 11,4% των ολικών επενδύσεων παγκόσµια σε όλους τους τοµείς
δραστηριότητας. Μέχρι το 2005 αναµένεται ότι οι επενδύσεις θα ανέλθουν σε 3,9 τρις δολάρια και σε πραγµατικούς όρους θα αυξηθούν κατά 68,4%. Η όλη ακαθάριστη παραγωγή του τοµέα του Τουρισµού και
των ταξιδιών υπολογίζεται το 1995 σε 3,4 τρις δολάρια και αναµένεται να αυξηθεί σε 7,2 τρις δολάρια µέχρι το 2005 σηµειώνοντας αύξηση σε πραγµατικούς όρους 54,6%. Τα έσοδα από άµεση, έµµεση και
προσωπική φορολογία υπολογίζονται κατά το 1995 σε 655 δις δολάρια και θα αποτελούν το 11,1% περίπου των συνολικών εσόδων από
φορολογίες.
Μια σηµαντική πηγή εσόδων για την Ελλάδα είναι ο τουρισµός. Το
κλίµα και η φυσική διαµόρφωση της χώρας είναι στοιχεία που την κάνουν ξεχωριστή, στη διεθνή αγορά. Για να εκτιµήσουµε τις προοπτικές
που έχει η Ελλάδα αλλά και για να κρίνουµε την µέχρι τώρα πολιτική
που εφαρµόστηκε γι’ αυτό το ζήτηµα, θα πρέπει να εξετάσουµε τα βασικά χαρακτηριστικά και την τάση του τουριστικού ρεύµατος προς τη
χώρα µας. Ο αριθµός αφίξεων ξένων είναι ένα αξιόλογο µέτρο για την
παρακολούθηση της δραστηριότητας τουριστικού τοµέα. Το στοιχείο
λοιπόν που µας δίνει αυτό για τα τελευταία πέντε έτη δείχνουν µία αύξηση αρκετά όµως χαµηλή. Αυτό οφείλεται στη συγκράτηση των εισοδηµάτων εξαιτίας της διεθνούς ύφεσης. Για την καλύτερη αξιολόγηση
της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό, ιδιαίτερη σηµασία έχει η
υπηκοότητα των τουριστών. Και αυτό γιατί συχνά χώρα προέλευσης
προδίδει την οικονοµική κατάσταση των επισκεπτών Επίσης οι ξενώνες και οι τουριστικές κλίνες από 60.000 που ήσαν το 1962 αυξήθηκαν
σε 175.000 το 1974 και σε 483.350 το 1990 (αύξηση περίπου 150 %).
Αντίστοιχα οι αφίξεις των περιηγητών από το εξωτερικό από 39.400
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το 1948 αυξήθηκαν σε 3.019.000 το 1974 και σε 8.053.000 το 1987 (αύξηση περίπου 165 %).
Η συµβολή των τουριστών στην οικονοµία εκφράζεται από την συναλλαγµατική εισροή, η οποία απορρέει από αυτούς. Τα τελευταία έτη
η συναλλαγµατική αυτή εισροή έχει αυξητική τάση. Παρόλα αυτά η δαπάνη κάθε τουρίστα συνεχίζει να είναι αρκετά χαµηλή. ∆ηλαδή η απόδοση του τουρισµού στην οικονοµία της Ελλάδος δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στην πολιτική που εφαρµόστηκε τα τελευταία έτη πάνω σε αυτόν τον τοµέα. Και αυτό γιατί οι επενδύσεις που
έγιναν ήταν ανεπαρκείς και ανταποκρινόµενες µόνο στο λεγόµενο
«µαζικό τουρισµό», ο οποίος ανήκει σε φτωχά εισοδηµατικά στρώµατα. Με τα ίδια δεδοµένα, είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθεί η απόδοση
του τουρισµού τα επόµενα έτη εκτός και αν υπάρξει µεγάλη αύξηση
στις αφίξεις το οποίο όµως έχει αρκετές αρνητικές επιπτώσεις.
Πρωταρχικής σηµασίας µέτρο για τον καθορισµό του µεγέθους της
τουριστικής ανάπτυξης µιας περιοχής και τη µέτρηση των επιπτώσεων από την ανάπτυξη αυτή, είναι ο υπολογισµός της απορροφητικής
χωρητικότητας / δυνατότητας (absorbing capacity) της οικονοµίας σε
σχέση µε τον τουρισµό. Ο όρος αυτός στην ευρύτερη του έννοια σηµαίνει την ικανότητα µιας περιοχής να προσφέρει τις απαιτούµενες
εγκαταστάσεις / διευκολύνσεις και υποδοµή για να ανταποκριθεί στην
ζήτηση. Οι περιορισµοί που µπορούν να υπάρχουν αφορούν το εργατικό δυναµικό, την έλλειψη κεφαλαίων, την περιορισµένη έκταση γης
και τη σπανιότητα / έλλειψη φυσικών πόρων. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας στον τοµέα του τουρισµού είναι η στενή συνεργασία µεταξύ
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Η συνεργασία αυτή πρέπει να
υπάρχει στους τοµείς του προγραµµατισµού – σχεδιασµού της εµπορίας και της λειτουργίας, λόγω της αλληλοεξάρτησης των δύο τοµέων.
Κανένας από τους δύο τοµείς δεν µπορεί να επιτύχει τους στόχους
του εάν οι στόχοι δεν είναι κοινοί.
Τα τελευταία χρόνια, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις, από τον τουριστικό τοµέα έχουν αναδειχθεί σε πρώτη κατά σειρά σπουδαιότητας
πηγή συναλλάγµατος µεταξύ των αδήλων πόρων, είναι υψηλότερες,
από όλες τις µεγάλες κατηγορίες εξαγωγών της χώρας και συµβάλλουν κατά σηµαντικό ποσοστό στη µείωση του εµπορικού ελλείµµατος
του ισοζυγίου πληρωµών.
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Οι κατηγορίες που περιέχουν τουριστικό συνάλλαγµα είναι οι
εξής:
• α) ¨Ταξιδιωτικό συνάλλαγµα¨,
• β) ¨Μεταφορές – Ναυτιλιακό Συνάλλαγµα¨
• γ) ¨Αναλήψεις από καταθέσεις µετατρέψιµες σε δραχµές¨
• δ) ¨ Λοιποί Άδηλοι Πόροι.
Η τουριστική ανάπτυξη που σηµειώθηκε µετά από τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο αποτελεί κοινωνική κατάκτηση και έδωσε την ευκαιρία
σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και σε όλες τις γενιές την δυνατότητα
να συµµετέχουν στην απόλαυση της τουριστικής µετακίνησης, σε τέτοιο σηµείο που η µετακίνηση αυτή να αποτελέσει ένα είδος πρώτης
βιοτικής ανάγκης.
Η παράλληλη αύξηση του διατεθειµένου εισοδήµατος και του ελευθέρου χρόνου, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των
µέσων µεταφοράς επηρέασαν θετικά για την ποσοτική και ποιοτική
αύξηση του τουρισµού (για την µαζικοποίηση του τουρισµού). Σήµερα
ο διεθνής τουρισµός έρχεται ύστερα από την βιοµηχανία πετρελαίου
και ξεπερνάει κατά πολύ και αυτή την βιοµηχανία των εξοπλισµών,
ενώ το 2000 αναµένεται ότι ο τουρισµός θα είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία του κόσµου. Η Ευρώπη έχει τα µεγαλύτερα ποσοστά τουριστικής αύξησης τόσο διεθνώς, όσο και ενδο-περιφερειακώς, όπου το 70%
από τους τουρίστες και το 65% από τις εισπράξεις προέρχονται από
την Ευρώπη.
Η τουριστική πολιτική της χώρας µας εκφράσθηκε αρχικά µέσα
από τα πενταετή προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης του 1960-1964
και του 1968-1972. Οι κύριοι στόχοι των προγραµµάτων αυτών ήταν
η αύξηση του τουρισµού µε συνέπεια την καλυτέρευση του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών, η αύξηση των θέσεων απασχόλησης µέσω της αύξησης του τουρισµού και των τουριστικών υπηρεσιών καθώς επίσης και η αύξηση του εισοδήµατος τόσο σε εθνικό όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο. Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε (Eurostat) για το 1992 τα ακαθάριστα έσοδα του τουρισµού στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10 % του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της. Αν και δεν υπάρχουν νεώτερα στοιχεία
εκτιµάται ότι παρ’ όλη την κρίση του Ελληνικού Τουρισµού, τα δύο
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τελευταία χρόνια (1995 & 1996), το ποσοστό συµµετοχής του τουρισµού στο ΑΕΠ βαίνει αυξανόµενο και αυτό επιβεβαιώνεται, από τις
εκτιµήσεις του WTTC (παγκόσµιο συµβούλιο τουρισµού και ταξιδιών). Σύµφωνα µε αυτές, ο τουρισµός αναµένεται να συνεισφέρει κατά 14,7 % στο ΑΕΠ της χώρας κατά το 1996.
Κατά µια ανεπίσηµη εκτίµηση, οι άµεσα και έµµεσα απασχολούµενοι στον τουριστικό τοµέα, ανέρχονται, στην περίοδο αιχµής σε
650.000 άτοµα, αριθµός που αντιστοιχεί στο 17,7 % της συνολικής
εθνικής απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια, οι συναλλαγµατικές εισπράξεις, από τον τουριστικό τοµέα έχουν αναδειχθεί σε πρώτη κατά
σειρά σπουδαιότητας πηγή συναλλάγµατος µεταξύ των αδήλων πόρων, είναι υψηλότερες, από όλες τις µεγάλες κατηγορίες εξαγωγών της
χώρας και συµβάλλουν κατά σηµαντικό ποσοστό στη µείωση του
εµπορικού ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών. Υπολογίζεται, ακόµα, ότι ένας µεγάλος αριθµός διανυκτερεύσεων έγινε στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και τα επιπλωµένα διαµερίσµατα, που λειτουργούν χωρίς άδεια του Ε.Ο.Τ και για τα οποία δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία.
Στα θετικά σηµεία και στα πλεονεκτήµατα του τουρισµού για την
Ελληνική οικονοµία θεωρούνται η αύξηση του τουριστικού συναλλάγµατος και η αύξηση της απασχόλησης. Η εισροή συναλλάγµατος
από τον τουρισµό αποτελεί το µεγαλύτερο άµεσο όφελος που καρπούται η χώρα. Παρατηρώντας την εξέλιξη των αδήλων πόρων στο ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών, παρατηρούµε την σηµασία του
τουρισµού για την εισροή συναλλάγµατος. Όµως πέρα του γεγονότος
της εισροής του τουριστικού συναλλάγµατος στην χώρα υπάρχουν και
τα άµεσα οφέλη από την τουριστική απασχόληση και από την απασχόληση που προέρχεται από τους τοµείς που σχετίζονται έµµεσα µε
τον τουρισµό, (όπως για παράδειγµα, µεταφορές).
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Πίνακας 1
Η Εξέλιξη της Τουριστικής Κίνησης για την Ελλάδα 1950-1992.
Έτη

Αφίξεις Τουριστών

Μεταβολή σχετικά µε τον
προηγούµενο χρόνο

1950
1951
1955
1960
1961
1965
1967
1970
1971
1974
1975
1980
1981
1981
1987
1990
1991
1992
1993
1994
1995

33.333
40.118
195.853
343.913
440.243
846.974
848.985
1.407.456
1.981.295
1.956.414
2.840.122
4.795.900
5.094.340
5.032.822
8.053.000
9.310.492
8.271.258
9.756.012
9.913.267
11.301.722
10.712.145

20.3
24.2
13.9
28.9
25.7
-14.9
23.5
40.7
-31.3
45.2
-8.4
6.2
-1.2
2.3
1.1

Πηγή: Ε.Ο.Τ και I.C.A.P. Σηµείωση: Σαν τουρίστες στον άνω Πίνακα νοούνται µε την
ευρεία έννοια όλοι οι επισκέπτες της Ελλάδας, εκτός από εκείνους πού έρχονται για µόνιµη κατοικία (µεγαλύτερη του έτους) είτε για εργασία αµειβόµενη
στον τόπο.

Στον Πίνακα 1 παρατηρούµε την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης
για την Ελληνική οικονοµία την χρονική περίοδο 1950-1995. Γενικά
υπάρχει µια διαχρονική αύξηση του τουρισµού για την Ελληνική οι-
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κονοµία, ενώ η µειωτική τάση που υπάρχει στα τελευταία χρόνια προέρχεται κυρίως είτε από αίτια πολιτικής αστάθειας (όπως για παράδειγµα, η δικτατορία το 1967 και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το
1974) είτε από διεθνείς οικονοµικές κρίσεις (όπως για παράδειγµα, η
πετρελαϊκή κρίση το 1980) που επηρέασαν αρνητικά τις συγκεκριµένες χρονικές περιόδους την εξέλιξη του τουρισµού.
Στον Πίνακα 2 µπορούµε να παρατηρήσουµε την εξέλιξη του τουριστικού συναλλάγµατος για την Ελληνική οικονοµία στην χρονική
περίοδο 1967-1995, όπου βλέπουµε µία µείωση στις εισροές συναλλάγµατος για τις χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται µία µείωση
στις αφίξεις τουριστών (που συµπίπτουν µε την δικτατορία το 1967
και την πετρελαϊκή κρίση του 1981). Ο τουρισµός αποτελεί ένα από
τους δυναµικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της Ελληνικής οικονοµίας και συµβάλλει σηµαντικά στις συναλλαγµατικές
εισπράξεις. Ιδιαίτερα οι εισπράξεις από το τουριστικό συνάλλαγµα
καλύπτουν το 36,4% των αδήλων εισπράξεων και το 19,2% των εισπράξεων των τρεχουσών συναλλαγών.
Πιο συγκεκριµένα οι εισπράξεις από τον Τουρισµό συµµετείχαν
κατά την δεκαετία του 1970 στο σύνολο των αδήλων πόρων µε ποσοστό 26,5% κατά µέσο όρο, ενώ την χρονική περίοδο 1981-1986 το ποσοστό αυτό συµµετοχής ήταν 25,9%. Τα χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής παρατηρούνται για τα έτη 1974 (17,7%), και 1983 (21,3%) και τα
υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής παρατηρούνται για τα έτη 1978
(30%), 1979 και 1981 (29%). Συνεπώς οι εισπράξεις από τον τουρισµό
παρά το γεγονός ότι σηµείωσαν µια σηµαντική µείωση για τα έτη 1974
και 1982-1985 δεν παρουσίασαν πτωτική πορεία εκείνων από την ναυτιλία και από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα. Αυτό σηµαίνει ότι η χώρα µας δεν έχασε την θέση που κατείχε στην διεθνή τουριστική αγορά
και γενικά µπορούµε να πούµε ότι παρατηρείται µια συνεχή αύξηση
του αριθµού των τουριστών.
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(1987 -1997) Σύνολο ∆ιανυκτερέσεων
στην Ελλάδα
60000000

53364507
43754115

40000000
20000000
0
Έτος 1987
Έτος 1997

1
43754115
53364507

Στο διάγραµµα 1 παρατηρούµε την εξέλιξη του συνόλου των διανυκτερεύσεων για την Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο 1987-1997. Η
απασχόληση που προέρχεται από τον τουρισµό (άµεση και έµµεση)
υπολογίζεται σε 240 χιλιάδες άτοµα. Κατά τις χρονικές περιόδους
1983-1987 και 1987-1992 οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αυξήθηκαν
µε µέσο ετήσιο ρυθµό 8,7% και 9,8% αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια
των χρονικών περιόδων 1983-1987 και 1987-1992 οι συναλλαγµατικές
εισπράξεις αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 8,1% και 18% αντίστοιχα. Επίσης από την καταγραφή των διανυκτερεύσεων διαπιστώνεται
µια στροφή των τουριστών προς τα συµπληρωµατικά καταλύµατα (οι
συνολικές διανυκτερεύσεις το 1987 υπολογίζονται σε 125 εκατοµµύρια, από τα οποία 100 εκατοµµύρια αλλοδαπών και 25 εκατοµµύρια
ηµεδαπών). Ο αριθµός των τουριστικών κλινών αυξήθηκε κατά την
χρονική περίοδο 1983-1987 µε µέσο ετήσιο ρυθµό 3,9% και το 1987
έφθασε τις 375,4 χιλ. κλίνες (στον αριθµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται περίπου 215 χιλ. συµπληρωµατικές κλίνες, δηλαδή ενοικιαζόµένα δωµάτια, θέσεις campings, και θαλάσσια µέσα).
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Πίνακας 2
Η Εξέλιξη Τουριστικού Συναλλάγµατος- Ελλάδα (1967-1995)

Έτος

Εισπράξεις σε εκ. δολάρια

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

126,7
120,1
149,4
193,4
305,2
392,7
514,9
436,0
643,5
823,6
980,5
1326,3
1662,3
1733,5

Έτος
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Εισπράξεις σε εκ. δολάρια
1881,0
1527,2
1175,5
1312,1
1428,0
1833,0
2268,0
2396,0
1977,2
2586,8
2567,4
3271,8
3335,1
3904,9
4106,2

Πηγή: Ε.Ο.Τ.

Οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών, κατά κατηγορία καταλύµατος,
παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα κατά τουριστική περιοχή και εξαρτώνται, αφενός από τη διάρθωση της προσφοράς και αφετέρου από το
εισοδηµατικό επίπεδο, την νοοτροπία και τις συνήθειες των αλλοδαπών, που επισκέπτονται κάθε περιοχή.
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Πίνακας 3
∆ιανυκτερεύσεις & πληρότητα ξενοδοχειακών καταλυµάτων 1998
∆ιοικητική
περιφέρεια
και Νοµός

Σύνολο

1998
∆ιανυκτερεύσεις
Ηµεδαποί

Αλλοδαποί

Σύν.Χώρας

6.183.552

3.369.954

2.813.598

592.561

34,78

1. Αν.Μακ-Θρ

262.200

240.125

22.075

24.506

35,66

2. Κεν.Μακεδ.

598.254

453.189

145.065

54.764

36,41

3. ∆υτ.Μακεδ.

118.639

108.822

9.817

10.714

36,91

4. Ήπειρος

159.201

136.926

22.275

16.001

33,16

5. Θεσσαλία

289.385

240.817

48.568

31.155

30,96

6. Ιόν. Νήσοι

206.464

132.976

73.488

23.413

29,39

7. ∆υτ. Ελλάδα

254.938

190.490

64.448

26.241

24,88

8. Στερεά Ελλάδα

246.958

182.511

64.447

33.089

44,61

9. Αττική

2.092.143

946.537

1.145.606

156.326

∆ήµος Αθηναίων

1.558.063

633.551

924.512

100.635

10. Πελοπόννησος

351.611

230.665

11. Ν.Β. Αιγαίο

69.801

256.179

12. Ν.Ν.Αιγαίο

699.176

Νήσος Ρόδος

603.727

13. Κρήτη

834.782

58.412 120.946

Κλίνες που
λειτούργησαν

Πληρότητα %

51,61

44.850

26,13

11.389

10.781

21,58

442.997

74.719

31,19

209.276

394.451

54.606

36,85

192.305

642.477

86.002

32,36

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε

3. Συµπεράσµατα - Προτάσεις και Προοπτικές
Οι επιπτώσεις από τον τουρισµό για οποιαδήποτε περιοχή - δέκτη
(χώρα, περιοχή, θέρετρο) είναι οικονοµικές, κοινωνικοπολιτιστικές
και περιβαλλοντικές. Η έκταση των επιπτώσεων αυτών αναµένεται να
αυξηθεί λόγω της αναµενόµενης αύξησης στους αριθµούς των περιηγητών. Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι µεγαλύτερες για τις
αναπτυσσόµενες χώρες όπου το µερίδιο τους στο διεθνή τουρισµό
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αναµένεται να αυξηθεί µέχρι 30% µέχρι το 2000. Ο πόλος του τουρισµού θα γίνει ακόµα µεγαλύτερος και σηµαντικότερος στη διεθνή οικονοµία λόγω της γρηγορότερης ανάπτυξης του από άλλους τοµείς.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της αναλογίας των θέσεων
εργασίας και των εισοδηµάτων που προέρχονται άµεσα από τον τουρισµό. Επίσης ολοένα και περισσότερες τοπικές οικονοµίες θα υποστηρίζονται σε µεγάλο βαθµό και κατ’ επέκταση θα εξαρτώνται από
τον διεθνή τουρισµό. Η επαφή µεταξύ του ντόπιου πληθυσµού και των
επισκεπτών δηµιουργεί κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις. Το µέγεθος των επιπτώσεων αυτών στον τρόπο ζωής και την κουλτούρα του
ντόπιου πληθυσµού εξαρτάται τόσο από το είδος, το µέγεθος και την
συγκέντρωση του τουρισµού όσο και από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ντόπιου πληθυσµού και τη δυναµικότητα των χαρακτηριστικών αυτών. Εποµένως, οι κοινωνικοπολιτιστικές επιπτώσεις θα
πρέπει να µελετούνται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά ώστε να γίνονται τα κατάλληλα προγράµµατα µε τα οποία η τουριστική δραστηριότητα θα απορροφάται από την κοινωνία της περιοχής – δέκτη και
θα έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στην κοινότητα και στον πολιτισµό
της. Με την αύξηση των αριθµών των περιηγητών, αυξάνονται και οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το πρόβληµα του «συνωστισµού» στις
τουριστικές περιοχές θα γίνει οξύτερο ειδικά σε περιοχές µε περιορισµένη έκταση και ικανότητα να απορροφήσουν µεγάλους αριθµούς.
Μεγάλοι αριθµοί τουριστών µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά σε περιοχές µε ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον. Εποµένως παρουσιάζεται επιτακτικότερη η ανάγκη για σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης έτσι
ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός και να εµποδίζεται η βλάβη στο
φυσικό περιβάλλον.
Πέρα από τα οικονοµικά οφέλη που απολαµβάνει η χώρα µας από
τον τουρισµό πρέπει να επισηµάνουµε και τα πολιτιστικά οφέλη τα
οποία αναφέρονται στην διεύρυνση των ανθρωπίνων γνώσεων, την
αφοµοίωση των ηθών και ιδεών και προπάντων στην κατανόηση των
λαών. Η συµβολή του τουρισµού στην οικονοµική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας πρέπει να θεωρείται θετική. Η ανάκαµψη της τουριστικής ζήτησης, (µετά από την οικονοµική κρίση του
1981-1982), συγκριτικά µε άλλους τοµείς, επιβεβαιώνει την άποψη ότι
ο τουρισµός αποτελεί σταθερό παράγοντα οικονοµικής ανάκαµψης. Η

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

113

κάµψη της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισµού που παρατηρήθηκε στην χώρα τα τελευταία χρόνια ήταν συνέπεια του πληθωρισµού, της εισοδηµατικής πολιτικής, της χαµηλής παραγωγικότητας
και της χαµηλής ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η αυξηµένη σπουδαιότητα που αποδίδεται στην τεχνολογική αλλαγή, στα
πλαίσια της παγκόσµιας οικονοµίας, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Οι τεχνολογικές επιλογές εξαιρούνται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων. Για παράδειγµα εξαρτώνται από τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών εκείνου
που είναι υπεύθυνος να αποφασίσει και επίσης από την διαθεσιµότητα των πηγών. Η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζει τον ανταγωνισµό, την
διαδικασία του εκσυγχρονισµού της βιοµηχανίας καθώς επίσης καθορίζει την οικονοµική ανάπτυξη. Η τεχνολογική και η βιοµηχανική πολιτική συµπληρώνουν η µία την άλλη και αποσκοπούν στην αύξηση
της δηµιουργικότητας του επιχειρηµατία.
Ο Τουριστικός τοµέας και οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν
από τους πιο σηµαντικούς τοµείς για την απασχόληση και από τους
πιο κερδοφόρους συναλλαγµατικά τοµείς για την Ελληνική Οικονοµία. Σήµερα στον τουρισµό η ετήσια εποχιακή απασχόληση ανέρχεται
στα 130.000 άτοµα. Σύµφωνα µε στοιχεία και προβλέψεις του Ο.Ο.Σ.Α
η ετήσια αύξηση των αφίξεων των τουριστών για την Ελλάδα θα συνεχίζεται µέχρι το έτος του 2000, αρκεί οι παρεχόµενες τουριστικές
υπηρεσίες να βελτιώνονται καθώς επίσης και οι τιµές να παραµείνουν
σε χαµηλά επίπεδα.
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς παράγοντες για την Ελληνική Οικονοµία. Ο αριθµός των τουριστών στην Ελλάδα παρουσιάζει ανοδική τάση. Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος από το 1992 ως το 1996 οι εισπράξεις του ταξιδιωτικού συναλλάγµατος από τους τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα, είναι κατά µέσο όρο 3,67 δις το χρόνο, ενώ οι πληρωµές από Έλληνες
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είναι κατά µέσο όρο 1,17 δις το χρόνο. Ο τουρισµός για την Ελλάδα αποτελεί ελπίδα ανάπτυξης της οικονοµίας και µέσο αντιµετώπισης της ανεργίας µέσα από τις θέσεις
εργασίας που δηµιουργεί.
Τα βασικότερα προβλήµατα του Ελληνικού τουρισµού είναι η ανεπάρκεια των επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό του τουριστικού το-
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µέα, η χαµηλή ποιότητα των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, η
έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης, η χαµηλή κατά κεφαλή
δαπάνη, η συγκέντρωση και η τουριστική ανάπτυξη σε ορισµένα µονάχα µέρη, καθώς επίσης και η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και τέλος η σταδιακή αλλαγή της διάρθρωσης των καταναλωτικών προτύπων των τουριστών (από αυτοεξυπηρετούµένα καταλύµατα και παρά-ξενοδοχεία).
Ο τουρισµός αποτελεί σηµαντική πηγή συναλλάγµάτος για την Ελληνική οικονοµία και είναι ανάγκη να καταστεί ανταγωνιστικός µε
την αναβάθµιση της υποδοµής ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισµός των φορέων της τουριστικής πολιτικής που θα οδηγήσει στην προσέλκυση τουριστών υψηλότερου εισοδήµατος. Ιδιαίτερα, τα ακόλουθα σηµεία πρέπει να αποτελούν σηµεία αναφοράς και να δοθεί βαρύτητα στα προγράµµατα και
στα σχέδια ανάπτυξης του τουρισµού:
α) Οι τουριστικές επενδύσεις αν και βρίσκονται σε αρκετά υψηλότερο βαθµό από άλλες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. είναι περιορισµένες
και οι ξενοδοχειακές επενδύσεις κυµαίνονται µεταξύ 5% έως 8%
(ενώ θα έπρεπε να φθάνουν το 15% έως 20%).
β) Η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο, γιατί δεν υπάρχει ειδικευµένο προσωπικό-αν και παρέχονται υψηλοί µισθοί.
γ) Η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον διεθνές πρόβληµα που πλήττει άµεσα τον τουρισµό και πρέπει να ληφθεί άµεση
δράση για την διαφύλαξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
δ) Η βελτίωση των διαφόρων υπηρεσιών (για παράδειγµα, µεταφορικών µέσων και επικοινωνιών) θα επηρεάσει άµεσα την αύξηση
του τουρισµού.
ε) Τέλος οι τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών πρέπει να είναι
ανταγωνιστικές µε τις άλλες τουριστικές χώρες.
Για την άσκηση τουριστικής πολιτικής θεωρείται αναγκαία αφ’
ενός η ενθάρρυνση και η αύξηση των επενδύσεων (µέσω των αναπτυξιακών Νόµων) σε βασικά έργα υποδοµής, καθώς επίσης και η αναβάθµιση της τουριστικής υποδοµής και η ποιοτική αύξηση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέων τουριστικών πε-
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ριοχών και η αναβάθµιση της διαφηµιστικής καµπάνιας στο εξωτερικό θεωρούνται απαραίτητα για αύξηση του τουριστικού ρεύµατος
προς την Ελλάδα και την προσέλκυση τουριστών υψηλότερου επιπέδου.
Για τα προσεχή χρόνια οι προοπτικές σε διεθνές επίπεδο και στον
ελλαδικό χώρο είναι ευνοϊκές και η διεθνής τουριστική δραστηριότητα θα συνεχίσει µε τους ίδιους είτε υψηλότερους ρυθµούς. Για την Ελλάδα ιδιαίτερα χρειάζεται η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των
σοβαρών οργανωτικών και διαρθρωτικών προβληµάτων καθώς επίσης και των θεσµικών αδυναµιών.
Η δηµιουργία βασικών έργων υποδοµής, καθώς επίσης η εφαρµογή
προγραµµάτων εκπαίδευσης και τουριστικής παιδείας και η δηµιουργία καταλλήλων συνθηκών για την παραπέρα κανονική ανάπτυξη του
τοµέα, παράλληλα µε την αναµενόµενη ανοδική πορεία της οικονοµίας δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών και την επίτευξη καλυτέρων επιδόσεων.
Ιδιαίτερα αν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα αναβάθµισης, τότε η ζήτησης των τουριστικών υπηρεσιών αναµένεται να διαµορφωθεί σε
ικανοποιητικά επίπεδα, και για αυτό δεν είναι σκόπιµο να επιχειρηθεί
ο επηρεασµός του συνολικού επιπέδου των τιµών (όπως για παράδειγµα, χαµηλές τιµές) σε βάρος της απόδοσης του τοµέα. Για να καταφέρει ο ελληνικός τουρισµός να αναπτυχθεί, θα πρέπει να καθιερωθεί µία νέα στρατηγική:
1. Περισσότερες επενδύσεις - µεγαλύτερες ξενοδοχειακές µονάδες.
2. Εκπαίδευση σε αυτούς που συναναστρέφονται µε τους τουρίστες
και
3. Αξιοποίηση της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς.
Όλα αυτά σε συνάρτηση µε τα φυσικά χαρίσµατα της χώρας µας θα
αποτελέσουν αναµφισβήτητα πόλο έλξης για τουρίστες µε υψηλό εισοδηµατικό επίπεδο. Ιδιαίτερα, η τουριστική πολιτική πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα θέµατα:
• (α). Στην µείωση της παραοικονοµίας που υπάρχει (δηλαδή της
ανεξέλεγκτης λειτουργίας καταλυµάτων που ξεπερνούν το 60%
του συνολικού αριθµού των διανυκτερεύσεων και των κλινών µε
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δυσµενείς συνέπειες για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας). Στην καταγραφή και στον έλεγχο όλων των µηνόµιµα λειτουργικών καταλυµάτων και την ένταξη όσων από αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις.

• (β). Να δοθεί βαρύτητα στις τουριστικές επενδύσεις τόσο σε περιοχές έντονα τουριστικές που θα βοηθήσουν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, όσο και σε περιοχές λιγότερο τουριστικά αναπτυγµένες που θα βοηθήσουν την ευρύτερη κατανοµή του τουρισµού, (όπως για παράδειγµα, συµβαίνει µε το πρόγραµµα του
αγρό-τουρισµού που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη).
• (γ). Η αξιοποίηση των παραδοσιακών κτισµάτων για τουριστικούς σκοπούς, καθώς επίσης και η ανάπτυξη των τουριστικών
υπηρεσιών του δηµοσίου που συντελούν στην προβολή του τουριστικού προϊόντος, (όπως για παράδειγµα, αεροδροµίων, µουσείων και λιµανιών)
• (δ). Η οργάνωση και παραπέρα ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισµού, για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της
χώρας που θα συµβάλλει στην προσέλκυση υψηλού εισοδηµατικού επιπέδου κατηγορίας τουριστών.
• (ε). Η οργάνωση των µεταφορών, (όπως για παράδειγµα, των αεροµεταφορών και των θαλασσίων µεταφορών).
• (ζ). Η λήψη µέτρων τουριστικών γραφείων που θα στοχεύουν
στην δηµιουργία ισχυρών εταιριών που θα µπορούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισµό των πολυεθνικών εταιριών, αλλά και
θα µπορέσουν να περιορίσουν τον αθέµιτο εσωτερικό ανταγωνισµό που οδηγεί σε συµπίεση των τιµών και σε υποβάθµιση των
παρεχοµένων υπηρεσιών.
• (η). Η αξιοποίηση του υπάρχοντος αργούντος εργατικού παραγωγικού δυναµικού µε την δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής
και την παροχή κινήτρων για την κατάλληλη προβολή.
• (θ). Την ανάπτυξη διαφόρων µορφών τουρισµού, (όπως για παράδειγµα, του θαλασσίου τουρισµού, του ιαµατικού τουρισµού,
του χειµερινού τουρισµού, και του κοινωνικού τουρισµού).
• (ι). Στην εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής, στην βελ-
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τίωση του συστήµατος εκπαίδευσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας µε την εφαρµογή προγραµµάτων επιµόρφωσης των
απασχολουµένων.
• (κ). Στην διαφοροποίηση των τιµών ανάλογα την περιοχή και
την περίοδο.
Επίσης η τουριστική πολιτική πρέπει να προσανατολισθεί αφενός
στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ισόρροπη διασπορά της τουριστικής δραστηριότητας (µε την ανάπτυξη για παράδειγµα του ιαµατικού, χειµερινού, οικολογικού και πολιτιστικού τουρισµού). Τέλος τα αναπτυξιακά προγράµµατα που αναφέρονται στον
τουρισµό πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στο χαµηλό
κόστος ζωής, στο ότι η Ελλάδα δεν βαρύνεται αποικιοκρατικά που την
κάνει ελκυστική στους γειτονικούς λαούς της Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής.

Abstract

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΗΓΑΣ: The evolution and the impact of
Touristic Development in Greece
Industrial Growth was the main characteristic during the 1950s and 1960s for the Greek economy. However, in the last two decades or so there was a remarkable decline on
"the structure of industrial core" of the country and despite of the rapid growth in the adoption of new technologies, there is still a widening technological-gap between Greece
and the other advanced European member states. On the other hand, during this last period, there is a remarkable increase on the tourism sector and services of the country.
Tourism sector corresponding at 10-12 % of world Gross Product and its one of the main sectors with important socio-economic effects. This article aiming to examine the evaluation of the tourism sector in Greece. Also, it’s aiming to analyse the implications of
tourism policy and the perspectives for the socio-economic development in Greece.
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Η ΦΟΡΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1830-1939)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆. ΠΡΟΝΤΖΑΣ
Ιόνιον Πανεπιστήµιον

Η φοροδοτική επιβάρυνση του Ελληνικού Κράτους αποτέλεσε
κατά καιρούς αντικείµενο µεγάλων θεωρητικών και εµπειρικών αντιπαραθέσεων. Σε όλες τις συζητήσεις (ακαδηµαϊκές ή κοινοβουλευτικές) το επίκεντρο βρίσκεται στη συγκυρία της ελληνικής οικονοµίας,
όπως συµβαίνει λ.χ. την περίοδο του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου,
κατά την όξυνση των δηµοσιονοµικών αναγκών για την εξυπηρέτηση
του δηµοσίου χρέους ή τέλος στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για
φορολογικές µεταρρυθµίσεις. Από τις συζητήσεις αυτές απουσιάζει η
µακροχρόνια ανάλυση του δείκτη φοροδοτικής επιβάρυνσης. Το
τελευταίο, έργο σήµερα της ιστοριοµετρίας, απαιτεί τη συγκέντρωση,
έλεγχο και επεξεργασία των ∆ηµοσίων Εσόδων µέσα από τους ετήσιους απολογισµούς του Κράτους.1 Στο άρθρο αυτό θα αναζητήσουµε
τα θεωρητικά ζητήµατα µε τα εµπειρικά δεδοµένα αποτυπωµένα στην
εξέλιξη του δείκτη της φοροδοτικής ικανότητας. Πρόκειται για τον
φερεγγυότερο τρόπο µέτρησης της ικανότητας του Ελληνικού Κράτους να φέρει σε πέρας την πορεία εθνοποίησής του και να εµπεδώσει
το σύστηµα κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας των πολιτών
του. Ο προσπορισµός των ∆ηµοσίων Εσόδων επιπροσθέτως εµπεδώνει τους θεσµούς ιδιοκτησίας και προσδίδει στο Κράτος την ικανότητα να µεγιστοποιήσει τα κρατικά έσοδα, περιορίζοντας το κόστος
ευκαιρίας για τους δυνητικούς ανταγωνιστές του Κράτους στην παρο-
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χή ίδιων υπηρεσιών.2 Η παρούσα ιστοριοµετική ανάλυση επιδιώκει να
συµµετάσχει στην εµπειρική και θεωρητική συζήτηση, η οποία εκβάλει
σε όλο το φάσµα της εθνικής πορείας του Ελληνικού Κράτους, και
βεβαίως επηρεάζεται από τις οικονοµικές και πολιτικές ιδέες που κυοφορούνται κατά περίοδο, µέσα και έξω από το εθνικό του σύνορο.

Περί την ιστοριοµετρική αξία του δείκτη της
φορολογικής επιβάρυνσης και ικανότητας
Η ισονοµία των πολιτών και η µέτρησή της στην οικοδόµηση του
νεώτερου και σύγχρονου κράτους κυριαρχεί στη σκέψη πολιτικών
στοχαστών και τροφοδοτεί τη δηµοσιονοµική θεωρία. Τη διατύπωση
των αρχών του µέτρου φοροδοτικής ικανότητας εντοπίζουµε, µεταξύ
άλλων στοχαστών, στη σκέψη των Montesquieu, Smith, Schäffle, J.S.
Mill.3 Η σχετική συζήτηση τροφοδοτεί τον τρόπο της ιστορικοοικονοµικής επισκόπησης εθνών που πέτυχαν την οικονοµική µεγέθυνση µε
κριτήριο τη διαρκή αύξηση του προϊόντος ταχύτερα από την αύξηση
του πληθυσµού τους.
Η µετατόπιση από τις αρχές στον τρόπο υπολογισµού του µέτρου
της επιβάρυνσης (φορολογικής επιβάρυνσης) για τον προσδιορισµό
της ικανότητας (φορολογικής ικανότητας) των πολιτών να φορολογηθούν απαιτεί τον παράλληλο υπολογισµό τους. Η επιβάρυνση πλήττει
το φορολογούµενο και γίνεται «άµεσα» αντιληπτή από αυτόν όταν τα
συνολικά φορολογικά έσοδα δεν ανατρέπουν το, µεταβαλλόµενο στη
µεγάλη διάρκεια, ελάχιστο επίπεδο για την επιβίωση των πολιτών. Ο
υποκειµενικός καθορισµός της φοροδοτικής ικανότητας συµπλέκεται
µε τα αντικειµενικά στοιχεία που προκύπτουν από το µέγεθος και την
εξέλιξη του εθνικού προϊόντος, την αναλογία του ως προς τον πληθυσµό και τη διάρθρωση του φορολογικού συστήµατος σε συνάρτηση µε
τη µεταβολή των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών. Η φοροδοτική
ικανότητα ειδικώς δεν µπορεί να ανατρέψει το optimum της φορολογικής επιβάρυνσης.
Γενικώς, πρόκειται για µία σχέση η οποία, µεταβαλλοµένου του
σταδίου της οικονοµικής ανάπτυξης, ανανεώνει τις αρχές της φοροδοτικής επιβάρυνσης και ικανότητας, διευρύνει τα ατοµικά και κοινωνικά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και καθίσταται πολιτικά αποτελεσµατικότερη δια του σταδίου που βρίσκεται η τεχνική για τον υποθε-
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τικό υπολογισµό των ∆ηµοσίων Εσόδων και ειδικώς των φόρων. Έχει
αποδειχθεί στην εξέλιξη του δυτικού κράτους, ότι τα εθνολογιστικά
µεγέθη εντάσσονται στην πολιτική πρακτική αφότου ο υπολογισµός
υπερασπισθεί ένα λόγο που στηρίζεται στο αµάλγαµα πολιτικής αριθµητικής και εθνικής λογιστικής.4
Στο ελληνικό κράτος, η εξέλιξη των συζητήσεων για τη φοροδοτική
επιβάρυνση και ικανότητα διαµορφώνει το θεωρητικό πλαίσιο για τον
τρόπο οικονοµικής δράσης του κράτους. Ο στόχος είναι να διευρυνθούν οι πηγές, µέσα στις εκάστοτε οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την στήριξη του ήδη
ευρύ ∆ηµόσιου τοµέα.5 Πρόκειται για ένα στόχος που προϋποθέτει
την πιο αποτελεσµατική λειτουργία του δηµοσιονοµικού συστήµατος
και, ειδικώς για τις ευαίσθητες χώρες στην εισαγωγή ξένων κεφαλαίων, την αντιµετώπιση των διεθνών οικονοµικών υποχρεώσεων τους.6
Τα ζητήµατα εντάσσονται γενικότερα στη δηµιουργία ενός δηµοσιονοµικού συστήµατος ικανού να αντιµετωπίσει τις δηµόσιες και ιδιωτικές ανάγκες. Η χρήση των δύο δεικτών ενισχύει τα µέσα που διαθέτει η
δηµοσιοοικονοµική θεωρία να παρακολουθεί τις µεταβολές του εθνικού
πλούτου και την οικονοµική συµπεριφορά των πολιτών, η οποία επηρεάζει τις οικονοµικές λειτουργίες του κράτους.7 Οι µακροχρόνιες µεταβολές του δείκτη – εκτός από τα προβλήµατα στην τεχνική του υπολογισµού του-8 µέσα από τη µέτρηση της φοροδοτικής ικανότητας των
κατοίκων του κράτους, µετατρέπονται σε εργαλείο οικονοµικο-ιστορικής ανάλυσης ικανό καταρχήν να προβάλει τις οικονοµίες κλίµακας, τις
δοµές και τη συγκυρία των δηµοσιοοικονοµικών λειτουργιών της πολιτείας, κατά δεύτερο να υποδείξει τα πολιτικά και οικονοµικά όρια για
την κρατική οργάνωση, να αναδείξει την οικονοµική καινοτοµία και τις
µεταρρυθµίσεις, τέλος δε να καταγράψει την κατανοµή του πλούτου και
τη δοµή των εισοδηµάτων παραλλήλώς µε τις επιπτώσεις των οικονοµολογικών ιδεών και τις διοικητικο-πολιτικών µεταβολών.
Η ιστορία της φοροδοτικής επιβάρυνσης και ικανότητας µεταβολίζεται µε τον τρόπο αυτό σε τµήµα της εθνικής ιστορίας και γίνεται
εργαλείο της συγκριτικής Οικονοµικής Ιστορίας. Το εργαλείο αυτό
είναι ικανό να µετατρέψει, µέσα από τη µελέτη του οικονοµικού ρόλου
του κράτους, τη µέτρηση του δηµοσιονοµικού γεγονότος των ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο µακροχρόνιος υπολογισµός διαµορφώνει την περιοδο-
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λόγηση των δηµοσιονοµικών συστηµάτων που συγκροτούν τη δράση
του δηµοσίου τοµέα, ενισχύει τη σχέση της ιστορίας µε τη µελέτη της
οικονοµικής ανάπτυξης και συνεπώς αποκαθαίρει τις µεγάλες συζητήσεις οικονοµολόγων και πολιτικών επιστηµόνων για τη γένεση και
τη φύση, την ανατοµία και τη φυσιολογία του σύγχρονου δηµοκρατικού κράτους.9 Η ικανότητα αυτή συνδέεται µε το πλέον αρχέγονο πρόβληµα της, οριζόντιας και κάθετης, δίκαιης κατανοµής του φορολογικού βάρους, κεντρικό θέµα στην οικονοµία και πολιτική του δηµόσιου
τοµέα. Η παρέµβασή του στη σχετική συζήτηση είναι να διατυπωθεί
ή/και αντληθεί µια θεωρία της κατανεµητικής δικαιοσύνης που να
βασίζεται στη θέση του δηµοσίου τοµέα και να δικαιολογεί τις συνθήκες προσοδοφόρου συσσώρευσης του κεφαλαίου.
Η µακροχρόνια ανάλυση της φοροδοτικής ικανότητας υπηρετεί
αυτή την προοπτική και συµπυκνώνει το δηµοσιοοικονοµικό γεγονός
του νεοελληνικού κράτους. Στη συµπύκνωση αυτή υφέρπει η πορεία
της εθνικής συγκρότησης και τα σχετικά µε αυτήν ερωτήµατα. Το ελληνικό κράτος µπορούσε να αµβλύνει τη σύγκρουση ανάµεσα στις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσµού µε τη δοµή και το χαρακτήρα της
δηµόσιας διοίκησης; Πως αυτό αντιµετωπίζει την κλασική κοινωνική
σύγκρουση για τη φορολογία µε την, απαραίτητη στο δρόµο προς την
εκβιοµηχάνισή, συσσώρευση του κεφαλαίου; Γιατί η αντίστροφη
σχέση µεταξύ αποτελεσµατικότητας και δικαιοσύνης καθυστερεί να
γίνει αντικείµενο δηµοσιοιοκονοµικής σκέψης και πολιτικής πρακτικής; Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά συνδέεται µε την ανάλυση
περισσοτέρων της µιας όψεων από την ιστορία του ελληνικού δηµοσίου νοικοκυριού το σηµαντικότερο όµως µερίδιο ανήκει στον υπολογισµό συµµετοχής και τον τρόπο κατανοµής του κόστους και οφέλους
από τη δηµόσια δράση του κράτους.
Ως προς το τελευταίο –θέµα που ξεπερνά τον ορίζοντα του
άρθρου- υπαινίσσοµαι τη σύνδεση της Οικονοµικής Ιστορίας µε τη
∆ηµοσιοοικονοµική Κοινωνιολογία. Οι ρίζες της βρίσκονται στο έργο
του J. Schumpeter: εφόσον η ιστορία του δηµοσίου νοικοκυριού προσφέρει τη βαθιά γνώση των νόµων κοινωνικής ύπαρξης και του κοινωνικού γίγνεσθαι µπορούµε να φθάσουµε στην επίγνωση των κινητηρίων δυνάµεων του πεπρωµένου των εθνών.10 Αναγκαίο όργανο η
στάθµιση (:υπολογισµός) της δράσης του δηµοσίου νοικοκυριού.
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Οι υπολογιστικές απαιτήσεις του δείκτη και η ανάγκη ισχυρής και
λεπτοµερειακής τεκµηρίωσης είναι δύο πρόσθετα ζητήµατα του δηµοσιοοικονοµικού γεγονότος στη δηµοσιοοικονοµική ιστορία. Ο δείκτης
αφορά την ικανότητα του να «τοποθετεί» στο επίκεντρο της εθνικής
ιστορίας την τάση του σύγχρονου φορολογικού κράτους να διευρύνει
δια της φορολογίας, εθελουσίως ή ακουσίως, τα όρια της ιδιωτικής
οικονοµίας. Τα όρια ανιχνεύονται στις κατηγορίες των δηµοσίων εσόδων που δηµιουργεί ο νοµικός, αναλύει ο οικονοµολόγος και αποτελούν για τον ιστορικό το δηµοσιονοµικό γεγονός. Οι πηγές της δηµόσιας χρηµατοδότησης συνιστούν αξιόπιστο µέσο που έχει στη διάθεσή
του ο ιστορικός της οικονοµίας για τη µελέτη της κοινωνικο- οικονοµικής διαστρωµάτωσης και της περιφερειακής κατανοµής του πλούτου και των εισοδηµάτων. Η αξιοπιστία του δείκτη εξαρτάται από το
φερέγγυο υπολογισµό του εγχωρίου προϊόντος και οι ερµηνευτικές
του ικανότητες συνδέονται µε το γεγονός ότι όλοι οι πόροι του κράτους προέρχονται από το εθνικό εισόδηµα και όλες οι δαπάνες γίνονται στο εθνικό προϊόν. Οι µεταβολές των πόρων δηµοσίου πλούτου,
στη µεγάλη διάρκεια, αποκαλύπτουν τις νέες µορφές εσόδων που συλλαµβάνει το κράτος και καλλιεργεί το πνεύµα της ιδιωτικής οικονοµίας, οι συγκρούσεις για τη φορολογική ικανότητα, οι νοµισµατικές
µεταρρυθµίσεις και οι δηµοσιοοικονοµικές κρίσεις.
Επιπλέον, ένα από τα µείζονα ζητήµατα στη µελέτη της φοροδοτικής ικανότητας από το 19ο στον 20ο αι. αφορά τις υπολογιστικές
δυσκολίες στο προσδιορισµό του εισοδήµατος και της περιουσίας και
κατ’ επέκταση την επιρροή που ασκούν στην υπολογιστική τεχνική οι
θεωρητικές τους επεξεργασίες. Η αξιοπιστία του δείκτη δοκιµάζεται
όµως από τις εννοιολογικές µεταβολές που προκαλούν οι φορολογικοί νόµοι στον προσδιορισµό του εισοδήµατος. Τίθενται έτσι γενικότερα ζητήµατα καθώς η έλλειψη σταθερών φορολογικών νόµων διασαλεύει τις σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των πολιτών του κράτους,
µε συνέπεια να συντηρείται τόσο η ασάφεια στο διακανονισµό των
ιδιωτικοοικονοµικών πράξεων όσο και αµφισβήτηση για την σχέση
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο δείκτης επίσης αποτυπώνει τη βούληση του κράτους να δηµιουργεί νέες
πηγές φόρων και θίγεται από την πρόθεση του νοµοθέτη να θεωρεί
εισοδήµατα από έσοδα που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως
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τέτοια. Την εύκολη λ.χ. επιβολή σ’ αυτά τα εισοδήµατα φορολογικών
νόµων, αποτυπώνει η φορολογία της περιουσίας, αιτία για µεγάλη
σύγχυση στο περιεχόµενο και την έννοια του εισοδήµατος.11 Ενόψει
µιας ιστορίας του δηµοσιονοµικού γεγονότος κεντρική θέση σε αυτήν
κατέχει ο δείκτης φοροδοτικής επιβάρυνσης και ικανότητας. Η ιστορία αυτή επηρεάζεται από την πορεία που ακολουθεί η θεωρία του
εισοδήµατος και από τον τρόπο που αποτυπώνεται στο σκελετό των
απολογισµών του Κράτους.12
Ένα τελικό σχόλιο. Η συµπύκνωση της ιστορίας του δηµοσιονοµικού γεγονότος στο δείκτη της φοροδοτικής επιβάρυνσης και ικανότητας ανιχνεύει τα οικονοµικά και εξωοικονοµικά γνωρίσµατα µιας
εθνικής οικονοµίας και στηρίζει την ιστορική δηµοσιοοικονοµία του
εθνικού κράτους.13 Η περιοδολόγηση αυτή δεν συµπίπτει αναγκαστικά, το αντίθετο ενίοτε, µε την κλασικές ιστορικές τοµές. Στο πεδίο
αυτό ο ιστορικός της οικονοµίας παραλλήλως µε την τεκµηρίωση
στρέφεται στην αξιοπιστία των παραµέτρων του δείκτη και στις µεταβολές του καθώς, στη µεγάλη διάρκεια, µεταβάλλονται το περιεχόµενο και οι συνθήκες πορισµού των ∆ηµοσίων Εσόδων. Το τελευταίο
πρόβληµα δεν αντιµετωπίζεται µόνο από την εξαντλητική χρήση και
επαλήθευση των ποσοτικών µεγεθών των δηµοσίων πόρων και την
ανατοποθέτηση των κεφαλαίων και άρθρων των απολογισµών του
κράτους αλλά και εντός ενός πλαισίου υποθέσεων της δηµοσιοοικονοµικής επιστήµης και συµπλέξεων των εθνολογιστικών µεγεθών.

Η Φοροδοτική επιβάρυνση / ικανότητα
στο Ελληνικό Κράτος
Η φορολογική επιβάρυνση και ικανότητα του ελληνικού λαού εξελίσσεται, από το 19ο στον 20ο αι., παραλλήλως µε τη δηµοσιοοικονοµική και ιδιωτικοοικονοµική δράση του Κράτους και των πολιτών
εντός των µεταβαλλόµενων εθνικών συνόρων του. Την εποµένη της
εθνικής ανεξαρτησίας αλλά και µε κάθε ευκαιρία επέκτασης τω εθνικών συνόρων, ιδέες και τεχνικές συνδυάζονται µε σκοπό την επεξεργασία του διαφοροποιηµένου, εξαιτίας εθνικών παραγόντων, δείκτη
της φοροδοτικής ικανότητας. Παραλλήλως, οι αρχές της µέτρησης της
φοροδοτικής ικανότητας απασχολούν τους θεωρητικούς της δηµοσιοοικονοµικής ανάλυσης. Αυτοί αναγνωρίζουν ότι η µελέτη της φορολο-
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γικής επιβαρύνσεως και της φορολογικής ικανότητος εν Ελλάδι είναι
αρκετά δυσχερής, λόγω ελλείψεως επαρκών και ασφαλών στατιστικών δεδοµένων.15
Οι αρχές όµως και οι πρακτικές υπολογισµού του συµειγνύονται
µε δισεπίλυτα ζητήµατα υπολογισµού των ∆ηµοσίων Εσόδων του
Ελληνικού κράτους. Μεταξύ άλλων οι αρχαϊκές φορολογικές αντιλήψεις των κοινωνικών οµάδων ή τάξεων επηρεάζουν την ικανότητα του
κράτους να βελτιώσει την απόδοση των φορολογικών εσόδων. Η κατ’
αντιδιαστολή προς την οθωµανική κυριαρχία «µέτρηση» του φορολογικού βάρους συγκρούεται, στα πρώτα χρόνια συγκρότησης του Κράτους, µε εξω- επιστηµονικά και αντι- αναπτυξιακά κριτήρια και
εκφράζει την προβληµατική σχέση δηµοσίου και ιδιωτικού συµφέροντος. Τα ζητήµατα που διατηρούν ζωντανή την «αντίθεση» για τη
φορολογική επιβάρυνση είναι καταρχήν ο αργοπορηµένος προσδιορισµός του φορολογικού εισοδήµατος στην δηµοσιοοικονοµική ελληνική σκέψη_ το δεύτερο αφορά µια, διαρκούς χαρακτήρος, εννοιολογική ρευστότητα στις διάφορες κατηγορίες εισοδηµάτων που παράγουν
οι θεσµοί µε τους οποίους ρυθµίζονται τα µεταβαλλόµενα, στο χώρο,
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα_ τέλος η µεταβολή της φορολογικής επιβάρυνση δεν παρακολουθεί µε ακρίβεια τις πολεµικές και µεταπολεµικές
ανάγκες του Κράτους, δύσκολα δε συγχρονίζεται µε τη διεύρυνση της
κοινωνικής δράσης του Κράτους. Ο πορισµός συνεπώς των ∆ηµοσίων
Εσόδων εξελίσσεται ανάµεσα στην πρακτική διαχείρισή τους, στις
εθνικές και κοινωνικές ανάγκες του Ελληνικού Κράτους και τις επερχόµενες απαιτήσεις πρακτικών αναγκών και θεωρητικών αρχών για
τη δηµοσιονοµική δράση. Την παλινδρόµηση αυτή αποδίδουµε στην
εθνοποιητική πορεία του Κράτους και από αυτήν δεν µπορούν να
απαλλαγούν οι µεταβολές του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος κατά
κεφαλή (∆ιάγ. 1).16
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Εξέλιξη του ΑΕΠ κατά κεφαλή (δρχ.) και ετήσια µεταβολή (%) (1858-1938)
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Πηγή: Πίνακας 1.

Από µικρότερη απόσταση βλέπουµε ότι κατά την περίοδο 18581938 οι πολίτες του νεοελληνικού κράτους δύσκολα αντιλαµβάνονται
την ετήσια µεταβολή του κατά κεφαλή εθνικού προϊόντος, λιγότερο
από 1%, αλλά οι γρήγορες εναλλαγές θετικής / αρνητικής µεταβολής
του κατά κεφαλή προϊόντος συντηρούν την προσδοκία για το θετικό
ρόλο του Κράτους.17 Η προσδοκία συγκρατεί τις κοινωνικές ρήξεις
ακόµη και όταν η βίαιη µεταβολή του κατά κεφαλή προϊόντος οδηγεί
σε καταστροφική µεταβολή η οποία δεν συνδέεται αναγκαστικά µε
πολεµικά γεγονότα. Η κοινωνική αυτή στάση έναντι του Κράτους
εµφανίζεται σε δύο ακραία παραδείγµατα: την οκταετή περίοδο 18861894 το κατά κεφαλή προϊόν µειώνεται σχεδόν κατά 90% ενώ στην
κρίσιµη πενταετή
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατά κεφαλή εισόδηµα και φορολογική επιβάρυνση (1858-1938) –
σε τρέχουσες δραχµές

ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΗ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

125,17
131,30
154,79
165,66
132,53
146,34
148,48
142,90
173,23
179,24
165,08
164,27
165,44
163,94
171,36
177,19
179,26
180,08
196,30
191,52
199,06
240,08
220,57
205,29
186,80
186,44
206,20
249,49
277,92
232,25
238,23
248,12

%ETHΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΙΣΟΜΑΤΟΣ

4,90
17,89
7,03
-20,00
10,42
1,46
-3,76
21,22
3,47
-7,90
-0,49
0,71
-0,91
4,52
3,40
1,17
0,46
9,01
-2,44
3,94
20,61
-8,13
-6,93
-9,01
-0,19
10,60
20,99
11,40
-16,43
2,58
4,15

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΟ

%ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΑΚΑΤΟΙΚΟ

%ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΟ

16,18
17,35

7,24

12,93
13,22

17,43
15,26
13,69
13,39
14,80
15,35
19,13
19,89
20,28
18,74
19,57
19,29
19,03
20,08
19,43
18,00
20,02
20,52
21,38
20,72
19,38
23,16
23,80
24,75
23,62
26,25
31,35
33,30
26,10

-12,42
-10,33
-2,19
10,52
3,72
24,62
3,98
1,98
-7,57
4,38
-1,41
-1,34
5,49
-3,20
-7,36
11,18
2,52
4,21
-3,10
-6,45
19,46
2,77
3,99
-4,57
11,15
19,41
6,25
-21,61

10,52
11,52
9,35
9,02
10,35
8,86
10,67
12,05
12,35
11,33
11,93
11,26
10,74
11,20
10,79
9,17
10,45
10,31
8,91
9,39
9,44
12,40
12,76
12,00
9,47
9,45
13,50
13,98
10,52
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1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
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251,13
247,83
243,18
257,95
212,48
248,61
218,83
244,49
245,84
240,44
221,00
243,86
238,19
256,09
249,62
257,02
251,48
281,84
263,25
283,39
266,42
346,78
380,19
394,37
394,50
365,68
397,13
560,78
1.246,32
1.139,11
1.209,48
1.415,49
2.293,39
3.437,73
3.959,71
4.580,46
5.458,10
5.615,28
6.060,20
6.590,34
5.769,16

1,33
-0,12
-3,17
6,07
-17,62
17,00
-11,98
11,73
0,55
-2,20
-8,08
10,34
-2,32
7,51
-2,53
2,97
-2,15
12,07
-6,60
7,65
-5,99
30,16
9,63
3,73
0,03
-7,30
8,60
41,21
122,25
-8,60
6,18
17,03
62,02
49,90
15,18
15,68
19,16
2,88
7,92
8,75
-12,46

26,29
24,31
28,05
26,26
28,62
25,55
25,44
22,25
27,93
29,02
26,84
41,08
40,45
40,61
41,08
43,60
44,12
44,57
43,36
42,16
45,42
47,43
43,76
28,30
36,32
37,96
39,79
34,18
59,83
70,96
82,03
108,50
223,54
429,74
612,56
642,33
803,16
1.013,43
1.033,69
1.040,92
994,34

8,13
-6,87
6,68
-6,36
8,97
-10,73
-0,43
-12,53
25,53
3,91
-7,51
53,07
-1,54
0,39
1,16
6,12
1,19
1,03
-2,72
-2,75
7,72
4,43
-7,74
-35,34
28,37
4,52
4,81
-14,09
75,03
18,61
15,59
32,27
106,04
92,25
42,54
4,86
25,04
26,18
2,00
0,70
-4,47

10,47
9,81
11,53
10,18
13,47
10,28
11,62
9,10
11,36
12,07
12,15
16,85
16,98
15,86
16,46
16,96
17,54
15,81
16,47
14,88
17,05
13,68
11,51
7,17
9,21
10,38
10,02
6,10
4,80
6,23
6,78
7,66
9,75
12,50
15,47
14,02
14,72
18,05
17,06
15,79
17,24
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1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

5.881,69
6.097,19
6.683,20
7.015,08
7.614,96
8.280,44
9.867,88
9.181,59

1,95
3,66
9,61
4,97
8,55
8,74
19,17
-6,95

1.140,27
975,31
1.260,68
1.387,72
1.548,27

14,68
-14,47
29,26
10,08
11,57

19,39
16,00
18,86
19,78
20,33

1.843,50
1.874,90

1,70

18,68
20,42

πολεµική περίοδο 1912-1917 η µείωση είναι εξίσου µεγάλη (78%) µε
την κάµψη κατά την περίοδο 1886-1894. Η συγκέντρωση των ∆ηµοσίων Εσόδων παρουσιάζει µεγάλες καταβυθίσεις χωρίς ακραίες ανυψώσεις γεγονός που υποδηλώνει το δηµοσιονοµικό γεγονός των ∆ηµοσίων Εσόδων του Ελληνικού κράτους καθορίζεται από τη συγκυρία
χωρίς να αναστέλλει τις προσδοκίες του πολίτη από το Κράτος.
Τα διάγραµµα 2 µας βοηθά να παρατηρήσουµε την εξέλιξη των
µεγάλων µεταβολών ΑΕΠ και ∆ηµοσίων Εσόδων. Στη µεγάλη αυτή
διάρκεια οι βίαιες καταβυθίσεις της µεταβολής του κατά κεφαλή προϊόντος στο τέλος του 19ου αι. είναι σαφώς εντονότερες από εκείνες
του 20ου αι. Οι βίαιες όµως ανυψώσεις είναι πιο αισθητές στον αιώνα
αυτό από εκείνες του 19ου αι.: οι γραµµές υποστήριξης που σχηµατίζουν οι καταβυθίσεις των ετήσιων µεταβολών του ΑΕΠ παρουσιάζουν
µεγαλύτερη κλίση στο 19ο αι. έναντι της υψηλότερης θέσης των γραµµών υποστήριξης στον 20ο αι.. Αντιστοίχως οι γραµµές αντίστασης
παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη θετική κλίση στον 20ο αι. έναντι αυτών
του 19ου αι. Τα κατώτερα σηµεία των µεταβολών (γραµµές υποστήριξης) στο 19ο αι. δείχνουν ότι τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα προκαλούν
σοβαρότερες επιπτώσεις από τις συνέπειες των πολεµικών περιόδων.
Τα ανώτερα σηµεία των µεταβολών (γραµµές αντίστασης) επηρεάζονται από τη συγκράτηση των γραµµών υποστήριξης όπου λανθάνει ο
δεσµός εξωτερικών παραγόντων και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Αυτό διακρίνεται στην εξέλιξη της αναλογίας των εισπρακτέων έναντι
των καθυστερουµένων ∆ηµοσίων Εσόδων από την οποία προκύπτει
ότι η αντιστροφή των κοίλων της καµπύλης γίνεται στη διάρκεια της
πολεµικής περιόδου του 20ου αι. (∆ιάγ. 2).
Γενικώς παρατηρούµε ότι, τα ∆ηµόσια Έσοδα ως ποσοστό του
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ΑΕΠ, από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους µέχρι το Β΄ παγκόσµιο
πόλεµο, έχουν αυξητική τάση. Η εξέλιξή των συνολικών ∆ηµοσίων
Εσόδων επηρεάζεται από την πορεία του κατά κεφαλή προϊόντος, η
περιοδολόγηση όµως των ∆ηµοσίων Εσόδων δεν συµπίπτει µε αυτή
των µεταβολών του ΑΕΠ. Η εποµένη του ελληνοτουρκικού πολέµου
αποτελεί τη µεγάλη τοµή από την οποία προκύπτουν δύο υποπερίοδοι
(∆ιάγ. 3). Τη σχετική στασιµότητα στους πόρους των ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως την καταγράφει η κατά κεφάλαιο και άρθρο ανάλυση των
Απολογισµών του κράτους διαδέχεται από τις παραµονές του 20ου αι.
η διεύρυνση των πηγών πορισµού των ∆ηµοσίων Εσόδων, απόδειξη
της επέκτασης των ιδιωτικοοικονοµικών λειτουργιών σε νέες δραστηριότητες, µε στόχο την παροχή δηµοσίων και ηµιδηµοσίων αγαθών και
υπηρεσιών που µειώνουν, στην όλο και περισσότερο διευρυνόµενη
εγχρήµατη οικονοµική ανταλλαγή, το κόστος διαπραγµάτευσης και
επιβολής των συµβάσεων.
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Εξέλιξη της αναλογίας εισπρακτέων και καθυστερουµένων
∆ηµοσίων Εσόδων (1833-1939)
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Ετήσια µεταβολή ∆ηµοσίων Εσόδων και ΑΕΠ (1858-1939)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ποσοστιαία σύνθεση αµέσων φόρων(Α.Φ), εµµέσων Φόρων (Ε.Φ.) και λοιπών φόρων (Λ.Φ.) για τον υπολογισµό της Φορολογικής Επιβάρυνσης
ΕΤΟΣ
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

% Α.Φ./
Φ.Ε.

%Ε.Φ./
Φ.Ε.

%Λ.Φ.
Φ.Ε.

67,6
68,4
76,5
72,4
67,7
66,3
69,7
69,6
69,4
69,8
65,4
62,6
58,4
63,8
57,9
63,7
62,4
60,5
54,0
66,1
66,8
74,1
66,8
62,6
62,9
58,5
61,8

32,1
31,1
22,8
25,5
29,9
32,0
29,1
29,5
29,6
29,3
32,2
34,7
38,9
33,7
40,0
34,1
35,3
37,1
43,9
32,4
31,8
24,6
31,9
36,0
35,3
39,4
36,6

0,3
0,5
0,8
2,1
2,4
1,7
1,3
0,9
1,0
0,9
2,4
2,7
2,7
2,5
2,1
2,2
2,4
2,5
2,0
1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
1,8
2,1
1,6

61,3
60,4
54,6
55,2
41,0
48,8
50,1

36,0
36,5
41,4
41,4
55,1
47,7
47,1

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

ΕΤΟΣ

%Α.Φ./
Φ.Ε.

%Ε.Φ./
Φ.Ε.

%Λ.Φ./
Φ.Ε.

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921

30,5
31,2
36,2
33,1
37,2
34,4
40,1
34,7
37,7
36,9
32,3
31,0
32,1
31,3
23,8
24,0
22,4
22,8
20,6
20,9
21,4
21,5
22,1
20,9
19,8
19,5
31,3
30,6
32,1
31,6
33,2
27,2
27,3
29,8
28,1

66,0
65,3
47,2
49,9
47,0
47,1
47,4
49,9
53,9
55,7
61,2
60,5
57,2
59,2
42,1
43,0
43,5
43,3
42,6
47,0
47,1
45,9
44,8
47,8
48,5
47,1
42,7
49,8
48,9
48,3
38,9
47,6
54,8
52,7
55,5

3,5
3,5
16,6
17,0
15,8
18,5
12,5
15,4
8,4
7,4
6,5
8,5
10,7
9,5
34,0
33,0
34,0
33,9
36,8
32,1
31,5
32,6
33,1
31,3
31,7
33,3
26,1
19,6
19,0
20,1
27,9
25,2
17,8
17,4
16,4
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1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

52,8
42,9
51,0
46,8
47,8
46,5
48,1
40,0
41,0
37,8
41,5
35,7
31,8
29,6
30,2
28,7
29,1
27,8
28,5

44,7
45,0
46,1
50,3
48,7
49,7
47,8
56,3
55,3
55,3
54,4
60,6
64,2
65,9
61,7
66,8
66,8
67,6
67,0

2,5
12,1
2,8
3,0
3,5
3,8
4,0
3,6
3,8
6,9
4,1
3,7
4,0
4,5
8,1
4,5
4,1
4,6
4,5

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

24,0
27,6
25,0
23,5
25,3
27,8
29,1
26,7
25,1
23,8
24,3
19,7
22,4
20,8

63,7
64,5
68,8
69,5
66,9
67,7
65,9
67,0
68,5
70,3
69,8
54,2
52,3
52,9

12,3
8,0
6,3
7,0
7,9
4,5
5,1
6,3
6,5
5,9
5,9
26,1
25,3
26,3

23,1
24,4

49,9
48,9

27,1
26,7

Εθνικά ζητήµατα και θεωρητικοί προβληµατισµοί
στην εξέλιξη του δείκτη
Η µακροχρόνια µέτρηση της φοροδοτικής επιβάρυνσης και ικανότητας στο Ελληνικό κράτος συνδυάζεται µε ευρύτερες συνθήκες που
αποτυπώνονται στις ιστοριοµετρικές του περιοδολογήσεις:
1η : Η συγκριτική ικανότητα. Η µετάβαση από τη µία δηµοσιονοµική περίοδο στην άλλη βελτιώνει την αρχή της καθολικότητας του
φόρου και τη µη διαφοροποίηση στην επιβάρυνση των πολιτών µε την
ίδια φοροδοτική ικανότητα. Ο υπολογισµός σε τρέχουσες τιµές είναι
το πραγµατικό απείκασµα της ικανότητας αυτής καθώς η τρέχουσα
κατάσταση επηρεάζει τη φορολογική συµπεριφορά.18
2η: Οι κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες και η ατοµική κατάσταση.
Ο τρόπος που εξειδικεύονται οι αρχές για την κατανοµή των φορολογικών βαρών και γίνεται αντιληπτή η σχέση αποτελεσµατικότητας και
δικαιοσύνης επηρεάζεται από τις εθνικές µεταβολές και τις κοιννωικο-οικονοµικές συνθήκες του ελληνικού κράτους. Στη µεγάλη αυτή
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διάρκεια µεταβάλλονται οι συνθήκες φοροαποφυγής, µετακύλησης
και επίπτωσης των φόρων µε συνέπεια την κινητοποίηση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων, τη δηµιουργία νέων µορφών δηµοσίων εσόδων και νέων µέσων και τεχνικών στον εντοπισµό και στη συλλογή
των φόρων.
3η: Η πορεία εθνοποίησης. Η φοροδοτική ικανότητα επηρεάζεται
από τις εθνικές ανάγκες οι οποίες υπαγορεύονται από τη µεταβολή
των εθνικών συνόρων και την προσδοκία τµήµατος των Ελλήνων της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας να ενταχθούν στο εθνικό κράτος. Η
συνακόλουθη ανοµοιογένεια στο βαθµό και στις συνθήκες εκχρηµατισµού της προσαρτηµένης (τοπικής) οικονοµίας διαφοροποιεί για ένα
διάστηµα µέχρι την πλήρη οµογενοποίηση των οικονοµικών (νοµισµατικών) λειτουργιών τη φοροδοτική ικανότητα. Οι συνθήκες αυτές
προσθέτουν την περιφερειακή κατανοµή στην κοινωνική και οικονοµική κατανοµή του φορολογικού βάρους που προκαλεί η πορεία
εθνοποίησης του Κράτους.
4η: Η δηµοσιονοµική πολιτική. Η εξέλιξη της φορολογικής νοµοθεσίας και των τεχνικών πορισµού των ∆ηµοσίων Εσόδων επηρεάζουν
τις αρχές κατανοµής τω φορολογικών βαρών καθώς µεταβάλουν την
έκβαση των κοινωνικών αντιπαραθέσεων για το φορολογικό βάρος.
Το θεµελιώδες ερώτηµα στη µεγάλη αυτή διάρκεια για τη µέτρηση
της φοροδοτικής ικανότητας είναι ποιο είναι το τµήµα που αυτή καλύπτει από τα ∆ηµόσια Έσοδα του Ελληνικού Κράτους. Το ερώτηµα
εξειδικεύεται περισσότερο στη δηµοσιοοικονοµική σκέψη καθώς
αυξάνονται, ιδίως µετά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, οι ∆ηµόσιες
∆απάνες. Η απάντησή του συνδέεται µε τις πηγές ∆ηµοσίων Εσόδων.
Από τις απαντήσεις των θεωρητικών της ∆ηµόσιας Οικονοµίας προκύπτει ότι στον κατάλογο των κατηγοριών εισοδηµάτων συµπεριλαµβάνονται τα φορολογικά βάρη τα οποία συγκροτούν οι άµεσοι φόροι,
οι κληρονοµικοί φόροι, οι τελωνειακοί δασµοί, οι φόροι από την
κατανάλωση, τα µονοπώλια και µόνο αφού αφαιρεθούν τα ειδικά
έξοδά τους, οι φόροι και τα τέλη µεταβίβασης, τα τέλη που επιβάλλονται για την αποπληρωµή εσωτερικών δανείων. Η φορολογική επιβάρυνση, άλλως, προκύπτει από τα τακτικά έσοδα του κράτους αφού
εκπέσουν α) τα έσοδα που προέρχονται από την κρατική περιουσία,
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κινητή και ακίνητη, β) το αντίτιµο της αξίας των µονοπωλιακών
ειδών, δηλαδή το καθαρό προϊόν των εισπράξεων των µονοπωλίων, γ)
τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες που διενεργεί το Κράτος19
δ) τα λοιπά έσοδα του Κράτους που δεν αναφέρονται γενικά σε
φόρους.
Το δεύτερο ερώτηµα αφορά την εξέλιξη του δείκτη σε συνδυασµό µε
τη στροφή της φορολογικής πολιτικής στην έµµεσο φορολογία. Η συµµετοχή των αµέσων φόρων στη φορολογική επιβάρυνση του έλληνα
πολίτη ακολουθούν µακροχρονίως πτωτική τάση (∆ιαγ. 4). Τα υψηλά
επίπεδα που κυµαίνεται η συµµετοχή των αµέσων φόρων ( 75% περίπου) στη φορολογική επιβάρυνση ως τα µέσα του 19ου αι., περιορίζονται από 24% στο 19,5%, µεταξύ 1860 µέχρι τις αρχές του αιώνα. Η
συµµετοχή των αµέσων φόρων αυξάνεται από τους βαλκανικούς
πολέµους, χωρίς όµως να ξεπεράσουν ποτέ το 1/3 της φορολογικής
επιβάρυνσης. Η επιβάρυνση θα µειωθεί στη δεκαετία του 1930, αλλά
δεν θα αγγίξει τα µέσα επίπεδα της περιόδου 1901-1912. Η ποσοστιαία συµµετοχή της έµµεσης φορολογίας αυξάνει όλο και περισσότερο
σε ορισµένες δε περιόδους κινείται σε υψηλά επίπεδα, 60-70%: τη
δεκαετία του 1880 και τη δεκαετία 1922-1932. Οι λοιποί φόροι σε ορισµένες περιόδους αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, όπως στην εικοσαετία
1901-1921 και στην περίοδο 1933-1934, αγγίζουν το 1/3 της φορολογικής επιβάρυνσης.
Στην εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης ως ποσοστό του κατά
κεφαλή προϊόντος (∆ιάγ. 5) το 1918 αποτελεί έτος αναφοράς: η επιβάρυνση είναι η µικρότερη όλων των ετών. Το ποσοστό της (κάτω από
5%) είναι το
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Η ποσοστιαία συµµετοχή των αµέσων, εµµέσων και λοιπών φόρων
στη φορολογική επιβάρυνση
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Η εξέλιξη της φορολογικής επιβάρυνσης ως προς το
κατά κεφαλή εισόδηµα (1855-1938)-σε τρέχ. ∆ρχ.

20
15
10
5

1938

1934

1930

1926

1918

1922

1914

1910

1906

1902

1898

1894

1890

1886

1882

1878

1874

1870

1866

1862

0
1858

Φορολ. επιβ σε τρ. δρχ.

25

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

139

χαµηλότερο από τη δηµιουργία του Ελληνικού Κράτους και οριοθετεί
το µέγεθος µιας περιόδου µείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης η
οποία έχει ξεκινήσει από το 1906. Μετά την «καταβύθιση» του 1918,
όπως την αποτυπώνει ο 7-ετής κυλιόµενος µέσος, η φορολογική επιβάρυνση αυξάνει και θα υπερβεί το 20% το 1938, οπότε σηµειώνεται η
υψηλότερη επιβάρυνση σε ολόκληρη την περίοδο. Ο δείκτης προβάλει
ως επαχθέστερες περιόδους φορολογικής επιβάρυνσης αυτή του 19011910 και εκείνη του 1927-1938. Τις περιόδους αυτές το Κράτος στρέφεται από την άµεση φορολογία στις άλλες µορφές φορολογίας.
∆ύο από τις υποθέσεις που διατυπώσαµε για τη µακροχρόνια
µέτρηση της φοροδοτικής ικανότητας αναφέρονται στην επιρροή δείκτη από σταθµισµένους και µη παράγοντες που ρυθµίζουν τον υπολογισµό της.20 Τις υποθέσεις αυτές εξειδικεύουµε και θεωρούµε ότι
τέτοιοι παράγοντες για την επιβάρυνση των πολιτών είναι:21 α) Η
αντίληψη για την ορθότητα των υπολογισµών στα ∆ηµόσια Έσοδα
µεταβάλλεται µαζί µε την ορθολογική αντίληψη για την οργάνωση της
δηµόσιας διοίκησης και των θεσµών της. β) Ο τρόπος που χρησιµοποιείται το προϊόν της φορολογίας αφού το επίπεδο της παραγωγικότητας της οικονοµίας καθορίζει και το ρυθµό φορολογικής επιβάρυνσης· άλλη δηλαδή είναι η επιβάρυνση που προκαλεί η εξυπηρέτηση του
δηµοσίου χρέους της χώρας και άλλη οι παραγωγικές ή καταναλωτικές δηµόσιες δαπάνες. γ) Ο βαθµός ρευστότητας της οικονοµίας, ο
οποίος ρυθµίζεται από τον χαρακτήρα της οικονοµίας: η αγροτική
οικονοµία έχει µεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής τόσο στην παραγωγή όσο και στις µεταβολές του επιπέδου διαβίωσης. Εξάλλου η σύνθεση της οικονοµίας στον τρόπο προέλευσης του εισοδήµατος επηρεάζει τα όρια της φορολογίας: το εισόδηµα από κεφάλαιο επιτρέπει
µεγαλύτερη επιβάρυνση από εκείνο της εργασίας. δ) Ο τρόπος κατανοµής του εισοδήµατος και του πλούτου µεταξύ ατόµων, κοινωνικών
οµάδων και περιοχών ο οποίος επηρεάζει αρνητικά τη φορολογική
ικανότητα της εθνικής οικονοµίας. ε) Η διάρθρωση των φόρων είναι
αυτή που επηρεάζει τη φορολογική ικανότητα στους άµεσους και
έµµεσους φόρους και µε τη σειρά τους αυτοί επιδρούν στη γενική
φορολογική ικανότητα και επιβάρυνση του Κράτους. στ) Ο τρόπος
εκπλήρωσης των φορολογικών καθηκόντων και η χρησιµοποίηση του
φορολογικού προϊόντος διαµορφώνει την ψυχολογική διάθεση των
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πολιτών και ρυθµίζει την αντίδρασή τους απέναντι στη φορολογική
δυναµικότητα.
Πρόκειται για τα σύµπλεξη θεωρητικών και εµπειρικών ζητηµάτων
που κυριαρχούν στη δηµοσιοοικονοµική πράξη αλλά και τις πολιτικές
συγκρούσεις. Στις τελευταίες ανήκει ένα σηµαντικό κοινοβουλευτικό
κείµενο, η Έκθεση της µειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
του 1907 που υποβλήθηκε στο Ελληνική Βουλή.22 Η Έκθεση αξιολογεί
τη φορολογική δυναµικότητα του έλληνα φορολογούµενου και καταφεύγει σε συγκριτικά στοιχεία της Ελλάδας µε άλλα Βαλκανικά
κράτη.23
Από τις συγκρίσεις της προκύπτει ότι το ποσοστό της συνεισφοράς
των πολιτών, το 1907, στα ∆ηµόσια Έσοδα έναντι των προσόδων από
την περιουσία του Κράτους για τον έλληνα φορολογούµενο είναι το
υψηλότερο των άλλων βαλκανικών κρατών. Εξάλλου η αναλογική
συµµετοχή στα ∆ηµόσια Ταµεία από κυρίως φόρους και διάφορα τέλη
για υπηρεσίες που παρέχει η πολιτεία, δικαιώµατα εξ’ ανταλλαγής
υποχρεώσεων, ποινές, πρόστιµα κλπ. είναι επίσης η µεγαλύτερη συµµετοχή συµβαίνει στην Ελλάδα. Η σύγκριση τέλος των φορολογικών
συστηµάτων µεταξύ των βαλκανικών κρατών και η αναλογία της
φορολογικής επιβάρυνσης µεταξύ των πολιτών τους δείχνει ότι ο
έλληνας φορολογούµενος στις αρχές του αιώνα, σε όλες τις περιπτώσεις, δέχεται τη µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.
Η συγκυριακή σύγκριση της φορολογικής ικανότητας διευρύνει τη
συζήτηση για τη φορολογική επιβάρυνση. Μάλιστα, στη διάρκεια του
µεσοπολέµου τα ζητήµατα που καθορίζουν τη µελέτη του δείκτη είναι
κατ’ αρχήν η φορολογική επιβάρυνση µέτρο σύγκρισης µεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών, η διάκριση µεταξύ φορολογικής δυναµικότητας
και φορολογικής υποχρέωσης και η συµµετοχή του προϊόντος της
φορολογίας στο σχηµατισµό κεφαλαίου.24 Στη σχετική συζήτηση για
τη φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να εντάξουµε και τη µεγάλη θεωρητική συνδροµή που προκύπτει από το ζήτηµα των γερµανικών επανορθώσεων µε την κατάρτιση ενός δείκτη φορολογικής ικανότητας της
Γερµανίας.25
Συζητήσεις και διεθνείς δηµοσιοοικονοµικές υποχρεώσεις οδηγούν
στη βελτίωση του δείκτη και τη µετατροπή σε δείκτη της φορολογικής
ικανότητας, δηλαδή του εθνικού εισοδήµατος που αποµένει µετά την
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έκπτωση του αναγκαίου ποσού για την κάλυψη των αναγκών κατανάλωσης, αναπαραγωγής και αποταµίευσης.26 Το περίσσευµα αυτό στο
οποίο αναλογούν οι εισπραχθέντες φόροι εξαρτάται από το χρόνο και
τον τόπο και η σύµπτωση των δύο δεικτών, της φορολογικής ικανότητας µε τη φορολογική υποχρέωση (=επιβάρυνση), καθιστά την οικονοµική εξέλιξη της Ελλάδας επίδικο αντικείµενο καθώς ανατροφοδοτείται συνεχώς η αντιπαράθεση γύρω από τις πηγές άντλησης του ατοµικού εισοδήµατος και την ικανότητα σχηµατισµού παραγωγικού κεφαλαίου. Η συµµετοχή του προϊόντος της φορολογίας στο σχηµατισµό
παραγωγικού κεφαλαίου είναι η µικρότερη όταν συγκρίνεται µε τις
δυτικές οικονοµίες µε συνέπεια η αντίληψη περί της εκτάκτως βαρείας φορολογικής επιβάρυνσης για την Ελλάδα να αποκτά µεγαλύτερη
διάσταση. Το κριτήριο για τις κρίσεις αυτές είναι η εξέλιξη και το
µέγεθος του εθνικού εισοδήµατος, η κατανοµή του, η απόσπαση από
το ελάχιστο όριο επιβίωσης και η παραγωγική κατεύθυνσή του.
Το συµπέρασµα συνδέεται µε την ευκαµψία του φορολογικού
συστήµατος και των αποτελεσµάτων του στην εθνική οικονοµία. Την
ευκαµψία αποτυπώνει η ταχύτητα µε την οποία εφαρµόζονται οι
νοµοθετικές αλλαγές που ψηφίζονται στο κοινοβούλιο. Οι διακυµάνσεις του ΑΕΠ συναρτήσει του χρόνου και οι καθυστερήσεις στα φορολογικά έσοδα θέτουν όρια στην ανάπτυξη της οικονοµίας: τα χαµηλά
φορολογικά έσοδα στο κατώτερο σηµείο µιας οικονοµικής ύφεσης
τονώνουν την εθνική οικονοµία, όταν ασφαλώς τα έσοδα αυτά προέρχονται από διοικητικές ολιγορίες που καταγράφονται στη σχέση
εισπρακτέων και εισπραχθέντων.27 Ο αποσυγχρονισµός αυτής της
αρχής αποτελεί, την περίοδο 1857-1938, χαρακτηριστικό στην ελληνική δηµοσιοιοκονοµική ιστορία και η ανώµαλη εξέλιξη του δείκτη το
απείκασµά της.
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YΠOΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
*

Επίκουρος καθηγητής Οικονοµικής Ιστορίας στο Τµήµα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου.

1. Η παρούσα µελέτη οφείλεται στην τεκµηρίωση ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του ιστορικού Αρχείου της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος και είναι υπό εκτύπωση. Ας µας επιτραπεί Ε. Πρόντζας, Τα ∆ηµόσια Έσοδα του Ελληνικού Κράτους, 1830-1939, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Αθήνα.
2. D. NORTH, ∆οµή και µεταβολές στην Οικονοµική Ιστορία, Κριτική (ελλ. µτφ.),
Αθήνα 2000, σ. 58.
3. Ας υπενθυµίσουµε ότι το ζήτηµα αυτό κυριαρχεί, από το 17ο αι., στα έργα των H.
GROTIUS, T. HOBBES, J. LOCKE. Σηµαντική είναι, από την άποψη αυτή, η παλαιότερη συζήτηση [Tax Institute Princeton], The Limits of Taxable Capacity. A Symposium, Tax Institute, Princeton, Νέα Υόρκη 1953.
4. Πρβλ. από τη σηµαντική εργογραφία, G. KLOTZ, «Figures de la pensée qunatitative en France», π. Dix-huitième siècle 26 (1994), σσ. 51-68Ή M. BLAUG, La Méthodologie économique, Economica (γαλ. µτφ.), Παρίσι 1982.
5. D. NORTH, όπ.π., σ. 59.
6. Στην Ελλάδα, από τα µέσα του 19ου αι., η φορολογική επιβάρυνση και ικανότητα
γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας από ακαδηµαϊκούς της δηµοσιοοικονοµικής
σκέψης. Στις αρχές του 21ου αι. εµφανίζονται οι πρώτοι συστηµατικοί και συγκριτικοί υπολογισµοί της φορολογικής επιβάρυνσης στις εκθέσεις των κοινοβουλευτικών πρακτικών. Στη δεκαετία του 1920 η ανάλυση των διεθνών οικονοµικών
υποχρεώσεων, µετά τη λήξη του πρώτου παγκοσµίου πολέµου, που προέκυψαν σε
βάρος της Γερµανίας, ορθώνει έναν ακόµη πιο απαιτητικό θεωρητικό λόγο.
7. Είναι ενδεικτικός ο διάλογος που αναπτύσσει µε άλλους συγγραφείς στο σχετικό
έργο του ο Ξ. Ζολώτας σχετικώς µε το δείκτη της φορολογικής επιβάρυνσης και
ικανότητας. (Ξ. ΖΟΛΩΤΑ, ci-dessous).
8. Υπενθυµίζω ότι ένας δείκτης αποτυπώνει το απόλυτο, σχετικό ή ποσοστιαίο
µέτρο των µεταβολών ενός οικονοµικού, πολιτικού ή κοινωνικού µεγέθους και
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ενεργοποιεί πολυάριθµα τρέχοντα στοιχεία των οποίων η ερµηνεία δεν είναι
πάντοτε άµεση. Περί την εννοιολόγηση και την κατασκευή ενός οικονοµικού δείκτη, inter alia, D. SCHLACHTER, Comprendre la formation mathématique et économie, Hachette, Παρίσι 1990.
9. J. BOUVIER, «Histoire financière et problèmes d’ analyse des dépenses publiques»,
Annales ESC 2(2978), σσ. 207-215.
10. J. SCHUMPETER, «La crise de l’ Etat fiscal», Imperialisme et classes sociales, Flammarion (γαλ. µτφ.), Παρίσι 1984, σσ. 231-282Ή την κοινωνιολογική ανάλυση και
οργανωτική σύλληψη περί δηµοσίου νοικοκυριού, έννοια που εισάγει από το 1914
(Ν. ΜΠΕΛ, Ο πολιτισµός της µεταβιοµηχανικής ∆ύσης, Νεφέλη (ελλ. µτφ.), Αθήνα
1999, σ. 258-318, και ειδ. 404) ο FR. von WIESER, εκπρόσωπος της ηδονιστικής
οικονοµικής σχολής, (Λ. ΧΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ, Ιστορία Οικονοµικών Θεωριών, Παπαζήσης, Αθήνα 1976, σ. 225 κ.έ), βλ. Ν. ΜΠΕΛ, όπ.π., σσ. 258-318Ή επίσης, R. GOLDSCHEID, «A Sociological Approach to Problems of Public Finance», στο R. A.
MUSGRAVE, A.T. PEACOCK, Classics in the Theory of Public Finanace, MacMillan, Λονδινο 1958, σσ. 202-213.
11. ∆. Κ. ΣΑΝΤΗ, «Η έννοια του φορολογικού εισοδήµατος», περ. Αρχείον Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών 9 ∆ (1928), σσ. 391-476 ειδ. 395.
12. Ο δείκτης αποκτά συνεπώς «υπόσταση» στον οικονοµικό βίο µέσα από τα συστατικά του στοιχεία, τις θεωρίες δηλαδή για την έννοια του φορολογικού εισοδήµατος και τις λειτουργίες του. Η συζήτηση γίνεται συστηµατική στην ελληνική οικονοµική φιλολογία, χωρίς όµως να λύνει τις διαφορές που προκύπτουν σχετικώς
µε την φορολογία του εισοδήµατος, µετά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα µαζί
µε την ανάγκη αυστηρότερων εννοιολογήσεων (η ταύτιση λ.χ. καθαρής προσόδου
και εισοδήµατος). Οι πρώτες εκτιµήσεις αρχίζουν να εµφανίζονται από την επόµενη δεκαετία. Πρβλ. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Η µεταπολεµική διεθνής φορολογική επιβάρυνσις. Συγκριτική µελέτη», περ. Αρχείον Οικονοµικών και Κοινωνικών
Επιστηµών 7 Α (1927), σσ. 77-88Ή ∆. Κ. ΣΑΝΤΗ, όπ.π. [Α. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ], «Η
φορολογική επιβάρυνσις εν Ελλάδι», περ. Φορολογική Επιθεώρησις Α/2 (1932),
σσ. 50-56. Νεώτερες θεωρητικές αναλύσεις, inter alia, πρβλ. Ι. Ν. ΚΟΥΛΗ, ∆ηµόσια
Οικονοµική, Αθήνα 1975, Τ. 1, σσ. 268-382 Ή Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ, Παραδόσεις
∆ηµόσιας Οικονοµικής, Παζήσης, Αθήνα 1976, σς. 240-268.
13. Υπενθυµίζω την ευρύτατη αναπτυξιακή συζήτηση για την τυπολογία της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης µε βάση τις µεγάλες θεωρητικές συµβολές των C. Clark,
P. Baran, R. Nurske, G. Myrdal, A. Lewis οι οποίοι επηρέασαν και την πορεία της
Οικονοµικής Ιστορίας.
14. Η οικονοµική ερµηνεία της φοροδοτικής ικανότητας έναντι της γραµµατικής
ερµηνείας, την ικανότητα δηλαδή για την άρση φορολογικών βαρών, υπό στενή και
ευρεία έννοια, αναφέρεται στον πολίτη και στη συνολική οικονοµία. Η ένδειξη της
φοροδοτικής ικανότητας αποτυπώνεται, στο 19ο αιώνα (πρβλ. Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ιατριβή περί της εγγείου φορολογίας εν Ελλάδι, Αθήνα 1861) στην τεκ-
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µαρτή πρόσοδο των κτηµάτων και µετά την υιοθέτηση της φορολογίας του εισοδήµατος στο τεκµαρτό εισόδηµα (πρβλ. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η άµεσος φορολογία εν Ελλάδι, Αθήνα 1933). Την έννοια επεξεργάζεται για πρώτη φορά ο Ι. Σούτσος ορίζοντας ότι δέον να συσχετίζωµεν [τους φόρους] προς την εθνικήν πρόσοδον, ουχί δε προς το πληθυσµόν και διευκρινίζει ότι το ποσό των εσόδων και το
πηλίκον αυτών, διαιρούµενον δια του πληθυσµού δεν εµφαίνει το σχετικόν βάρος
των φόρων, αλλά την σχετικήν ευπορίαν των επικρατειών. (Ι. ΣΟΥΤΣΟΣ, Πλουτολογικαί µελέται, Αθήνα 1869, Τ. Α΄, σ. 360). Για τα προβλήµατα πρβλ. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, , «Η µεταπολεµική διεθνής φορολογική επιβάρυνσις», όπ.π., σ. 63
κ.ε. _ Α. ΣΜΠΑΡΟΥΝΗ, όπ.π., σ. 243 κ.ε. Επίσης E. R. A. SELIGMAN, Progressive Taxation in Theory and Practice, Νέα Υόρκη 1908.
15. Ξ. ΖΟΛΩΤΑ, Η φορολογική επιβάρυνσις εν Ελλάδι, Γκρέκα, Αθήνα 1930, σ. 22,
όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
16. Βλ. G. C. KOSTELENOS, Money and Output in Modern Greece, 1858-1938, Centre of Planning and Economic Research, Athens 1995, passim.
17. Στη διάρκεια των 70 ετών, 42 φορές το κατά κεφαλή προϊόν µεταβλήθηκε θετικά
και 38 µειώθηκε. Μάλιστα η αναλογική µεταβολή είναι η ίδια στο 19ο αι. και τον
20ο αι. (22 θετικές µεταβολές στο 19ο αι. έναντι 20 µεταβολών στον 20ο αι. και 20
αρνητικές µεταβολές στο 19ο αι. έναντι 18 µεταβολών στον 20ο αι.).
18. Η σύγκριση µε άλλες επικράτειες, περιόδους και τα λοιπά εθνολογιστικά µεγέθη
τους απαιτεί τη χρήση σταθερών τιµών και των αναγωγών της φοροδοτικής ικανότητας σε διεθνείς νοµισµατικές µονάδες.
19. Καθ’ ηµάς, γράφει ο Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ουδέ αι το καθαρόν προϊόν (περίσσευµα), εφ’ όσον υπάρχει τοιούτον, δύναται να περιληφθή εις την έννοιαν της
φορολογικής επιβαρύνσεως, εφ’ όσον το περίσσευµα τούτο δεν υπερβαίνει τι
σύνηθες περιθώριον κέρδους µιας εµπορικής επιχειρήσεως. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
«Επί της φορολογικής επιβαρύνσεως», εφηµ. Εργασία (10 Ιουνίου 1934), σ. 727.
20. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Η µεταπολεµική διεθνής φορολογική επιβάρυνσις», όπ.π.
21. Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ηµόσια Οικονοµία, όπ.π., σ. 67-69.
22. Έκθεσις της µειοψηφίας της Βουλής 1907, σσ. 7-10. Τα ζητήµατα αυτά αναδιατυπώνονται από σηµαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής δηµοσιοοικονοµικής σκέψης κατά τη δεκαετία του ’20 και του ’30.
23. Η σύγκριση γίνεται µε τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία το 1905.
24. Π. ΡΕ∆ΙΑ∆ΗΣ, όπ.π., σ. 65 κ.έ.
25. Την Επιτροπή Dawes απασχόλησε στο µεσοπόλεµο η φορολογική ικανότητα της
Γερµανίας µε σκοπό την καταβολή της αποζηµίωσης στους συµµάχους. Σ’ αυτήν
οφείλεται η κατασκευή ενός δείκτη ο οποίος µπορούσε να εφαρµοσθεί και σε άλλες
χώρες. F. DELAISI, La contradiction du monde moderne, Παρίσι 1925, σ. 472 κ.ε.
Επίσης, F. SHIRRAS, Volks-einkommen und Besteurung, Jenna 1924.
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26. Πρβλ. B. GRIZIOTTI, «Περί νέων φορολογικών συστηµάτων», περ. Οικονοµικός
ταχυδρόµος (25 Μαρτίου 1920). Επίσης για τη φορολογική δυναµικότητα στο
µεσοπόλεµο, βλ. F. DELAISI, όπ.π.• F. SHIRRAS, όπ.π., σσ. 227-228 • ∆. Κ.
ΣΑΝΤΗΣ, όπ.π, σ. 455.
27. J. STIGLITZ, όπ.π., σ. 474.
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ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ FTSE/XAA20 (ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997-1998)
ΚΙΟΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜSc in Insurance and Risk Management
Software Laboratory National Technical University, Athens

1. Eισαγωγή
Η εργασία χρησιµοποιεί θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου που αρχικά εισήγαγε ο Markovitch την δεκαετία 1950-1960, µε το κλασσικό διάγραµµα µέσης απόδοσης-διακύµανσης (ρίσκου) και συνέχισαν άλλοι
ερευνητές όπως Sharpe, Roy ("Safety first") και άλλοι τις επόµενες δεκαετίες.
Υπολογίζεται ένα χαρτοφυλάκιο έξι µετοχών από τις είκοσι που
συµµετέχουν στον δείκτη FTSE/ΧΑΑ20 µε δεδοµένα των ετών 1997 και
1998. Η επιλογή του χαρτοφυλακίου γίνεται έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η πιθανότητα απόδοσης περισσότερο από την απόδοση την βασική
επένδυση χωρίς κίνδυνο (γραµµάτια δηµοσίου). Ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απόδοσης λιγότερο από την βασική επένδυση
χωρίς κίνδυνο. Η προσέγγιση αυτή λέγεται Safety-First και αναφέρεται
επίσης ως «το κριτήριο Roy». Ανάγεται ισοδύναµα στην µεγιστοποίηση
το πηλίκου Sharpe και η λύση χρησιµοποιεί µη γραµµικό προγραµµατισµό (συνθήκες Karush-Khun-Tucker ). Μια ιδιαίτερα απλή αναλυτική
λύση παρέχεται µε το single-index όπου ο πίνακας variance-covariance
υπολογίζεται απλά µέσω των beta ως προς τον γενικό δείκτη. Το χαρ-
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τοφυλάκιο που προκύπτει είναι πάνω στο efficient frontier, επιβεβαιώνοντας έτσι την κλασσική θεωρία του διαγράµµατος mean-variance,
αλλά επιπλέον είναι βέλτιστο µε το κριτήριο safety-first του Roy.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από οκτώ µετοχές που µε τα ποσοστά
συµµετοχής τους είναι: Τράπεζα Πειραιώς 33,62%, Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης 27,33%, Βιοχάλκο 19.05%, Goody's 6.30%, Intrakom 11.98%,
Ιονική Τράπεζα 1,80%.

2. Οι υποθέσεις του µοντέλου.
Κάνουµε τις συνηθισµένες υποθέσεις του Single-index model που
είναι οι εξής:
Α. Κάθε µετοχή έχει σταθερή µέση απόδοση κατά την διάρκεια της
µελέτης και σταθερή συσχέτιση µε κάθε άλλη.
Β. Κάθε µετοχή i συσχετίζεται µε τις άλλες (την αγορά) κατά κύριο
λόγο µε την εξάρτησή της γραµµικά από τον γενικό δείκτη µε την
εξίσωση
Ri = ai +bi Rm +eI

(1)

Όπου Ri η απόδοση της µετοχής i, bi είναι το beta της µετοχής, ei
είναι το σφάλµα, Rm η απόδοση του Γενικού ∆είκτη του ΧΑΑ και
είναι τυχαία µεταβλητή.
Θεωρούµε ότι η εξίσωση (1) εφαρµόζεται κάθε µέρα, οπότε οι
αποδόσεις είναι οι ηµερήσιες ποσοστιαίες µεταβολές. Για το
σφάλµα της γραµµικής σχέσης δεχόµαστε ότι ισχύει:
E(ei) = 0

(2)

Τα eι, ej όπου ι, j µετοχές και ι≠j είναι ανεξάρτητα δηλαδή
E(ei ej) = 0

(3)

Επίσης τα ασυσχέτιστα µε το σφάλµα σταθερής µέσης απόδοσης
της αγοράς και των άλλων µετοχών δηλ
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E(ei (Rm –E(Rm)) = 0

(4)

Η εξίσωση (3) απλοποιεί σηµαντικά τον πίνακα των variance covariance του συστήµατος.
Γ. Αν το χαρτοφυλάκιο δεν υπολογίζεται ως ιστορικό µόνο αλλά θα
χρησιµοποιηθεί ως επένδυση για µελλοντικό χρονικό διάστηµα,οι
ίδιες υποθέσεις ισχύουν και το συνολικό διάστηµα, ιστορικό και
µελλοντικό. Θεωρούµε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συναλλαγών
και προσαρµογών του χαρτοφυλακίου από την έναρξη µέχρι την
λήξη αυτού του χρονικού διαστήµατος. Το ιστορικό διάστηµα
θεωρείται καλό δείγµα για το συνολικό διάστηµα.

3.Τα κριτήρια επιλογής του χαρτοφυλακίου. Απόδοση και ρίσκο.
Για να βρούµε τον τρόπο επιλογής του χαρτοφυλακίου καθορίζουµε
πρώτα τις ιδιότητες που πρέπει να πληρεί .
Η προσέγγιση που ακολουθούµε έχει ονοµαστεί «Safety-first», βλ.
Elton E.J.-Gruber M.J. (1991) σελ 216 κεφ. 9. Πιό συγκεκριµένα από την
κατηγορία αυτή των κριτηρίων θέτουµε το κριτήριο του Roy:
«Μεγιστοποίησε την πιθανότητα η απόδοση του χαρτοφυλακίου να
είναι µεγαλύτερη από την απόδοση της βασικής επένδυσης χωρίς ρίσκο
(γραµµάτια δηµοσίου)».
Αν συµβολίσουµε µε Rp την απόδοση του χαρτοφυλάκιου και µε RF
την απόδοση των γραµµατίων δηµοσίου το κριτήριο αυτό ξαναδιατυπώνεται ως
Ελαχιστοποίηση

Prob(Rp < RF)

(5)

Σε αυτό το σηµείο χάρη απλότητας κάνουµε την επιπλέον υπόθεση
πως τα σφαλµατα έχουν κανονική κατανοµή.
Στην πραγµατικότητα αυτή η υπόθεση δεν µας είναι απαραίτητη για
το µοντέλο. Μπορούµε να την παρακάµψουµε χρησιµοποιώντας την
ανισότητα του Tchebyschef και τον νόµο των µεγάλων αριθµών. Καταλήγουµε έτσι και πάλι ουσιαστικά στην ίδια µέθοδο επιλογής του χαρτοφυλακίου. Βλ. Elton E.J.-Gruber M.J. (1991), σελ 220 κεφ. 9.
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Αποδεικνύεται στην προηγούµενη αναφορά πως το κριτήριο αυτό
είναι ισοδύναµο µε την µεγιστοποίηση του Sharpe ratio δηλαδή
Μεγιστοποίηση του

(Rp - RF)/σp

(6)

όπου σp είναι η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου.
Το κριτήριο αυτό στην βιβλιογραφία είναι επίσης γνωστό ως εκείνο
το χαρτοφυλάκιο που µεγιστοποιεί την κλίση µίας εφαπτόµενης ευθείας
από το σηµείο της απόδοσης χωρίς ρίσκο (risk-free rate) και του efficient frontier (βλ Elton E.J.-Gruber M.J. (1991) σελ 72 κεφ. 4)

4. Η τεχνική της επιλογής του χαρτοφυλακίου και το αποτέλεσµα.
Το κριτήριο του Roy όπως είδαµε στηρίζεται στην µεγιστοποίηση του
Sharpe ratio (Rp - RF)/σp
Αυτή η ποσότητα είναι δεν είναι γραµµική και έτσι οδηγούµαστε σε
µη γραµµικό προγραµµατισµό. Το γενικό πρόβληµα µη γραµµικού προγραµµατισµού είναι σχετικά εύκολα επιλύσιµο µε αριθµητικές µεθόδους. Ένας τέτοιος αλγόριθµος επίλυσης είναι ο Solver του προγράµµατος Microsoft Excel. Με υποθέσεις κυρτότητας ή κοιλότητας οδηγεί
στο θεώρηµα Karush-Kuhn-Tucker (βλ Ecker J.G –Kupferschmid M.
(1988) κεφάλαιο 9 σελ 299).
Σηµαντική απλοποίηση της δοµής των συνδιακυµάνσεων γίνεται µε
την υπόθεση Β της παραγράφου 2. ¨Έτσι οδηγούµαστε στην τεχνική επίλυσης γνωστή ως "cut-off-rate" (βλ. Elton E.J.-Gruber M.J. (1991) σελ 161
κεφ. 7).
Η τεχνική αυτή συνίσταται στην κατάταξη των µετοχών κατά το
πηλίκο (Ri - RF)/bi µε φθίνουσα σειρά και κατόπιν η επιλογή µόνο των
µετοχών που έχουν αυτό το πηλίκο µεγαλύτερο από την ποσότητα Ci.
H ποσότητα αυτή υπολογίζεται από τον τύπο (7) και βασίζεται σε
µετοχές µε πηλίκο (Ri - RF)/bi µεγαλύτερο από την τρέχουσα µετοχή που
αναλύουµε κάθε φορά.
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1 + Ûm
 2
j=1  Û 
 ej

(7)
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™

Σε αυτό τον τύπο το σej είναι η τυπική απόκλιση των σφαλµάτων των
µετοχών όπως ορίστηκαν στην υπόθεση Β στην παράγραφο 2.
Αφού επιλεχθούν µετοχές υπολογίζεται η ποσοστιαία συµµετοχή
τους χi στο χαρτοφυλάκιο από τους τύπους

b  R -R
Z i= i  i F - Cj
2
bi

Û 

(8)

ei

X i=

Zi
N

™

Zj

(9)

j=1

Το αποτέλεσµα των υπολογισµών και το τελικό χαρτοφυλάκιο
παρουσιάζονται στους επόµενους πίνακες 1 και 2. Ο πίνακας 2 προκύπτει από χρήση των εξισώσεων (8) και (9) και µας δίνει τα ποσοστά
συµµµετοχής κάθε µετοχής στο χαρτοφυλάκιο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΕΤΟΧΗ
Τράπεζα
Πειραιώς

Μέση Yπερβάλλουσα
Ηµερήσια
Απόδοση
Απόδοση

beta

∆ιακύµανση
σφαλµάτων
σ2ε

Yπερβάλλουσα
απόδοση /beta

Cι

0.5858

0.5564

1.0654

10.13

0.5222

0,1821

Τράπεζα
ΜακεδονίαςΘράκης

0.4754

0.446

0.8986

7.72

0.4963

0,2593

Βιοχάλκο

0.4148

0.3854

0.9750

5.53

0.3953

0,2984

GOODY'S

0.4206

0.3912

1.0713

6.36

0.3652

0,3139

INTRAKOM

0.2867

0.2573

0.7230

4.33

0.3559

0,3195

Ιονική Τράπεζα

0.4113

0.3819

1.1719

5.66

0.3259

0,3209

Εθνική Τράπεζα

0.3753

0.3459

1.1325

2.78

0.3054

0,3164

Εµπορική
Τράπεζα

0.3619

0.3325

1.1395

4.23

0.2918

0,3125

TITAN

0.2678

0.2384

0.9930

4.13

0.2401

0,3044

Τράπεζα
Εργασίας

0.2748

0.2454

1.0638

3.1

0.2307

0,2937

Τράπεζα
Πίστεως

0.2404

0.211

1.1123

2.26

0.1897

0,2751

Ηρακλής
AEGΕΤ

0.2187

0.1893

1.0331

3.13

0.1832

0,2659

3E

0.1878

0.1584

0.8673

4.02

0.1826

0,2616

Αλουµίνιο
Ελλάδος

0.1641

0.1347

0.7706

4.83

0.1748

0,2587

O.T.E.

0.155

0.1256

0.7401

3.03

0.1697

0,2546

AEGEK

0.1734

0.144

1.0339

7.97

0.1393

0,2507

DELTA

0.1486

0.1192

0.8937

5.67

0.1334

0,2468

ELVAL A.E.

0.1071

0.0777

0.8483

5.87

0.0916

0,2423

Παπαστράτος

0.0843

0.0549

0.6645

7.2

0.0826

0,2401

Μηχανική

0.0648

0.0354

0.8601

6.37

0.0412

0,2349

Τα αποτελέσµατα από τον παραπάνω Πίνακα υποδεικνύουν ότι το
cut off rate C*=0,3209. Το αποτέλεσµα αυτό µας υποδεικνύει ότι µόνο οι
έξι (6) αρχικές µετοχές πρέπει να µετέχουν στο χαρτοφυλάκιο.
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ΠIΝΑΚΑΣ 2
ΜΕΤΟΧΗ

Χι

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

33.62%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

27.33%

BIOCHALKO

19.05%

INTRAKOM

11.90%

GOODY’S

6.30%

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1.80%

Το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει µέση απόδοση 232,04% ενώ ο Γενικός
∆είκτης του ΧΑΑ έχει απόδοση 78,18% στα έτη 1997-1998 και beta 0,98.
Με την µέθοδο που περιγράψαµε παίρνουµε ένα πολύ ελκυστικό χαρτοφυλάκιο το όποίο είναι κατά 2,9 φορές πιο αποδοτικό από τον Γενικό ∆είκτη του ΧΑΑ µε απόδοση 232,04%.

Abstract
ΑΠ.ΚΙΟΧΟΣ - Κ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ: A least risk Portfolio of shares of the Index
FTSE/XAA20 (For the years 1997-1998)
In this paper we apply an optimal portfolio selection technique in the Athens Stock
Exchange for the period 1997-1998. We use the Safety First «Roy criterion» for the 20 stocks of FTSE/ASE 20.
According to the Roy criterion the portfolio is optimal when it maximises the probability to have return greater than the risk free rate. The «cut-off-rate» technique indicates
that optimal portfolio consists of 6 stocks and we estimate their weights.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

1. Εισαγωγή - Φάσεις Μετάβασης στην Ζώνη του Ευρώ
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει ποιες είναι οι προοπτικές ένταξης της Ελληνικής Οικονοµίας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ενοποίηση (ΟΝΕ). Η εξέταση αυτή έχει σηµασία δεδοµένου ότι η
χώρα µας προσδοκά να γίνει το 12ο µέλος της ΟΝΕ την 1/1/2001. Προς
τον σκοπό αυτό είναι αλήθεια ότι η Ελληνική Οικονοµία κατέβαλε
σηµαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια (κυρίως από το 1994 και
µετά ) προκειµένου να ικανοποιήσει τα ονοµαστικά κριτήρια σύγκλισης
της Συνθήκης του Μάαστριχτ, στα οποία θα αναφερθούµε στην συνέχεια.
Η δηµιουργία της ΟΝΕ αποτελεί πράγµατι ένα σηµαντικό σταθµό
στην ιστορία του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος. Το Συµβούλιο της
Μαδρίτης τον ∆εκέµβριο του 1995 καθόρισε ένα χρονοδιάγραµµα µε
βάση το οποίο η µετάβαση στο Γ’ Στάδιο της ΟΝΕ θα γίνει σε τρεις
φάσεις:
Η Α’ φάση αναφέρεται στην προετοιµασία της ΟΝΕ (Μάϊος 1998)
όπου στην φάση αυτή µεταξύ των άλλων: α) προβλέπεται ότι το Συµβούλιο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων αποφασίζει για τις χώρες που θα
συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ, β) ανακοινώνονται οι σταθερές διµερείς συναλ/κές ισοτιµίες που θα ισχύουν από 1/1/1999 µεταξύ των νοµι-
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σµάτων που θα συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ, γ) ιδρύεται η ΕΚΤ και
αρχίζει η έκδοση χαρτονοµισµάτων και κερµάτων σε ευρώ. Κατά την Β’
Φάση (1η Ιανουαρίου 1999) αρχίζει το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ όπου κατά
την φάση αυτή καθορίζονται αµετάκλητα οι ισοτιµίες µετατροπής σε
ευρώ, και επίσης έχουµε την εφαρµογή της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ. Τέλος κατά την Γ’ Φάση που αρχίζει την
1/1/2002 έχουµε την αντικατάσταση των νοµισµάτων και την ολοκλήρωση της νοµισµατικής µετάβασης.

2. Κριτήρια Ονοµαστικής Σύγκλησης- Προοπτικές Ένταξης της Ελληνικής Οικονοµίας στην Ζώνη του Κοινού Ευρωπαϊκού Νοµίσµατος(Ζώνη Ευρώ).
Την 1/1/1999 11 κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν
την 1η οµάδα χωρών της ζώνης του ευρώ (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο). Το ευρώ είναι το ενιαίο νόµισµα των χωρών αυτών
που συµµετέχουν στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ και χρησιµοποιείται ταυτόχρονα µε τα εθνικά νοµίσµατα για πληρωµές µέσω χρεοπιστώσεων
λογ/σµών, εµβασµάτων, επιταγών, κτλ. Παρά το γεγονός ότι το διεθνές
οικονοµικό περιβάλλον, το 1998, επιδεινώθηκε και η αστάθεια χαρακτήριζε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές µε αποτέλεσµα ο ρυθµός παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης να µειωθεί από 4,2% το 1997 σε 2,1% το
1998, και επί πλέον ότι η Ελλάδα δεν εντάχθηκε µε την πρώτη οµάδα
χωρών στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο θα πρέπει να δεχθούµε ότι η χώρα
µας κατέβαλε σηµαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση να ικανοποιήσει τα ονοµαστικά κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία όπως είναι γνωστό ισχύει από την 1η Νοεµβρίου 1993.
Τα µακροοικονοµικά µεγέθη της Ελληνικής οικονοµίας βελτιώθηκαν
σηµαντικά το 1998 και συνεχίζεται η βελτίωση και το τρέχον έτος. Είχαµε ρυθµό αύξησης του πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) κατά 3,7%, µείωση του πληθωρισµού στο 3,9% τον ∆εκέµβριο
1998 (δωδεκάµηνη µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή), µείωση του
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δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 2,4% του ΑΕΠ, και µείωση του δηµόσιου χρέους στο 106% του ΑΕΠ. (βλ. Παλαιολόγο, 1996, 1999α, 1999β)
Πολύ περιληπτικά εδώ αναφέρουµε τα κριτήρια σύγκλισης:
1. Ο µέσος ρυθµός πληθωρισµού να µην είναι µεγαλύτερος από 1,5%
µονάδα από τον ρυθµό πληθωρισµού των τριών χωρών-µελών της ΕΕ
µε τις καλύτερες επιδόσεις από πλευράς σταθερότητας τιµών. 2. Το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα να µην υπερβαίνει την τιµή αναφοράς του 3%
του ΑΕΠ. 3. Το δηµόσιο χρέος να µην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. 4.
Το µέσο ονοµαστικό µακροπρόθεσµο επιτόκιο να µην υπερβαίνει περισσότερο από 2% µονάδες το αντίστοιχο µέσο επιτόκιο των τριών χωρών
µε τον χαµηλότερο πληθωρισµό και 5. Το νόµισµα της χώρας που επιθυµεί να συµµετάσχει στη ζώνη του ευρώ να συµµετέχει στον ΜΣΙ του
ΕΝΣ, να έχει παραµείνει στα κανονικά περιθώρια διακύµανσης και να
µην έχει υποτιµηθεί εντός του ΜΣΙ για δύο χρόνια πριν από την ένταξη
της χώρας στη νοµισµατική ένωση. Τα κριτήρια αυτά –συµφώνως προς
τις κυβερνητικές ανακοινώσεις- έχουν ικανοποιηθεί, εκτός από το κριτήριο του πληθωρισµού. Με βάση τις επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας το 1999 θα κριθεί εντός του 2000 αν η χώρα µας θα εισέλθει στη ζώνη
του ευρώ το 2001. Ένα σηµαντικό γεγονός το 1998 ήταν η είσοδος της
δραχµής στον ΜΣΙ (Μάρτιος 1998) µε κεντρική ισοτιµία 1 ECU = 357
δρχ. που σηµαίνει ότι η δραχµή εισήλθε στον ΜΣΙ υποτιµηµένη κατά
13,8% αν λάβουµε υπόψη ότι στις 31/12/1998 η ισοτιµία ήταν 1 ECU =
313,7 δρχ. Θα θυµόµαστε όλοι την µεγάλη εισροή κεφαλαίων, µετά την
υποτίµηση, που οδήγησε στην συνέχεια σε συνεχή ανατίµηση της δραχµής. Από 1/1/1999 η δραχµή συµµετέχει στον ΜΣΙ - ΙΙ µε κεντρική ισοτιµία 1 ευρώ = 353,109 δρχ. µε κατώτατο και ανώτατο όριο διακύµανσης στις 300,143 δρχ. και 406,075 δρχ. αντίστοιχα. Ακριβώς τον Μάρτιο
του 2000 θα έχουν συµπληρωθεί δύο χρόνια επιτυχούς ένταξης στον
ΜΣΙ και εποµένως δεν θα υπάρξει πρόβληµα στην ικανοποίηση του κριτηρίου της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Επίσης σηµαντική υπήρξε η
πρόοδος το 1999 στην κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. Το
χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ µειώθηκε, όπως είπαµε,
σε 106,1% το 1998 από 109,4% το 1997, ενώ παρατηρείται συνεχής µείωση και κατά το τρέχον έτος. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ως προς το
ΑΕΠ από 3,9% το 1997 µειώθηκε στο 2,4% το 1998 ενώ τώρα βρίσκεται
κάτω του 2%, γεγονός που ικανοποιεί το σχετικό κριτήριο του Μάα-
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στριχτ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης µειώθηκε αθροιστικά (κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος Σύγκλισης) κατά 11,6% δηλ. τριπλάσια από την αντίστοιχη
µείωση στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. η οποία από 6,1% του ΑΕΠ το
1993 µειώθηκε στο 1,8% το 1998. Βεβαίως δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας είναι ακόµα υψηλό (όπως άλλωστε της Ιταλίας και του Βελγίου - χώρες που ήδη συµµετέχουν στην ζώνη
του ευρώ) και θα πρέπει η δηµοσιονοµική εξυγίανση να συνεχισθεί και
µετά το 1999 ώστε να πραγµατοποιηθεί ο στόχος του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability Pact), δηλ. ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός προϋπολογισµός. Ενας βασικός λόγος που υπαγορεύει την
συνεχή µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων είναι ότι εφ’ όσον τα
επιτόκια θα πρέπει να µειωθούν, ώστε να συγκλίνουν προς τα επιτόκια
της ζώνης του ευρώ, είναι επόµενο ότι θα έχουµε χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής µε αποτέλεσµα η δηµοσιονοµική πολιτική να γίνει
αυστηρότερη για να συγκρατηθούν οι πιέσεις στον πληθωρισµό. Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων (µακροπρόθεσµα 10ετή οµόλογα του
∆ηµοσίου) ικανοποιείται: Μακροπρόθεσµο επιτόκιο (Γερµανία) = 5,1%,
Μακροπρόθεσµο επιτόκιο Ελλάδας: 6,7%, σε αντίθεση µε τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Ελλάδας και ζώνης του ευρώ: Βραχυπρόθεσµο επιτόκιο
Ελλάδας (επιτόκιο παρέµβασης) = 11,5% µετά την πρόσφατη µείωση
από την Τράπεζα της Ελλάδος του επιτοκίου παρέµβασης, Βραχυπρόθεσµο επιτόκιο ευρώ = 2,5%. Ο πληθωρισµός µειώθηκε –σύµφωνα µε τα
επίσηµα στοιχεία- σηµαντικά από 10% το 1994 σε 4,3% τον Φεβρουάριο
του 1998, ενώ η πτωτική πορεία του συνεχίζεται και κατά το τρέχον
έτος, ενώ προβλέπεται ότι στο τέλος του έτους είναι βέβαιο ότι θα είναι
κάτω του 2%. Η αποκλιµάκωση του πληθωρισµού σηµαίνει κυρίως ότι
ασκείται συσταλτική νοµισµατική πολιτική από τα µέσα της δεκαετίας
του 1990, µε στόχο την µείωση του πληθωρισµού και σε τελευταία ανάλυση την σταθερότητα των τιµών. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση βεβαίως
βοήθησε να επιτευχθεί ο στόχος της νοµισµατικής πολιτικής για µείωση
του πληθωρισµού. Tο κριτήριο όµως του πληθωρισµού είναι το πιό
δύσκολο στην πραγµατοποίησή του, και τούτο διότι η ύφεση και η ανεργία στην Ε.Ε. θα ωθήσουν τον µέσο πληθωρισµό των τριών χωρών µε το
µικρότερο πληθωρισµό σε πολύ χαµηλό επίπεδο (εκτιµάται γύρω στο
0,3% συν 1,5%). Ο παράγοντας αυτός του µέσου πληθωρισµού των
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τριών χωρών µε τις καλύτερες επιδόσεις στην σταθερότητα των τιµών
είναι δύσκολο να προβλεφθεί και επί πλέον είναι πολύ ευµετάβλητος.
Αυτός είναι και ο λόγος που ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδος να
λάβει πρόσφατα τα γνωστά αντιπληθωριστικά µέτρα.
Η µάχη για την µείωση του πληθωρισµού δίνεται στο στάδιο της σύγκρουσης µε τον «σκληρό» πυρήνα του «δοµικού» πληθυσµού, δηλ. τον
πληθωρισµό που έχει σχέση µε τον ρυθµό αύξησης των τιµών λόγω διαρθρωτικών δεδοµένων της Ελληνικής οικονοµίας. Πρόκειται για µηχανισµούς που πιέζουν για αυξήσεις τιµών και µισθών οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι σε θεσµικές ρυθµίσεις, οι οποίες όπως αντιλαµβάνεται
κάποιος δεν είναι εύκολο να ανατραπούν. Γι’ αυτόν τον λόγο λέµε ότι ο
σκληρός πυρήνας είναι διαρθρωτικό φαινόµενο, όπως άλλωστε και η
ανεργία όπως θα αναφέρουµε στην συνέχεια, και εποµένως δεν είναι
εύκολη υπόθεση η µείωσή του µε γρήγορους ρυθµούς. Αυτός άλλωστε
είναι και ο λόγος που τα βραχυπρόθεσµα δραχµικά επιτόκια είναι σε
υψηλά επίπεδα. Τα υψηλά βραχυπρόθεσµα επιτόκια χρησιµοποιούνται
από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασπίδα στην αύξηση του πληθωρισµού. Όµως πλησιάζει η 1/1/2001 (ηµεροµηνία που ελπίζεται ότι θα
γίνει η ένταξη της χώρας µας στην ΟΝΕ), τα βραχυπρόθεσµα επιτόκια
θα πρέπει να συγκλίνουν προς τα αντίστοιχα επιτόκια του ευρώ και θα
έχουµε χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής, και επί πλέον θα είναι
ανάγκη η ισοτιµία της δραχµής να συγκλίνει προς την κεντρική ισοτιµία
που έχει ορισθεί (δηλ. 1 ευρώ = 353,109 δρχ.). Αν σπεύσει όµως η Τράπεζα της Ελλάδος γρήγορα να προβεί σε µείωση των επιτοκίων προτού
να υπάρξει σταθεροποίηση των τιµών (πληθωρισµός από τώρα µέχρι
τον Μάρτιο 2000 σταθερά κάτω του 2%) είναι δυνατόν να υπάρξει το
«φαινόµενο overshooting» (δηλ. υπερακόντηση) της συν/κής ισοτιµίας
της δραχµής πάνω από την τιµή ισορροπίας, γεγονός που θα οδηγήσει
σε πληθωριστικές τάσεις. Γι αυτόν τον λόγο υποστηρίζουµε ότι η µείωση των επιτοκίων από τον Οκτώβριο 1999 που ανακοίνωσε η Τράπεζα
της Ελλάδας προκειµένου να τονωθεί η κεφαλαιαγορά και πιθανόν να
έχει δυσµενή επίδραση στον πληθωρισµό, αν δεν συνοδευθεί µε δραστικότερη µείωση των δηµοσίων δαπανών.
Η αγωνία όµως που υπάρχει, και τα ερωτήµατα που παρουσιάζονται, όσο πλησιάζει ο χρόνος ένταξης της χώρας µας στην ζώνη του
ευρώ, έχουν να κάνουν µε την πραγµατική σύγκλιση και την µετά-ευρώ
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εποχή. Όταν λέµε πραγµατική σύγκλιση αναφερόµαστε στην πραγµατοποίηση υψηλότερων ρυθµών ανάπτυξης (ετήσιων ρυθµών αύξησης του
ΑΕΠ) από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην προσέγγιση του κατά
κεφαλήν εισοδήµατος προς τα αντίστοιχα της Ε.Ε. Κατά το µεγαλύτερο
διάστηµα της περιόδου 1989 - 1997, σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο
ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ της οικονοµίας µας ήταν χαµηλότερος από
εκείνον της Ε.Ε. (1991: 3,1% έναντι 1,6%, 1996: 2,2% έναντι 1,6%).
Κατά τα τελευταία χρόνια όµως η ελληνική οικονοµία αναπτύσσεται µε
γρηγορότερους ρυθµούς από τον µέσο όρο της Ε.Ε. (2,5%). Εκτιµάται
ότι το 1999 θα φθάσει στο 3,7%, το 2000 στο 3,9%, και το 2001 σε 4,5%,
σε σύγκριση µε 3,7% το 1998 (προβλέψεις του ΥΠΕΘΟ). Υπάρχει µιά
µερίδα οικονοµολόγων που υποστηρίζει ότι το κόστος της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και της νοµισµατικής σταθερότητας θα είναι η περαιτέρω αύξηση της ανεργίας (ήδη βρίσκεται πάνω από 10%), και η διόγκωση της ύφεσης (άποψη µε την οποία συµφωνούν οι κεϋνσιανοί οικονοµολόγοι). ∆ηλ. πρόκειται, όπως θα λέγαµε, για «κυκλική ανεργία».
Υπάρχει όµως και µια άλλη µερίδα οικονοµολόγων που απηχεί µονεταριστικές θέσεις (νεοκλασικές) και υποστηρίζει ότι η ανεργία οφείλεται
στην ανελαστικότητα των αγορών εργασίας και προϊόντος, στην ελλιπή
πληροφόρηση των εργαζοµένων και στην δυσκαµψία των µισθών και
δεν είναι αποτέλεσµα της ακολουθούµενης συσταλτικής δηµοσιονοµικής
και νοµισµατικής πολιτικής. Σύµφωνα µε τις επιταγές της συνθήκης του
Μάαστριχτ και του Συµφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας θα πρέπει
να δεχθούµε ότι η εισαγωγή του ευρώ γίνεται κάτω από συνθήκες µεγάλης ανεργίας και στρεβλώσεων των αγορών στις χώρες της Ε.Ε. ∆ηλ. µε
άλλα λόγια η ανεργία στις χώρες της ζώνης του ευρώ είναι «διαρθρωτικό» φαινόµενο και δεν πρόκειται για «κυκλική» ανεργία (δηλ. ανεργία
λόγω κυκλικών διακυµάνσεων). Το πιό ανησυχητικό όµως στο πρόβληµα της ανεργίας είναι η ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών), το ποσοστό της οποίας φθάνει περίπου στο 39%.
Το πρόβληµα της ανεργίας µπορεί να αντιµετωπισθεί µε την αύξηση
της παραγωγικής ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας και µε διαρθρωτικές αλλαγές που θα αποβλέπουν στην αποτελεσµατικότερη δηµοσιονοµική διαχείριση, στη βελτίωση του φορολογικού συστήµατος, στη µείωση του χρόνου απασχόλησης των ήδη εργαζοµένων (και αναφέροµαι
στην κατάργηση των υπερωριών), στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
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διοίκησης και κυρίως στην αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Τελευταία προβάλλεται όλο και πιό έντονα η µείωση των ωρών απασχόλησης από 40 ώρες σε 35 ώρες εβδοµαδιαίως χωρίς την µείωση
µισθών, ως ένα µέσο µείωσης της ανεργίας, προκειµένου να τονωθεί η
απασχόληση. Πιστεύω ότι η µείωση του χρόνου εργασίας χωρίς την µείωση των αποδοχών θα µειώσει την παραγωγικότητα και θα οδηγήσει σε
πληθωριστικές πιέσεις. Η µείωση αυτή σε συνδυασµό µε τη διατήρηση
των αποδοχών θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της οικονοµίας. Θα µπορούσε, κατά την
γνώµη µου, να γίνει δεκτό αυτό το µέτρο χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στον πληθωρισµό και στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας,
µόνο εφ’ όσον υπάρξει συγκράτηση µισθών, η αγορά εργασίας αποκτήσει µεγαλύτερη ελαστικότητα, κατάργηση, όπως είπαµε, των υπερωριών
και κυρίως αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας µέσω επενδύσεων που θα εκσυγχρονίσουν την παραγωγική διαδικασία. ∆ηλ. µε άλλα
λόγια το βάρος θα πρέπει να δοθεί στην πλευρά της προσφοράς εργασίας. Το οξύ πράγµατι κοινωνικό πρόβληµα της ανεργίας µπορεί να αντιµετωπισθεί µε ένα «µίγµα» αναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής. Ενα
µίγµα δηλαδή που θα αποβλέπει στην ενίσχυση των αποκρατικοποιήσεων, και όχι των µετοχοποιήσεων, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισµό των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, στην αύξηση των ιδιωτικών και
δηµοσίων παραγωγικών επενδύσεων, όπως είπαµε προηγούµενα, και
στην υιοθέτηση διαρθρωτικών τοµών και αλλαγών που θα τονώσουν
την ανταγωνιστικότητα των αγορών και θα αµβλύνουν τις στρεβλώσεις
όπου υπάρχουν.

3. Συµπεράσµατα
Η ελληνική οικονοµία θα πρέπει να πορεύεται προς την κατεύθυνση
της ονοµαστικής σύγκλισης χωρίς όµως να αγνοηθεί η πραγµατική σύγκλιση που σχετίζεται, όπως αναφέρθηκε, µε τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων, την οικονοµική ανάπτυξη και µε την αύξηση
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της απασχόλησης. Η οικονοµική ανάπτυξη, άλλωστε, δεν είναι έννοια
που δεν συµβιβάζεται µε τη σταθεροποίηση, αφού η σταθεροποίηση της
οικονοµίας πραγµατοποιείται µέσω της αναπτυξιακής οικονοµικής
πολιτικής. Η οικονοµική ανάπτυξη και η πραγµατική σύγκλιση είναι
έννοιες συνώνυµες. Χωρίς επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης δεν
µπορεί να υπάρξει πραγµατική σύγκλιση. Για να έχουµε πραγµατική
σύγκλιση η ελληνική οικονοµία θα πρέπει τα επόµενα 10 χρόνια περίπου
να αναπτύσσεται µε ρυθµούς διπλάσιους από εκείνους της Ε.Ε, και για
να συµβεί αυτό θα πρέπει η Ελληνική Οικονοµία να προχωρήσει στις
απαραίτητες διαρθρωτικές τοµές και αλλαγές που θα της αυξήσουν την
παραγωγικότητα και το προϊόν και θα περιορίσουν σηµαντικά την
ανεργία. ∆ηλαδή µε αλλαγή του µίγµατος της οικονοµικής πολιτικής.
Μόνο ο συνδυασµός της πραγµατικής σύγκλισης µε την ονοµαστική
σύγκλιση θα επιτρέψει τη βιωσιµότητα της ελληνικής οικονοµίας µέσα
στο περιβάλλον της Νοµισµατικής Ένωσης της Ευρώπης.

Abstract

JOHN PALEOLOGOS: The Greek Economy and the perspective of its entrance
in the zone of Euro
The purpose of this article is to investigate the procedure of the Greek economy quoting the basic macroeconomic indeces on one hand, and on the other hand the possibility of
entrance of our country in the EMU in 1/1/2001.
The main conclusion that results is that, with the exception of the inflation criterion, the
other criteria of nominal convergence are satisfied, and as consequence, our country will
be the 12th member in the zone of euro if the inflation continues to be reduced under 2%. However, as concern the real convergence (i.e. the rate of increase of GDP, the rate of unemployment e.t.c.) the situation is entirely different. There is divergence rather than convergence in the real economy in respect with the other countries of EMU. This means that the
Greek economy it is necessary to try to succeed the real macroeconomic indeces. However
the combination of the real convergence together with the nominal convergence of the
Greek economy will permit the livable of the economy within the environment of the Monetary Union of Europe.
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ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΤΕΙ Πειραιώς

Θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναφερθούµε στο τι είναι οι σηµαίες ευκολίας ή ευκαιρίας. Αυτές αφορούν στην προσφορά χωρητικότητας και είναι φαινόµενο που βασίζεται στη διεθνοποίηση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Πρόκειται για πλοία που φέρουν σηµαία διαφορετική από αυτήν
της ιδιοκτησίας τους. Η σηµαία αυτή ανήκει σε µικρό κράτος, που δε θεωρείται ναυτιλιακό, και το οποίο παρέχει στον πλοιοκτήτη µια σειρά
διευκολύνσεων. Τέτοιες σηµαίες είναι για παράδειγµα των Μπαχάµες,
της Ονδούρας, της Σιγκαπούρης, της Κύπρου, της Λιβερίας, του Παναµά, της Μάλτας, των Νήσων Κεϋµάν, των Νήσων Μάρσαλ, των Μπαρµπέϊντος, των Βερµούδων, κ.α.
Τα πλεονεκτήµατα του πλοιοκτήτη που νηολογεί το πλοίο του σε σηµαία ευκολίας είναι: α) εύκολη εγγραφή στο νηολόγιο, β) χαµηλή φορολογία, γ) ελεύθερη επάνδρωση µε ξένους ναυτικούς, δ) αποφυγή εφαρµογής εθνικών ρυθµίσεων για τους όρους απασχόλησης, τη µισθοδοσία
και την κοινωνική ασφάλιση του πληρώµατος, ε) αποφυγή εθνικοποιήσεων, πολιτικών περιορισµών και διακρίσεων, πολιτικής αστάθειας και
γραφειοκρατικών ελέγχων.
Όµως τα πλοία υπό σηµαίες ευκολίας λόγω µη ύπαρξης σοβαρών
ελέγχων και ρυθµίσεων, παρουσιάζουν υψηλά ασφάλιστρα, χαµηλό επίπεδο ασφάλειας, µεγάλη ηλικία, κατώτερης ποιότητας πλήρωµα, µεγαλύτερο ποσοστό ατυχηµάτων.
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Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι βραχυπρόθεσµα το πλοίο
µε σηµαία ευκολίας παρουσιάζει χαµηλό κόστος και άρα µπορεί να
προσφέρει στον ναυλωτή χαµηλό ναύλο. Είναι δηλαδή ανταγωνιστικό.
Μακροπρόθεσµα όµως το κόστος είναι υψηλότερο τόσο για την ίδια την
επιχείρηση όσο και για την παγκόσµια ναυτιλία γενικότερα.
Οι πρώτες εντάξεις ελληνόκτητων πλοίων σε ξένες σηµαίες σηµειώνονται το 1932, όταν 40 ελληνικά πλοία εγκαταλείπουν την εθνική σηµαία για να στραφούν σε άλλες. Από αυτά 22 θα νηολογηθούν στην αγγλική σηµαία και 10 στην παναµαϊκή. Η πρώτη, αν και ξένη σηµαία για
τον ελληνόκτητο στόλο, δεν θεωρείται σηµαία ευκολίας σε αντίθεση µε
αυτήν του Παναµά. Τα ιδιωτικά οφέλη από τη χρήση της αγγλικής σηµαίας ήταν πιστωτικές ευκολίες, περισσότερες πιθανότητες για επικερδείς ναυλώσεις, κυρίως στην αγορά των τακτικών γραµµών, επίσπευση
της φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου σε πολλά λιµάνια που υπήρχε βρετανική επιρροή και σε σύγκριση µε την ελληνική κατάσταση της
εποχής εκείνης µια πιο αποτελεσµατική νοµοθεσία που καθόριζε τις
υποχρεώσεις απέναντι στο ναυτεργατικό κόσµο µε πιο συγκεκριµένο
τρόπο. Επίσης ένα επιπρόσθετο όφελος ήταν η ύπαρξη µιας πεπειραµένης κυβερνητικής µηχανής στα ναυτιλιακά ζητήµατα που συντελούσε
στην αποφυγή καθυστερήσεων των πλοίων στους λιµένες από γραφειοκρατικούς λόγους.
Η κυριότερη αιτία της παραπάνω ενέργειας αυτής των Ελλήνων
πλοιοκτητών ανάγεται στην κρίση του 1929 που είχε ως αποτέλεσµα την
πτώση των ναύλων και την υποτίµηση της αξίας των πλοίων κατά 67%.
Να σηµειωθεί ότι στις αρχές της δεκαετίας του ΄30 ο αριθµός των ελληνόκτητων πλοίων ανήρχετο σε 560 περίπου και άρα το 7% αυτών οδηγήθηκε στις ξένες σηµαίες.
Το φαινόµενο της χρήσης ξένων σηµαιών είναι βέβαια πολύ παλαιότερο, αλλά υπάρχει ουσιώδης διαφορά στην έννοια του κράτους και της
σηµαίας ευκολίας έτσι όπως αυτά ορίζονται σήµερα. Για παράδειγµα
πλοία γενοβέζικης πλοιοκτησίας ύψωναν την αγγλική σηµαία πριν εισέλθουν στον Κορινθιακό κόλπο. Το τέχνασµα αυτό υποστηριζόταν έµµεσα από το βρετανό πρόξενο των Πατρών, που η πολιτική του ήταν να
ενισχύσει την υπό βρετανική σηµαία χωρητικότητα για την αντιµετώπιση της γαλλικής εµπορικής υπεροχής στο γεωγραφικό χώρο της Πελοποννήσου. Επίσης κατά το πρώτο ήµισυ του 18ου αιώνα, ελληνικά εφο-
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πλιστικά συµφέροντα χρησιµοποιούσαν την τουρκική σηµαία. Όµως µε
τη συνθήκη του Κιουτσούκ – Καϊναρτζή, που υπογράφηκε στις 21 Ιουλίου 1774, όταν η Ελλάδα ήταν ακόµα υπό την κατοχή της οθωµανικής
αυτοκρατορίας, επιτράπηκε στην ελληνική ναυτιλία να χρησιµοποιεί τη
ρωσική σηµαία.
Σε ξένες σηµαίες και ιδιαίτερα σε σηµαίες ευκολίας οδηγήθηκαν σταδιακά και τα πλοία άλλων ναυτιλιακών χωρών, έτσι ώστε λίγο πριν λήξει η δεκαετία του ΄30 να φέρει σηµαία ευκολίας το 1,2% της παγκόσµιας χωρητικότητας και συγκεκριµένα σηµαίες Παναµά, Ονδούρας και
Κόστα Ρίκα.
Το 1939 λίγο πριν την έναρξη του Β΄ Παγκοσµίου Πόλεµου, το 20%
- 25% των ελληνόκτητων πλοίων και της αντίστοιχης χωρητικότητάς
τους ήταν υπό ξένες σηµαίες. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν µια σαφή και συνεχή στροφή των Ελλήνων πλοιοκτητών προς τις ξένες σηµαίες. Το γεγονός αυτό συνεχίστηκε και µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και βασίζονταν εκτός των άλλων και σε γεγονότα που συνέβαιναν στη διεθνή ναυλαγορά και στο διεθνές πολιτικοοικονοµικό σκηνικό.
Για παράδειγµα, το 1948 στις ΗΠΑ ψηφίστηκε νόµος που προέβλεπε
ότι το 50% των αµερικανικών φορτίων έπρεπε να µεταφέρεται µε αµερικανικά πλοία. Οι ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθώντας το προστατευτικό πνεύµα των ΗΠΑ υιοθέτησαν µια παρόµοια τακτική, περιορίζοντας
έτσι τις ναυλώσεις που προορίζονταν για την ελεύθερη αγορά και κρατώντας το µεγαλύτερο µέρος τους για τις εθνικές τους ναυτιλίες. Την
ίδια κίνηση έκανε και η Νότια Αµερική. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τον
περιορισµό της ελληνικής δραστηριότητας και την πτώση των ναύλων,
ενώ ο ελληνικός στόλος έψαχνε για φορτία. Εξάλλου η κυβέρνηση της
Ελλάδος, µε σχετικό νόµο που ψηφίστηκε, επέβαλε φόρο 50% επί των
καθαρών κερδών των πλοιοκτητών. Έτσι το 1949 η ελληνική ναυτιλία
βρέθηκε µε µεγάλο αριθµό πλοίων να έχουν παροπλισθεί, ενώ ακόµα περισσότερα να έχουν καταφύγει σε ξένες σηµαίες. Μόνο 23% των πλοίων
του ελληνόκτητου στόλου έφερε ελληνική σηµαία αφού στα περίπου 900
πλοία συνολικής χωρητικότητας 4,8 εκατ. κόρων ολικής χωρητικότητας
(κ.ο.χ.), κάτι λιγότερο από 700 τελούσαν υπό ξένη σηµαία. Περίπου 15%
των πλοίων και της χωρητικότητας της χώρας είχε παροπλιστεί.
Κατά συνέπεια το 7% των ελληνόκτητων πλοίων που έφερε ξένη σηµαία το 1932 έγινε 25% περίπου το 1939 και 77% το 1949 για να µειω-
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θεί το 1950 σε 67%. Συγκεκριµένα το 1950, µόνο το 33% των ελληνόκτητων πλοίων και το 23% της χωρητικότητας αντίστοιχα ήταν υπό ελληνική σηµαία, ενώ τα υπόλοιπα έφεραν – κατά σειρά δύναµης πλοίων
και χωρητικότητας – σηµαία Παναµά, Βρετανίας, ΗΠΑ, Ονδούρας, Λιβερίας, Κόστα Ρίκας, κ.α. Να σηµειωθεί ότι επί συνόλου 990 περίπου ελληνόκτητων πλοίων το 1950 περισσότερα από 190 ήταν υπό σηµαία
ΗΠΑ.
Τα ιδιωτικά οφέλη που προέκυψαν από τη χρησιµοποίηση της σηµαίας των ΗΠΑ κυρίως τα πρώτα χρόνια µετά τη λήξη του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου, ήταν της ίδιας φύσης περίπου µε αυτά της χρήσης
της αγγλικής σηµαίας που είδαµε παραπάνω. Ένα πλοίο π.χ. τύπου Liberty µπορούσε να αγοραστεί ή να επινοικιαστεί από την κυβέρνηση των
ΗΠΑ σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές, υπό την προϋπόθεση ότι παρέµενε
υπό την αµερικανική σηµαία. Επίσης οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις ενίσχυαν τη συνολική πρόσοδο της εταιρείας, ενώ υπήρχαν πιστωτικές ευκολίες και χαµηλότοκα δάνεια, τα οποία µπορούσε να εξασφαλίσει ο
επιχειρηµατίας σχετικά εύκολα.
Η δεκαετία του ΄50 χαρακτηρίζεται από δυναµικό ρυθµό πρόσκτησης νέων σκαφών και ιδιαίτερα ναυπηγήσεων για τον ελληνικό εφοπλισµό. Η ελληνική ναυτιλία ανασυγκροτείται από τις απώλειες που είχε
κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (η Ελλάδα είχε απολέσει το 75% περίπου του αριθµού των πλοίων της και της αντίστοιχης χωρητικότητάς
της) και τα 990 πλοία του 1950 έχουν διπλασιαστεί στη δεκαετία, αφού
ανέρχονται σε 1.832 το 1959, ενώ η ελληνόκτητη χωρητικότητα έχει σχεδόν τριπλασιασθεί ανερχόµενη από 5,6 εκατ. κοχ το 1950 σε 15,4 εκατ.
κοχ. το 1959. Από τους αριθµούς αυτούς αντιλαµβανόµαστε ότι τα νέα
πλοία είναι µεγαλύτερης χωρητικότητας από ότι στο παρελθόν. Οι ξένες
σηµαίες συνεχίζουν να ελκύουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες και το 1959
µε τη λήξη της δεκαετίας του ΄50 το 50% των ελληνόκτητων πλοίων βρισκόταν υπό ξένες σηµαίες. Πρωτοστατούν οι σηµαίες του Παναµά και
της Λιβερίας οι οποίες µαζί µε την ελληνική κάλυπταν το 90% της ελληνόκτητης χωρητικότητας του 1959, αφού σε αυτές νηολογούνταν τα µεγαλύτερα σε µέγεθος πλοία των Ελλήνων πλοιοκτητών.
Το φαινόµενο που παρατηρήθηκε για την ελληνική ναυτιλία ήταν παρόµοιο και σε άλλες χώρες. Η στροφή προς τις ξένες σηµαίες και ιδιαίτερα σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως ευκολίας, ήταν γεγονός σε πα-
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γκόσµιο επίπεδο.Έτσι το 1959 το 13,5% περίπου της παγκόσµιας χωρητικότητας ήταν υπό σηµαίες ευκολίας, έναντι 1,2% είκοσι χρόνια πριν.
Βέβαια ο ελληνικός στόλος εµφάνιζε πάντοτε ποσοστό συµµετοχής σε
σηµαίες ευκολίας κατά πολύ υψηλότερο του αντίστοιχου του παγκόσµιου στόλου. Οι λόγοι, ιδιαίτερα µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο,
εστιάζονται στα προστατευτικά µέτρα των διαφόρων χωρών, στην κατάσταση της ναυλαγοράς που δεν ήταν πάντοτε καλή, στο φόβο επιτάξεων και επιβολής µέτρων από την ελληνική κρατική πολιτική και στα
εσωτερικά της ελληνικής ναυτιλίας όπως αυτά που παρατηρήθηκαν µετά το 1945 από αναστατώσεις οφειλόµενες σε διαξιφισµούς µεταξύ
πλοιοκτητών, ναυτικών και κράτους.
Ένα άλλο γεγονός που πρέπει να παρατηρήσουµε, είναι η µεγαλύτερη χρήση από τους Έλληνες πλοιοκτήτες της λιβεριανής σηµαίας έναντι
της παναµαϊκής, η οποία στο παρελθόν κρατούσε τα πρωτεία. Στα µέσα
της δεκαετίας του ΄50 η σηµαία της Λιβερίας υπερσκέλισε σοβαρά αυτήν του Παναµά, έτσι ώστε το 1961 358 ελληνόκτητα πλοία 4,3 εκατ. κοχ.
να φέρουν την πρώτη και µόνο 169 πλοία 1,2 εκατ. κοχ. την δεύτερη. Οι
άλλες σηµαίες ευκολίας δεν έχουν πλέον αξιόλογη συµµετοχή στη σύνθεση του ελληνόκτητου στόλου ούτε ακόµα και οι ξένες σηµαίες των
ΗΠΑ και Βρετανίας αφού µόνο 74 ελληνόκτητα πλοία χρησιµοποιούν
την πρώτη και 54 τη δεύτερη. Σχετικά µε τη λιβεριανή σηµαία να πούµε
ότι τα ελληνόκτητα πλοία που την χρησιµοποιούσαν είχαν περισσότερο
από 50% µεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτήν των πλοίων υπό ελληνική ή παναµαϊκή σηµαία. Εκτιµάται ότι η µέση χωρητικότητα ενός ελληνόκτητου πλοίου υπό ελληνική ή παναµαϊκή σηµαία ήταν 7.000 κοχ περίπου και ενός ελληνόκτητου υπό λιβεριανή σηµαία 12.000 κοχ περίπου.
Γενικότερα, στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 υπό λιβεριανή σηµαία βρισκόταν το 20% των ελληνόκτητων πλοίων και το 30% περίπου της ελληνόκτητης χωρητικότητας, αφού στη σηµαία αυτή νηολογούνταν κυρίως τα δεξαµενόπλοια των Ελλήνων, τα οποία ως γνωστόν χαρακτηρίζονται από µεγάλη χωρητικότητα. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε ολόκληρη τη δεκαετία του ΄60 κατά τη διάρκεια της οποίας τα περισσότερα
χρόνια οι σηµαίες ευκολίας χρησιµοποιήθηκαν από το 50% - 65% της ελληνόκτητης χωρητικότητας. Και µάλιστα πρωτοστατούσε η σηµαία της
Λιβερίας που το 1970 κάλυπτε το 50% της ελληνόκτητης χωρητικότητας
από µόνη της. Εξάλλου εκτιµάτο ότι και η ίδια η λιβεριανή χωρητικότη-
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τα κατά 50% αφορούσε σε ελληνόκτητα πλοία. Η χρήση της παναµαϊκής
σηµαίας έχει πάρει την κατιούσα ήδη από την προηγούµενη δεκαετία,
ενώ εµφανίζεται στο προσκήνιο η σηµαία της Κύπρου που θα ακολουθήσει µια δυναµική πορεία για να καταστεί η πρώτη προτίµηση των Ελλήνων πλοιοκτητών στα τέλη της δεκαετίας του ΄80.
Θα πρέπει να εξηγήσουµε τους λόγους ανόδου της λιβεριανής σηµαίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Ενώ στην περίοδο αµέσως µετά τον πόλεµο,
οι δύο σηµαντικές σηµαίες ευκολίας ήταν του Παναµά και της Ονδούρας, το 1950 για πρώτη φορά εµφανίστηκε στην αγορά των σηµαιών το
λιβεριανό νηολόγιο. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσµα ενός επιχειρηµατικού οµίλου προερχόµενου από τις ΗΠΑ, που αποσκοπούσε στο να
αναπτύξει περαιτέρω τις υπάρχουσες οικονοµικές σχέσεις ανάµεσα στις
ΗΠΑ και τη Λιβερία. Η πολιτικοοικονοµική σχέση ΗΠΑ και Λιβερίας
ανάγεται στον 19ο αιώνα, όταν η χώρα αυτή πρωτοκατοικήθηκε από
ελευθερωµένους αµερικανούς σκλάβους. Παρά το ότι η Λιβερία έγινε
ανεξάρτητο κράτος το 1847, υιοθέτησε πολλούς αµερικανικούς νόµους
και θεσµούς ενώ η εθνική της νοµισµατική κυκλοφορία υπήρξε και είναι
το αµερικανικό δολάριο και οι ΗΠΑ ήταν και παραµένουν η κύρια πηγή των ξένων επενδύσεων στη λιβεριανή οικονοµία.
Η δεκαετία του ΄70 είναι περίοδος άνθισης της ελληνικής εµπορικής
ναυτιλίας, παρά το γεγονός ότι σηµειώθηκε µεγάλη κρίση στη διεθνή
ναυλαγορά στα µέσα της δεκαετίας. Ο ελληνικός στόλος είναι γιγαντιαίος για τα δεδοµένα της χώρας και στερείται του αναγκαίου ναυτεργατικού δυναµικού. Η έλλειψη πληρωµάτων επιλύεται µε τη στροφή προς
τα ξένα πληρώµατα και φυσικά προς τις ξένες σηµαίες. Το πρώτο πρόβληµα θα εξακολουθήσει να υπάρχει µέχρι τις ηµέρες µας, ενώ το δεύτερο που εξαρτάται, εκτός άλλων, από την εκάστοτε εφαρµοζόµενη κρατική πολιτική σε εθνικό, κυρίως, αλλά και σε διεθνές επίπεδο θα εξακολουθήσει µέχρι τις µέρες µας περνώντας όµως και περιόδους ύφεσης.
Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 αλλά και στις αρχές του ΄80 µόνο
20% - 30% της ελληνόκτητης χωρητικότητας βρίσκεται υπό σηµαίες ευκολίας. Το 1980 µόνο το 23% της ελληνόκτητης χωρητικότητας χρησιµοποιούσε τέτοιες σηµαίες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του παγκόσµιου
στόλου υπερέβαινε το 27%, έναντι 18% το 1970. Το έτος αυτό (1980) υπό
λιβεριανή σηµαία βρισκόταν µόνο το 12% της ελληνόκτητης χωρητικότητας έναντι 50% µια δεκαετία πριν.
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Η δεκαετία του ΄80 χαρακτηρίστηκε από ευφορία της διεθνούς ναυλαγοράς στα πρώτα και στα τελευταία έτη της, ενώ κρίση µάστιζε τη διεθνή ναυτιλία τα έτη 1982 – 1986. Για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες
και να γίνουν ανταγωνιστικοί, οι Έλληνες πλοιοκτήτες άρχισαν πάλι να
χρησιµοποιούν τις σηµαίες ευκολίας µε κύριο στόχο τη µείωση του κόστους των πλοίων τους και κατά συνέπεια την αποδοχή χαµηλότερων
και ανταγωνιστικών ναύλων. Έτσι µέχρι το 1989, που είχε αρχίσει και
πάλι η ευφορία της ναυλαγοράς, η ελληνόκτητη χωρητικότητα που ήταν
υπό σηµαίες ευκολίας ανερχόταν σε 40%, 50% και τέλος 60% περίπου
(για το 1989). Η λιβεριανή σηµαία συµµετείχε κατ’ έτος µε ποσοστά 15%
- 17% και ήταν στην πρώτη προτίµηση των Ελλήνων πλοιοκτητών µέχρι
το 1986. Στη συνέχεια και µέχρι το 1990 την πρώτη θέση κατέλαβε η κυπριακή σηµαία µε ετήσια ποσοστά 26% - 29% δηλαδή κάλυπτε τη µισή
περίπου ελληνόκτητη χωρητικότητα υπό ξένες σηµαίες ή αλλιώς 1 στους
3,5 κόρους ολικής χωρητικότητας (κοχ) του ελληνόκτητου στόλου γενικά ήταν υπό σηµαία Κύπρου. Με βάση τώρα τον αριθµό των πλοίων
(και όχι την χωρητικότητα), το 1990 65% των σκαφών του ελληνόκτητου
στόλου ήταν υπό σηµαίες ευκολίας (35% υπό Κυπριακή).
Έκτοτε και ανεξάρτητα πλέον από τις συνθήκες της διεθνούς ναυλαγοράς, οι σηµαίες ευκολίας καλύπτουν µέχρι τις µέρες µας περισσότερο
από 55% της ελληνόκτητης χωρητικότητας, ενώ µετά το 1990 ανοδική
πορεία εµφάνισε η σηµαία της Μάλτας, η οποία έρχεται στη δεύτερη
προτίµηση των Ελλήνων µετά την κυπριακή.
Τα τελευταία στοιχεία που διαθέτουµε από τον αγγλικό Lloyd’s Register of Shipping είναι του Φεβρουαρίου 1998 και δείχνουν ότι ο ελληνόκτητος στόλος χρησιµοποιεί περισσότερες από 35 ξένες σηµαίες. Η ελληνόκτητη χωρητικότητα µόνο κατά 35% είναι υπό ελληνική σηµαία και
ακολουθεί η κυπριακή µε 19% και αυτή της Μάλτας µε 15%, ενώ έπονται
η σηµαία του Παναµά (12%) της Λιβερίας (8,5%) και των Μπαχάµες
(5,5%). Οι λόγοι είναι αυτοί που εκθέσαµε στην αρχή της εργασίας µας,
µιλώντας για τα πλεονεκτήµατα των σηµαιών ευκολίας που µπορεί να
απολαµβάνει ένας πλοιοκτήτης. Για παράδειγµα υπάρχουν κράτη που
δέχονται να νηολογήσουν στη σηµαία τους υποβαθµισµένα πλοία σε ηλικία και πλήρωµα, όπως ο Αγ. Βικέντιος που νηολογεί πλοία µέχρι και
40 ετών, ή οι Βερµούδες, τα Νησιά Κεϋµάν, το Γιβραλτάρ, η Μάλτα, τα
Νησιά Μαν, οι Ολλανδικές Αντίλλες, η Αντίγκουα που δεν θέτουν όριο
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ηλικίας στα πλοία που ζητούν να νηολογηθούν στη σηµαία τους. Πολλά κράτη, µερικά και από τα παραπάνω, δεν θέτουν επίσης θέµα απαιτήσεων στη σύνθεση του πληρώµατος, στην ασφάλεια, στη ρύπανση στην
εργασία, στα προσόντα και την εκπαίδευση των ναυτικών, επειδή δεν
έχουν κυρώσει τις σχετικές διεθνείς συµβάσεις. Κατά συνέπεια οι σηµαίες τους είναι ελκυστικές για τους πλοιοκτήτες λόγω του χαµηλού κόστους που παρουσιάζουν. Έτσι στα πλαίσια της εφαρµοζόµενης ελληνικής κρατικής ναυτιλιακής πολιτικής, δε φαίνεται να είναι εύκολη υπόθεση η επαναφορά στο µέλλον µεγάλου αριθµού πλοίων στην ελληνική
σηµαία γιατί αυτή θεωρείται ακριβή και όχι ευέλικτη. Θα πρέπει πάντως
να γνωρίζουµε ότι έστω και αν βραχυχρόνια οι σηµαίες ευκολίας εξυπηρετούν τα διάφορα ιδιωτικά συµφέροντα, τελικά µακροχρόνια αποβαίνουν σε βάρος της παγκόσµιας εµπορικής ναυτιλίας.

Abstract

CONSTANTIN A. ZOΪS: Flags of convenience and Greek merchant marine after the World War II
Flags of convenience, as they are currently known, began to be used by the vessels of
the Greek – owned fleet in the inter-war period and more specifically in the 1930’s. The use
of these flags instead of the Greek one became very common in the years after the end of
World War II, especially in the 1950 –1960 period, when more than 70 per cent of the
Greek – owned gross tonnage was covered by flags of convenience. The use of these flags,
at times increasing and at times decreasing in the last decades, at present regards slightly
more than 50 per cent of the Greek – owned tonnage. This study examines the reasons for
the use of these flags, as well as their evolution, in quantitative and qualitative terms on the
basis of events that occurred in the international, shipping market, as well as of the shipping policy pursued by the government each time.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ THΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ*

1. Εισαγωγή
Η άφιξη του Όθωνος στο Ναύπλιο την 20η Ιανουαρίου/8η Φεβρουαρίου 1833 χαιρετίσθηκε µε χαρά και ανακούφιση από τον πολιτικό κόσµο και τον ελληνικό λαό, γιατί ανήγγειλε την παύση των εχθροπραξιών
και τον εµφύλιο σπαραγµό που ακολούθησε µετά την δολοφονία του
Καποδίστρια (27 Σεπτεµβρίου 1831). Τα πλήθη που ήταν συγκεντρωµένα να προϋπαντήσουν τον Όθωνα και την συνοδεία του φαίνονταν να
πιστεύουν ότι οι δοκιµασίες είχαν τελειώσει, ότι το στέµµα θα βοηθούσε να ξεχαστούν οι πικρίες, να απαλειφθούν οι δυστυχίες των περασµένων ετών.1
Είναι αξιοσηµείωτο ότι κατά την περίοδο που µεσολαβεί ανάµεσα
στην δολοφονία του Καποδίστρια ως την άφιξη του Όθωνα-, η οποία
έχει καθιερωθεί στην ιστορική επιστήµη ως "περίοδος της αναρχίας"-2,
παρατηρήθησαν έντονες και οξύτατες πολιτικές ζυµώσεις, οι οποίες
προκάλεσαν την αποσύνθεση γενικά του κρατικού οργανισµού, τη νωχέλεια και αδιαφορία των υπαλλήλων, τη διαφθορά των συνειδήσεων
* Επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς Αναστάσιο Καραγιάννη για τις ουσιαστικές υποδείξεις του στη βελτίωση
του κειµένου. Φυσικά οποιαδήποτε σφάλµατα βαρύνουν τον γράφοντα.
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και την επέµβαση των αντιπροσώπων των Μεγ. ∆υνάµεων στα εσωτερικά του Κράτους, ώστε να χαθεί ή έννοια του κύρους και του γοήτρου
του και η χώρα να φθάσει στο χείλος της καταστροφής. Την προσπάθεια
για την οικονοµική και κοινωνική ανόρθωση της χώρας ανέλαβε να
υλοποιήσει η Αντιβασιλεία.
Η παρούσα πραγµατεία αποσκοπεί να εξετάσει κατά τρόπο συστηµατικό τα οικονοµικά µέτρα που έλαβε η Αντιβασιλεία. Την κατάσταση
που αντίκρυσε η Αντιβασιλεία κατά την άφιξη του Όθωνα περιγράφει η
πρώτη ενότητα, και τους στόχους της οικονοµικής της πολιτικής αναλύει η δεύτερη ενότητα. Στη συνέχεια µελετώνται η δηµοσιονοµική και φορολογική πολιτική (Ενότητα 3), η νοµισµατική (Ενότητα 4), η γεωργική
και βιοµηχανική πολιτική (Ενότητα 5), η ναυτιλιακή και εµπορική πολιτική (Ενότητα 6). Τα συµπεράσµατα ανακεφαλαιώνουν τα πορίσµατα
του άρθρου.

2. Η κατάσταση στην Ελλάδα κατά τις παραµονές αφίξεως του Όθωνα.
Τα γεωγραφικά όρια του νεοελληνικού κράτους που καθωρίσθησαν
µε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 25ης Απριλίου/7ης Μαϊου 18323
ήσαν περιορισµένα και δεν παρείχαν τις δυνατότητες και τα εχέγγυα για
µια σοβαρή οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία ενός βιώσιµου και
αυτάρκους κράτους. Τόσο από άποψη πληθυσµική όσο και πλουτοπαραγωγική υστερούσαν εξαιρετικά. Το κράτος περιελάµβανε την Στερεά
Ελλάδα και Εύβοια, Κυκλάδες και την Πελοπόννησο.
Η παραγωγική και συναλλακτική δυνατότητα του πληθυσµού άγγιζε
τις µορφές της πρωτόγονης οικονοµίας. Πρόκειται για µια αγροτική χώρα, που κινείτο στο πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης, χωρίς ανεπτυγµένες
εµπορευµατικές σχέσεις και συνεπώς χωρίς την αναγκαία διαµεσολάβηση της γενικής ανταλλακτικής αξίας, δηλ. του χρήµατος. Η νοµισµατική
κυκλοφορία των "φοινίκων" µόλις έφθανε να καλύψει το ένα τέταρτο
των αναγκαίων συναλλαγών.4 ∆εν είναι υπερβολικό, νοµίζουµε, αν συγκριθεί η γενική οικονοµική κατάσταση της εποχής αφίξεως του Όθωνος
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µε την αντίστοιχη της αφίξεως του Καποδίστρια (6/18 Ιανουαρίου 1828)
όπως την είχαν περιγράψει οι υπουργοί Α. Λόντος5 και Π.Λοιδωρίκης6.
Πραγµατικά, τα θλιβερά πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν την δολοφονία του Καποδίστρια και οι εµφύλιες έριδες των αρχηγών των κοµµάτων κατέστρεψαν ότι ο Κυβερνήτης είχε κατωρθώσει στο βραχύ χρόνο της διακυβερνήσεώς του να συµµαζέψει. Το πρόβληµα επέτεινε τόσο
η στάση όσο και ο χαρακτήρας των αρχηγών των κοµµάτων, οι οποίοι
την περίοδο κατά την οποία λάµβανε χώρα η ∆ιάσκεψη του Λονδίνου
για την εκλογή ηγεµόνα και τον καθορισµό των ορίων του βασιλείου, φιλονικούσαν, ενώ ο ένας υπέθαλπε τον άλλο. Το ήθος και ύφος των αρχηγών της µετακαποδιστριακής περιόδου, καθόλου βέβαια κολακευτικό,
παρουσίασε ο Εϋνάρδος σε επιστολή του στον Όθωνα (18/30 Νοεµβρίου
1832), πριν κατέβει στην Ελλάδα.7
Η συνθήκη της 7ης Μαϊου 1832 µεταξύ των Τριών ∆υνάµεων και της
Βαυαρίας αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της διεθνούς θέσεως της Ελλάδος µέσα στην Ευρώπη και το σπουδαιότερο έγγραφο της πολιτικής
και διπλωµατικής ιστορίας της. Η συνθήκη αυτή που έχει χαρακτηρισθεί
ως "ο αληθινός χάρτης συµµαχίας της Ελλάδος µε την πολιτισµένη Ευρώπη"8 καθορίζει ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει ανεξάρτητο µοναρχικό
κράτος, τα όρια του οποίου θα προέκυπταν από τις διαπραγµατεύσεις
της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Όθων θα αναλάµβανε πλήρως το βασιλικό
του αξίωµα στις 21 Μαϊου/1Ιουνίου 1835, όταν θα συµπλήρωνε το εικοστό έτος της ηλικίας του. Μέχρι την ενηλικίωσή του, τα βασιλικά καθήκοντα θα ασκούνταν από τριµελή Αντιβασιλεία, της οποίας τα µέλη
θα διόριζε ο βασιλέας της Βαυαρίας.
Με τη συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως της 9/21 Ιουνίου 1832 ανάµεσα στους τρεις πρεσβευτές των Μ. ∆υνάµεων και τον Υπουργό των
Εξωτερικών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας διακανονίζονται τα οριστικά σύνορα της Ελλάδος και καθορίζεται το ποσό των αποζηµιώσεων
που έπρεπε να καταβάλλει η Ελλάδα.9
Η οµόνοια και η οµοψυχία δεν επήλθε, και µετά την επικύρωση της
εκλογής του Όθωνος, στις τάξεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής, η οποία
διελύθη και συστάθηκε νέα τριµελής.10 Στο διάστηµα που διέρρευσε ανάµεσα στην αποδοχή των όρων της Συνθήκης της 7ης Μαϊου 1832 και
στην άφιξη του Όθωνος (20 Ιανουαρίου/8 Φεβρουαρίου 1833) η διαφθορά στη διοίκηση και η συνεπακόλουθη οικονοµική απραξία του οι-
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κονοµικά ενεργού πληθυσµού επέτειναν την ήδη χαώδη κατάσταση. Τούτο επιβεβαιώνεται από τους αυτόπτες µάρτυρες και περιηγητές, αλλά
και τους διπλωµάτες, οι οποίοι υπογραµµίζουν την οικονοµική καχεξία,
απότοκη άλλωστε της πολιτικής κατάστασης.11 Σε ανάλογες κρίσεις είχε προβεί και ο Άγγλος αντιπρέσβυς Dawkins σε Έκθεσή του προς τη
∆ιάσκεψη του Λονδίνου όπου περιέγραφε την αξιοθρήνητη κατάσταση
που βρίσκονταν τα Οικονοµικά του Κράτους κατά το 1832.12

3. Η συγκρότηση της Αντιβασιλείας και οι στόχοι της οικονοµικής πολιτικής της.
Με την αποβίβαση των Βαυαρών στο Ναύπλιο η Αντιβασιλεία εξέδωσε διακήρυξη στο όνοµα του Όθωνος13 στην οποία αναγνώριζε τα
υφιστάµενα προβλήµατα του τόπου και υποσχόταν την επιστροφή στην
ευνοµία, τάξη, ηρεµία και επιστροφή στα ειρηνικά έργα. Ο Maurer σκιαγραφεί µε τρόπο λιτό και σαφή τους στόχους της Αντιβασιλείας: "Εµείς
έπρεπε τώρα να βάλουµε µια τάξη σ’ αυτό το χάος. Να συµφιλιώσουµε
τους εχθρούς, να χωρίσουµε όσα στοιχεία ήταν ασυµβίβαστα µεταξύ
τους και να επιβληθούµε σ’ όλο αυτό τον κόσµο µε πυγµή και δικαιοσύνη. Ακόµα, να πάρουµε έστω και σκληρά µέτρα, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ο σκοπός µας. Να οργανώσουµε τα οικονοµικά του τόπου,
την ∆ιοίκηση, την ∆ικαιοσύνη, την Εκκλησία, την Εκπαίδευση, τον
Στρατό, το Ναυτικό και να βάλουµε θεµέλια γερά πάνω στα οποία να
στηριχθεί ο λαµπρός νεαρός Βασιλιάς για να σηκώσει µόνος του πια
από την 1η Ιουνίου 1835, το οικοδόµηµα της νέας Ελλάδος". (G.L. von
Maurer, 1976, τόµ. Β', σελ. 462).
Η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Αντιβασιλείας είχε διαγραφεί από τον ίδιο τον Βασιλέα Λουδοβίκο της Βαυαρίας στους γραπτούς κανονισµούς της 11/23 Ιουλίου 1832: τις αποφάσεις θα τις έκρινε
η ψήφος της πλειονοψηφίας, ενώ η συνεργασία και των τριών αντιβασιλέων θα επιβεβαιωνόταν µε τις τρεις υπογραφές τους, απαραιτήτως για
τα έγγραφα που θα εξέδιδαν. Ένας από τους τρεις θα ασκούσε καθήκοντα προέδρου.
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Τακτικά µέλη της Αντιβασιλείας διορίσθηκαν, ο κόµης I.L. von Armansperg (1787-1853), στον οποίο απονεµήθηκε ο τίτλος του "Προϊσταµένου της Αντιβασιλείας", ο διαπρεπής νοµοδιδάσκαλος G.L.von Maurer
(1790-1872) και ο στρατηγός K.W.von Heideck (1790-1872). Πρόκειται
για προσωπικότητες µε αξιόλογη πολιτική φήµη που είχαν αναλάβει σηµαντικές θέσεις στη Βαυαρία, πριν από την έλευσή τους στην Ελλάδα.14
Ο συλλογικός χαρακτήρας της Αντιβασιλείας, που απέβλεπε να εµποδίζει την µονοπώληση της εξουσίας και συνεπώς τη συγκέντρωση υπερβολικής δυνάµεως σ’ ένα πρόσωπο, άνοιγε το δρόµο σε φατριασµούς σ’
ένα χώρο όπως η Ελλάδα, όπου η ενότητα ήταν απαραίτητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αντιβασιλεία ξεκίνησε µε τους καλύτερους οιωνούς,όπως οι φιλικές σχέσεις των µελών της, οι διαφορετικές τους προσωπικότητες, τα χαρίσµατά τους,- που προώριζαν να ενισχύσουν τη δοµή
της, τελικά όµως συνετέλεσαν στον χωρισµό τους σε στρατόπεδα. Το
φαινόµενο αυτό όµως είχε προεκτάσεις, γιατί ενεπλάκη αναπόφευκτα µε
τις αντιζηλίες και τους ανταγωνισµούς των ∆υνάµεων και τις συγκρούσεις των κοµµάτων.
Οι οικονοµικοί στόχοι της Αντιβασιλείας ήταν σαφείς και εξειδικευµένοι: (α) Περιορισµός των δαπανών και εξόδων, (β) Εξασφάλιση της
οµαλότητας και ησυχίας, ώστε να αρχίσει το συντοµώτερο η καλλιέργεια της γης, η αναβίωση του εµπορίου, η αύξηση της παραγωγής, (γ) Η
εξασφάλιση και των τριων δόσεων του δανείου,- τον Ιούλιο του 1833 είχε πραγµατοποιηθεί και επικυρωθεί, κατά τα 2/3 του, το δάνειο των 60
εκατ. φράγκων (δ)Υιοθέτηση µέτρων εναντίον καταχρήσεων των δηµοσίων εισπρακτόρων και φοροφυγάδων.
Για την αξιολόγηση της οικονοµικής πολιτικής της Αντιβασιλείας θα
πρέπει να λάβουµε υπόψη ορισµένους παράγοντες. Πρώτα απ’ όλα, η
οικονοµικο-πολιτική της δραστηριότητα ασκείται σε µία αναµφίβολα
βραχεία περίοδο (20 Ιανουαρίου/ 8 Φεβρουαρίου 1833 - 20 Μαϊου/ 1
Ιουνίου 1835), πράγµα που σηµαίνει ότι ούτε η εφαρµογή και ανέλιξή
της θα ήταν εφικτή µέσα σ’ ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, ούτε
πολύ περισσότερο η απόδοσή της θα ήταν δυνατή κατά τους πρώτους
χρόνους της ενασκήσεώς της. Κατά δεύτερο λόγο δεν θα πρέπει να λησµονείται ότι η Αντιβασιλεία ανέλαβε την Κυβέρνηση µιας χώρας υποκείµενης στις ποικίλες εξωτερικές επιρροές· παράλληλα, η οικονοµία
εστερείτο οργανώσεως, διοικητικού µηχανισµού, οικονοµικών θεσµών
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και στοιχειωδώς ανθρωπίνου παράγοντα. Πράγµατι, η αµάθεια των µαζών και το τεράστιο παθητικό διαφθοράς, ήταν ένα θεµελιώδες εµπόδιο
που αντιµετώπιζε η Αντιβασιλεία στην προσπάθεια εδραιώσεως ενός
συγχρόνου αστικού κράτους. Κατά τρίτο λόγο, η καχυποψία των αντιπρέσβεων των Μεγ. ∆υνάµεων και η διαφωνία ανάµεσα στα µέλη της
Αντιβασιλείας υπήρξαν ανασταλτικοί παράγοντες για την οµαλή άσκηση της οικονοµικής πολιτικής. Στο σηµείο αυτό οφείλουµε, νοµίζουµε,
να επισηµάνουµε ότι ο v. Armansperg έχαιρε της αµέριστης βρεττανικής
υποστηρίξεως και ειδικότερα του Palmerston, όπως διαφαίνεται από τις
σχετικές οδηγίες που λαµβάνει ο Dawkins από τον προϊστάµενό του
Υπουργό των Εξωτερικών.15 Ενδεικτικό είναι το γεγονός, ότι µετά την
καταδίκη του Κολοκοτρώνη (τέλη Μαϊου 1834) και την τοποθέτηση του
Ιω. Κωλέττη ως Γραµµατέα των Εσωτερικών, οι v. Maurer, v. Heideck
και v. Abel είχαν επιβληθεί, ενώ ο v. Armansperg φαινόταν εξουθενωµένος, είχε αποσυρθεί από το Ναύπλιο και δεν λάµβανε µέρος στη διοίκηση.16 Με την πίεση όµως της αγγλικής διπλωµατίας οι v. Maurer και v.
Abel ανακαλούνται στη Βαυαρία (19/31 Ιουλίου 1834).17 Κατά τέταρτο
λόγο, τόσο τα κόµµατα, όσο και οι τοπικοί παράγοντες είχαν τη δυνατότητα να αντιτάσσονται και να παρεµποδίζουν την επίτευξη των στόχων οικονοµικής πολιτικής υποκινώντας εξεγέρσεις,-όπως η εξέγερση
της Μάνης και η ανταρσία στη Μεσσηνία,- υποθάλποντας τη ληστεία,
επιζητώντας τη βοήθεια και τις παρεµβάσεις της καθεµιάς από τις Προστάτιδες ∆υνάµεις το καθένα για το δικό του λογαριασµό. Οι επιθέσεις
συνεπώς της Αντιβασιλείας εναντίον των κοµµάτων, οι οποίες εκδηλώνονταν σε πολύ ευρύτερη κλίµακα, είχαν αφορµή και τις συνέπειες από
τη στάση τους, για τα οικονοµικά ζητήµατα. Η αναδιοργάνωση των δηµόσιων οικονοµικών και του φορολογικού συστήµατος διαµορφώθηκε
και µε γνώµονα την πολιτική κατάσταση.
Το πρώτο µέληµα της Αντιβασιλείας παρέµεινε η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον καθορισµό των φόρων και τη διάθεση της εθνικής γης,18 ενώ το ακανθωδέστερο ζήτηµα παρέµενε η παροχή του δανείου των 60 εκατ. φράγκων.
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4. ∆ηµόσια Οικονοµικά και Φορολογική Πολιτική
4.1. Το δάνειο των 60 εκατοµµυρίων φράγκων
Το σηµαντικότερο εξωτερικό δάνειο19 που συνήφθη κατά την περίοδο 1828 έως 1878 (Συνέδριο του Βερολίνου) είναι το δάνειο των 60 εκατοµµυρίων χρυσών φράγκων, το οποίο επηρεάζει την οικονοµική πολιτική του κράτους για όλη τη χρονική περίοδο 1833-1843 και προκάλεσε
την πτώχευση του έτους 1843.
Η αναζήτηση οικονοµικών µέσων για την ανόρθωση της χώρας και
την κάλυψη βασικών αναγκών για την οργάνωση και λειτουργία της
Αντιβασιλείας απετέλεσε ένα από τα κυριότερα µελήµατα του Λουδοβίκου. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Συνθήκης του Λονδίνου της 25ης
Απριλίου/7ης Μαϊου 1832 οριστικοποιήθηκε η χορήγηση δανείου στην
Ελλάδα ύψους 60 εκατ. χρυσών φράγκων µε την εγγύηση των "Τριών
Προστάτιδων ∆υνάµεων", ένα πάγιο αίτηµα που είχαν υποβάλλει τόσο
ο Καποδίστριας20, όσο και ο Λεοπόλδος21. Ποιοι ήταν όµως οι λόγοι
εκείνοι που οδήγησαν τις Μ. ∆υνάµεις στην αναθεώρηση των απόψεών
τους για τη χορήγηση του δανείου;
Ο κορυφαίος ιστορικός της οικονοµίας µας Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης
(1876-1935) αναφέρει22 ότι για τη µεταβολή αυτή συνέτρεξαν λόγοι αισθηµατικοί και πολιτικοί: Ως αισθηµατικούς εντοπίζει την ύπαρξη του
φιλελληνισµού και ως πολιτικούς αναφέρει την ύπαρξη του πνεύµατος
αντιζηλίας που διέπνεε τις σχέσεις των ∆υνάµεων για το ποια θα επικρατήσει τελικά.
Στο σηµείο αυτό ας µας επιτραπεί να εκφράσουµε ορισµένες σκέψεις
που αναφέρονται στην γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην
Ευρώπη αυτή την εποχή. Η δανειοδότηση ενός υπό ίδρυση κράτους αποτέλεσε επιδίωξη α)ορισµένων δυτικο-ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι
οποίες είχαν επιλέξει και εφαρµόσει την µέθοδο της δανειοδοτήσεως ως
µέσο πίεσης για τον καθορισµό της πολιτικής της δανειοδοτούµενης
χώρας και β)ορισµένων κύκλων κεφαλαιούχων, τις πρωτοβουλίες των
οποίων ολοένα κάλυπτε το κράτος.23 Η δανειοδότηση, και γενικότερα,
οι πιστωτικές επενδύσεις σ’ ένα νεο-ιδρυόµενο κράτος ήταν γνωστή τακτική και αποτελούσε γνώρισµα της επιθετικής πολιτικής του καπιταλι-
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στικού κέντρου προς τις ασθενέστερες οικονοµικά περιφερειακές ζώνες.
Με τον τρόπο αυτό αποσκοπείτο ο έλεγχος σε όλους τους τοµείς της πολιτικής και οικονοµικής δραστηριότητας του τόπου.24 Οι υπερπόντιες
επενδύσεις αποτέλεσαν µία συνηθισµένη τακτική που εφαρµόσθηκε από
αγγλικούς και γαλλικούς οικονοµικούς οµίλους. Το ενδιαφέρον των κεφαλαιούχων της ∆υτ. Ευρώπης στρεφόταν όχι µόνο στην εξασφάλιση
νέων αγορών για την προµήθεια πρώτων υλών ή την τοποθέτηση βιοµηχανικών και µη προϊόντων, αλλά και στην επικερδή τοποθέτηση κεφαλαίων.25
Η αποτυχία του Καποδίστρια στην σύναψη του δανείου οφείλεται
στην ισχυρή αντίδραση που συνήντησε στο πρόσωπο του Άγγλου πρωθυπουργού Λόρδου Goderich, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της διατηρήσεως της ακεραιότητας της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας·26 επιπρόσθετα,
και άλλοι λόγοι που έχουν σχέση µε το γενικότερο πολιτικό και οικονοµικό κλίµα που επικρατούσε στη ∆ύση συνετέλεσαν στην µη χορήγηση
του δανείου. Οι επιπτώσεις από ατυχείς πιστωτικές δραστηριότητες σε
κράτη της Ν. Αµερικής, στο βασίλειο της Νεαπόλεως και στην Ελλάδα,27
καθώς και η κρίση του αγγλικού τραπεζικού κεφαλαίου από το 1825
υπήρξαν καθοριστικοί λόγοι που συνετέλεσαν στην άρνηση των αγγλικών οικονοµικών οµίλων για την χορήγηση δανείου. Και η γαλλική εξωτερική πολιτική ευθυγραµµίστηκε µε την αντίστοιχη αγγλική.
Η αλλαγή που παρατηρείται στην συµπεριφορά των Μ. ∆υνάµεων το
1832, οφείλεται κατά την άποψή µας, στην επιτακτική ανάγκη να δοθεί
µία οριστική λύση στο ελληνικό ζήτηµα και να επανέλθει η ηρεµία στην
Ανατ. Μεσόγειο.28 Μία άρνηση των Μ. ∆υνάµεων για τη χορήγηση δανείου και στον Όθωνα θα διαιώνιζε την αναρχία στο ελληνικό κράτος
και θα οδηγούσε σε αδιέξοδο, το οποίο τρόµαζε τις Τρεις ∆υνάµεις.
Εξάλλου, η τριµερής εγγύηση διεσφάλιζε κατά κάποιο τρόπο κάθε µία
∆ύναµη απέναντι στον κίνδυνο να επιβάλλει την αποκλειστική της επιρροή η µία πάνω στην άλλη. Ας µην µας διαφεύγει, παράλληλα, το γεγονός ότι οι πολιτικές µεταβολές που έλαβαν χώρα το 1830 στη Γαλλία
εβράδυναν στην επίλυση του πολιτειακού προβλήµατος στην Ελλάδα µε
την ανεύρεση ηγεµόνα µετά την παραίτηση του Λεοπόλδου τον Μάϊο
1830.
Είναι άξιο µνείας ότι η Γαλλία υπήρξε απρόθυµη για τη χορήγηση
του δανείου. Οι δυσχέρειες παρεκάµφθησαν µε την προσωπική παρέµ-
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βαση του Υπουργού Εξωτερικών ∆ούκα De Broglie, ο οποίος σε αγόρευσή του της 6ης/18ης Μαϊου 183329, έπεισε την Γαλλική Βουλή και η
εγγύηση παρασχέθηκε. Αξίζει να τονισθεί ότι και ο ηµερήσιος τύπος30
αναφερόταν στην επιτακτική ανάγκη χορήγησης του δανείου, γιατί το
θεωρούσε ως το µόνο θεραπευτικό µέσο για να αντιµετωπισθεί η ανεργία, να προαχθεί παράλληλα το εµπόριο και η βιοµηχανία και να καλλιεργηθεί η γη.
Για το δάνειο των 60 εκατ. φράγκων,- το οποίο συµφωνήθηκε µε τον
τραπεζικό οίκο των αδελφών Rothschild (16 Φεβρουαρίου 1833),- έχουν
γραφεί κατά το παρελθόν πολλά.31 Από πλευράς µας, ας µας επιτραπεί
να επισηµάνουµε ορισµένα σηµεία από την σύναψή του και για την καταβολή των δόσεων, που εξάγονται από την αρχειακή έρευνα και δεν
έτυχαν της προσοχής των ερευνητών εξ’ όσων γνωρίζουµε. Κατά πρώτον, η σύναψη του δανείου έγινε ουσιαστικά ανάµεσα στην Βαυαρία και
στις Τρεις ∆υνάµεις. Η Ελλάδα ούτε ρωτήθηκε ούτε εξέφρασε γνώµη.
∆εύτερο, οι Έλληνες δεν ερωτήθησαν ούτε για τον τρόπο χρήσεως του
δανείου. Τρίτο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προξενεί η έκτη παράγραφος του
άρθρου 12 της Συνθήκης της 7ης Μαϊου 1832. Ειδικότερα, στην τελευταία αυτή παράγραφο αναφέρεται ότι «ο Κυριάρχης της Ελλάδος και το
Ελληνικό Κράτος υποχρεούται να προσδιορίση εις την πληρωµήν των
τόκων και του ετησίου χρεωλυσίου […] τας πρώτας της επικρατείας
προσόδους, ώστε αι πραγµατικαί εισπράξεις του δηµοσίου ταµείου θέλουσι πρό πάντων αφιερούσθαι εις την πληρωµήν των ρηθέντων τόκων
και του χρεωλυσίου […]», και τέλος ορίζει ότι «οι διπλωµατικοί αντιπρόσωποι των τριων Αυλών θέλουσιν ειδικώς επιφορτισθή να επαγρυπνώσι προς εκτέλεσιν του τελευταίου όρου». Μια προσεκτική ανάγνωση της συγκεκριµένης παραγράφου οδηγεί στην παραδοχή ότι η διάταξη
αυτή περιέχει σε εµβρυακή µορφή τον θεσµό του διεθνούς ελέγχου. Το
κείµενο αυτό δεν εφαρµόστηκε ποτέ, αλλά είναι όµως ενδεικτικό ότι
από το 1832 προβλεπόταν µε ειδική συνθήκη η επιβολή διεθνούς ελέγχου
σε ένα ελεύθερο, νεοϊδρυόµενο Κράτος, πράγµα ιδιαίτερα καινοφανές
και αξιοπερίεργο, χαρακτηριστικό όµως της δηµοσιονοµικής ιστορίας
του τόπου µας.32 Τέταρτο, σύµφωνα µε την τρίτη παράγραφο του ιδίου
άρθρου οριζόταν όπως προς το παρόν πραγµατοποιηθεί η πρώτη σειρά
του δανείου, η δεύτερη και τρίτη σειρά θα πραγµατοποιηθούν ανάλογα
µε τις ανάγκες του Ελληνικού Κράτους, µετά από συνεννόηση των
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τριων Αυλών και του Βασιλέα της Ελλάδος. Τελικά, µεταρρυθµίστηκε η
τάξη της εκδόσεως του δανείου και µε το πρωτόκολλο της 30ης Ιουνίου
1832 επετράπη η συνέκδοση και της δεύτερης σειράς του δανείου, δηλαδή 40 εκατ. φράγκα.33
Η σύναψη του δανείου ήταν έργο δυσχερέστατο, γιατί υπήρχε δεδηλωµένη η άρνηση των µεγάλων Τραπεζικών Οίκων. Σε αυτούς που εργάσθηκαν και συνεισέφεραν για την πραγµατοποίηση του δανείου, ανήκουν ο Μιχαήλ Σούτσος, πρώην ηγεµόνας της Μολδαβίας, από χρόνια
εγκατεστηµένος στο Παρίσι, έµπιστος του Καποδίστρια στον οποίο είχε
ανατεθεί η αρµοδιότητα για τη σύναψη του δανείου. Το Συµβούλιο της
Αντιβασιλείας ανανέωσε την εµπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Παράλληλα, επεφόρτισε και τον γνωστό Βαυαρό τραπεζίτη Simon Leonhard Freiherr von Eichthal (11.8.1787-28.8.1854) να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη του ∆ανείου. Ο Eichthal, ο οποίος ανέλαβε οριστικά την έναρξη των διαπραγµατεύσεων στις 18 Οκτωβ./1 Νοεµβρ.
1832 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και απέφυγε το Λονδίνο, γιατί το Ελληνικό ∆ηµόσιο θεωρείτο αφερέγγυο, γιατί δεν είχε εξυπηρετήσει τα δάνεια των 1824 και 1825. Η σύµβαση του ∆ανείου υπεγράφη στις 31 ∆εκεµβρίου1832/12 Ιανουαρίου 183334 και η πραγµατοποίησή του συµφωνήθηκε (16 Φεβρ. 1833) µε τον Τραπεζικό Οίκο των αδελφών Rothschild,
µε έκπτωση 6%, τόκο 5%. Η Τράπεζα θα προέβαινε σε ανά εξάµηνο κληρώσεις. Επίσης, προβλέφθηκε ετήσιο χρεωλύσιο ύψους 1% επί της ονοµαστικής αξίας του ∆ανείου, το οποίο θα αυξάνεται προοδευτικά προς
συνολική εξόφληση µέσα σε 36 χρόνια περίπου. Εκτός από την εγγύηση
που παρείχαν οι Προστάτιδες ∆υνάµεις, παρεχόταν πρόσθετη ασφάλεια
από µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την γενική υποθήκευση των
εθνικών προσόδων και κτηµάτων και της εξυπηρετήσεως του ∆ανείου
µε τα πρώτα έσοδα της νέας Πολιτείας. Η χορήγηση του ∆ανείου από
την Τράπεζα των αδελφών Rothschild κατά την ρευστοποίησή του περιορίσθηκε στο 94% της συνολικής ονοµαστικής αξίας του (6% υπέρ της
εκδότριας Τράπεζας), αλλά µόνο για τις δύο πρώτες δόσεις.
Θα αποτελούσε παράλειψη να µην αναφέρουµε ότι η τρίτη δόση του
∆ανείου καθυστέρησε να καταβληθεί. Τούτο οφείλεται τόσο σε λόγους
πολιτικούς όσο και σε οικονοµικούς. Ειδικότερα, η Ρωσία, η οποία
αντιπολιτευόταν τον v. Armansperg, γιατί τον θεωρούσε αγγλόφιλο,
προέβαλε αντιρρήσεις. Οι οικονοµικοί λόγοι, οι οποίοι υπήρξαν στη φά-
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ση αυτή σηµαντικοί, οφείλονταν στην καθυστέρηση καταβολής των
20.000 £ από πλευράς της Ελλάδος προς την Αγγλία, όταν η δεύτερη τα
είχε διαθέσει στον Ιω. Καποδίστρια, µε την συµφωνία να επιστραφούν
στην Αγγλία, µόλις καταβληθεί το δάνειο των 60 εκατ. φράγκων.35 Το διπλωµατικό παρασκήνιο υπήρξε έντονο και η πίεση της Αγγλίας ασφυκτική.36 Μετά από µακρές διαπραγµατεύσεις,- στις οποίες η ελληνική
πλευρά κατέβαλε την προσπάθεια να αποδείξει ότι εµφανίσθηκε αύξηση
των εσόδων του κράτους37,- επιτεύχθηκε, µε την παρέµβαση του Palmerston, να εκδοθεί και η τρίτη σειρά του ∆ανείου, µε τον όρο να γίνουν οικονοµίες σε διάφορα κεφάλαια του ελληνικού προϋπολογισµού.

4.2. Λοιπά δάνεια και απαιτήσεις. Σύσταση ελεγκτικής υπηρεσίας.
Στη δεινή οικονοµική θέση που βρέθηκε η Αντιβασιλεία µε την τοποθέτησή της, αρωγός υπήρξε ο βασιλέας Λουδοβίκος. Έτσι, στις 3 ∆εκεµβρίου 1832 υπογράφηκε στο Μόναχο σύµβαση χορηγήσεως ∆ανείου
ύψους 1.800.000 Gulden, το οποίο θα επρόκειτο να αποδοθεί µέσα στο
1833, αλλά µετά τη σύναψη του ∆ανείου των 60 εκατ. φράγκων. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε (1.12.1832, ν. ηµ.) ο Eichthal όπως διαπραγµατευθεί για την επείγουσα σύναψη δανείου 3-5 εκατ. φράγκων µε κάποια
Τράπεζα, το οποίο θα αποδοθεί µετά τη σύναψη του ∆ανείου των 60
εκατ. φρ.38
Εκτός όµως από τις προσπάθειες συνάψεως δανείων, η Αντιβασιλεία
έπρεπε να αντιµετωπίσει τις εκκρεµείς οφειλές. Έτσι, καταβλήθηκε (1
Ιανουαρίου 1833 ν. ηµ.) στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ποσό 800.000
φράγκων, σύµφωνα µε τον ∆ιακανονισµό της Κωνσταντινουπόλεως της
9/21 Ιουλίου 1832 για την εξαγορά της Φθιώτιδος και της Αιτωλοακαρνανίας.39
Ένα άλλο σηµείο τριβής στους κόλπους της Αντιβασιλείας, το οποίο
είχε δηµοσιονοµικές διαστάσεις ήταν η απαίτηση από τον Eynard για
την επιστροφή ποσού ύψους 200 χιλ. φρ., το οποίο είχε δανείσει στον
Καποδίστρια.40 Στο πρόσωπο του Eynard επιδιώχθηκε η οικονοµική
διείσδυση της Γαλλίας και η µαταίωση αντίστοιχων αγγλικών επιδιώξεων. Οι σχέσεις του Eynard µε τον Λουδοβίκο, η παρουσία του de Regny
στην Ελλάδα και η χρησιµοποίησή του σε οικονοµικές υπηρεσίες παρεί-
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χαν ευοίωνες προοπτικές. Μάλιστα, αν θα πρέπει να υπάρχει κάποια
βάση στις φήµες που συνόδευαν την άφιξη του de Regny, ο Γάλλος οικονοµολόγος έφερνε χρήµατα του Eynard για την ίδρυση Τράπεζας.41 Η
παρουσία όµως του v. Armansperg και ενίσχυση του ρόλου του µέσω της
υποστηρίξεως του Άγγλου αντιπρέσβεως Dawkins, προδίκαζε την άρνηση του Βαυαρού µέλους της Αντιβασιλείας να επιτρέψει την έµµεση διήθηση γαλλικών συµφερόντων στην Ελλάδα. Η σύγκρουση του Eynard µε
τον Πρόεδρο της Αντιβασιλείας θα γίνει αναπόφευκτη. Η απαίτηση για
την επιστροφή του δανείου των 200 χιλ. φρ., θα σταθεί µόνο η αφορµή.42
Για τον αρτιότερο και ενδελεχέστερο έλεγχο του δηµοσίου χρήµατος
η Αντιβασιλεία ίδρυσε µε το Β.∆. της 27ης Σεπτ./9 Οκτωβ. 1833 το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά µίµηση αντιστοίχων οργάνων της Βαυαρίας και
Γαλλίας.43 Έχει γραφεί ότι το όργανο αυτό υπήρξε έργο της Αντιβασιλείας. Στην πραγµατικότητα, όµως, το όργανο αυτό υπήρξε µετασχηµατισµός του "Λογιστικού και Ελεγκτικού Συµβουλίου" το οποίο ιδρύθηκε µε το υπ’ αριθµ. Γ’ Ψήφισµα της 26ης Ιουλίου 1829 που εκδόθηκε από
την ∆’ εν Άργει Εθνική Συνέλευση (Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, φ. 53,
31.7.1829, σελ. 215-216). Πράγµατι, το Λογιστικό και Ελεγκτικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητο τριµελές σώµα µε το Λ∆’ ψήφισµα της
8ης Σεπτεµβρίου 1831.44 Η Αντιβασιλεία αναδιοργάνωσε το σώµα αυτό
που βρήκε και διόρισε επτά µέλη µε Πρόεδρο τον Γάλλο A. de Regny.45

4.3. Φορολογική πολιτική.
Το φορολογικό σύστηµα βασίσθηκε, όπως και προγενέστερα, στην δεκάτη που ίσχυε. Αυτή ανερχόταν σε 10% επί της γεωργικής παραγωγής,
20% για τους ορυζώνες και 15% για την επικαρπία των εθνικών κτηµάτων που καλλιεργούνταν. Με τα Β.∆. της 3/15 ∆εκ. 1833 και 24 Μαρτ./5
Απρ. 1834 επιβλήθηκε ο ποιµενικός φόρος στα εκτρεφόµενα ζώα και στα
µελίσσια. Με το ∆ιάταγµα της 18ης Φεβρ./2 Μαρτ. 1833 απαγορεύθηκε
η εκποίηση των εθνικών κτηµάτων.46
Ως έµµεσοι φόροι αναγνωρίζονται οι τελωνειακοί δασµοί,- εισαγωγικοί και εξαγωγικοί,- που κυµαίνονται σε ποσοστά από 10% µέχρι 3%
ανάλογα µε το εισαγόµενο και εξαγόµενο προϊόν, τα λιµενικά τέλη (Β.∆.
8 Φεβρ./20 Φεβρ. 1834), το χαρτόσηµο, τα υγιειονοµικά και δικαστικά
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τέλη, η φορολογία από την αλιεία.47 Επιπρόσθετα, ως πηγή εσόδων αναγνωρίζεται η διαχείριση των αλυκών.
Εκείνο όµως που προκαλούσε εντύπωση τους αυτόπτες µάρτυρες48
και επικρίθηκε από σύγχρονους συγγραφείς49 ήταν το φοροτεχνικό σύστηµα της ενοικιάσεως των φόρων σε ιδιώτες, που κατά κανόνα ήταν
µεγαλογαιοκτήµονες ή τοκογλύφοι. Η ύπαρξη µιας εκτεταµένης τοκογλυφίας θα αποτελέσει το έναυσµα για τη διατύπωση συγκεκριµένων αιτηµάτων, µε έντονο χαρακτήρα, για την ίδρυση πιστωτικού-δανειστικού
ιδρύµατος. Αξίζει, νοµίζουµε, να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό, ότι η
"Εθνική Χρηµατιστική Τράπεζα" που είχε ιδρυθεί από τον Καποδίστρια
το 1828, µετωνοµάσθηκε σε "Ελληνική Τράπεζα" και συνέχισε τις εργασίες της µέχρι τις αρχές του 1834, οπότε και έπαυσε να λειτουργεί.50 Τα
διαβήµατα συντάσσονται ουσιαστικά µετά την παύση της λειτουργίας
της Τραπέζης και λίγο πριν την ενηλικίωση του Όθωνος.51

5. Νοµισµατική Πολιτική
Η Αντιβασιλεία πριν ακόµη αναχωρήσει από το Μόναχο είχε αποφασίσει την εισαγωγή νέου, τελειοτέρου νοµισµατικού συστήµατος, µε
µονάδα τη δραχµή, και είχε ήδη προβεί, κατ’ εξουσιοδότηση του Βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκου, στην παραγγελία από τα νέα νοµίσµατα
στο Βασιλικό Βαυαρικό Νοµισµατοκοπείο. Μια τέτοια παραγγελία είχε
πραγµατοποιηθεί πριν από την επίσηµη εισαγωγή του νέου νοµισµατικού συστήµατος.52 Αξίζει ν' αναφέρουµε, ότι η µελέτη και σπουδή του
νοµισµατικού συστήµατος της Αντιβασιλείας δεν έτυχε του συστηµατικού ενδιαφέροντος των ερευνητών κι αυτό γιατί κάτω από την γενικότερη αντίληψη της ελληνικής υστέρησης, ήταν φυσικό να θεωρείται πολυτέλεια η εξέταση του νοµισµατικού συστήµατος µιας χώρας αγροτικής, που κινούνταν στο πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης, χωρίς ανεπτυγµένες εµπορευµατικές σχέσεις και συνεπώς χωρίς την αναγκαία διαµεσολάβηση της γενικής ανταλλακτικής αξίας, δηλαδή του χρήµατος.
Με το διάταγµα της 8/20 Φεβρουαρίου 1833 εισάγεται το νέο νοµισµατικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει το σύστηµα, ο άργυ-
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ρος θεωρείται ως νοµισµατική βάση (άρθρ. 4). Η ∆ ρ α χ µ ή που είχε βάρος προς 4,777 gr., περιείχε 9 γραµµοµόρια (mol) καθαρού αργύρου (Ag)
και ένα γραµµοµόριο χαλκού (Cu) και υποδιαιρείτο σε 100 λεπτά. Το ήµισυ και ένα τέταρτο (1/4) της δραχµής απετέλεσαν ιδιαίτερα νοµίσµατα,
όπως και το πενταπλάσιό της (5 δραχ.) Παράλληλα, εκόπησαν χρυσά
20δραχµα (βάρους 5,776 gr.). Αναφορικά µε τα χάλκινα νοµίσµατα, - λεπτό, δίλεπτο, πεντάλεπτο και δεκάλεπτο,- το νέο σύστηµα εξακρίβωσε µε
την επιθυµητή σαφήνεια την συµπληρωµατική τους αποστολή.53
Με το νοµισµατικό σύστηµα που εισάγεται από την Αντιβασιλεία,
καθιερώνεται πράγµατι ένα διµεταλλικό σύστηµα, καθώς επιχειρείται
µαζί µε τη νοµισµατοποίηση του αργύρου και η κοπή των χρυσών νοµισµάτων. Οι Βαυαροί διατηρούν τον αργυρό κανόνα της προηγούµενης
περιόδου, -αφού είναι γνωστό ότι ο Καποδίστριας εισήγαγε τον αργυρό
κανόνα, παρόλο που προβλεπόταν και η κοπή χρυσών νοµισµάτων,
πράγµα που δεν υλοποιήθηκε ,- αλλά ανεβάζουν την αξία της νοµισµατικής µονάδος, εισάγοντας τη δραχµή που περιέχει 4,029 gr καθαρού αργύρου.54
Τα χρυσά και αργυρά νοµίσµατα έφεραν στην µία όψη το πρόσωπο
του Όθωνα και την επιγραφή "Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος" και στην
άλλη όψη τα παράσηµα του κράτους (θυρεοί), την αξία και το έτος της
εκδόσεώς τους. Τα χάλκινα νοµίσµατα έφεραν στην µία όψη το παράσηµο του Κράτους και την επιγραφή "Βασιλεία της Ελλάδος" και στην άλλη όψη την τιµή του νοµίσµατος και το έτος της εκδόσεώς του.55
Με το νέο νοµισµατικό σύστηµα λήφθηκε πρόνοια τόσο για τα προηγούµενα εθνικά νοµίσµατα, τους "Φοίνικες", όσο και τα ξένα που κυκλοφορούσαν στη χώρα και ανέρχονταν σε 45. Έτσι, ο Φοίνικας και τα
χάλκινα νοµίσµατα ετέθησαν εκτός κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους µπορούσαν να τα ανταλλάσσουν στο εθνικό ταµείο µε την αναλογία 100
φοίνικες αντί 93 νέων δραχµών και 5 παλαιά λεπτά αντί 4 νέων.56Αναφορικά µε τα ξένα νοµίσµατα, αυτά διακρίθησαν σε τρεις κατηγορίες.
Τα χάλκινα απαγορεύθησαν εντελώς, από τα υπόλοιπα καταρτίσθηκε ειδικός πίνακας διατιµήσεως.57
Χαρακτηριστικό γνώρισµα του νέου νοµισµατικού συστήµατος ήταν
ότι η ασηµένια δραχµή, όπως και ο Φοίνικας, ήταν συνδεδεµένη µε το
ισπανικό δίστηλο. Ήταν σαφώς βαρύτερη του φοίνικα, αλλά ελαφρύτερη του διστήλου.58
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Η Αντιβασιλεία προέβη και στην παύση της λειτουργίας του Εθνικού
Νοµισµατοκοπείου στην Αίγινα, γιατί το θεώρησε τεχνικά ατελές και µη
καλώς συνεστηµένο. (Εφηµ. της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, φ. 16 (28 Απρ./10 Μαϊου 1833), ∆. 23 Απρ./3 Μαϊου 1833). Με τον
τρόπο αυτό προτίµησε η Αντιβασιλεία την κοπή νέων νοµισµάτων σε
γνωστά για την αρτιότητά τους νοµισµατοκοπεία µέχρι την ανασυγκρότηση του ελληνικού, γιατί οπωσδήποτε είχε υπόψη της την κοπή στο µέλλον νοµισµάτων στην Ελλάδα. Με το διάταγµα της 29 Ιανουαρίου/10
Φεβρουαρίου 183359 διεκόπη η λειτουργία του Εθνικού Νοµισµατοκοπείου της Ελλάδος που λειτούργησε για τρισήµισυ έτη και απολύθηκε το
προσωπικό του.60 Αργότερα, όταν συγκροτήθηκε από την Γραµµατεία
των Οικονοµικών το Βασιλικό Νοµισµατοκοπείο στην Αθήνα, από µηχανήµατα τα οποία είχαν παραγγελθεί στο Μόναχο για λογαριασµό του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα περισσότερα χρήµατα από τα παλαιά µηχανήµατα του Νοµισµατοκοπείου της Αιγίνης προστέθηκαν στον τεχνικό
εξοπλισµό του νέου νοµισµατικού εργοστασίου.61
Τέλος, οφείλουµε να αναφέρουµε ότι το νοµισµατικό σύστηµα που
εισήγαγε η Αντιβασιλεία, στηριζόµενο στον κανόνα αργύρου µε σταθερή
διµεταλλική σχέση χρυσού-αργύρου 1:15½, εφαρµόσθηκε µέχρι το 1867,
όταν, σύµφωνα µε το νόµο της 10ης Απριλίου 1867 "περί νοµισµατικού
συστήµατος", ορίσθηκε "νέο νοµισµατικό σύστηµα" χαρακτηριστικό
γνώρισµα του οποίου ήταν η βαρύτερη δραχµή.62

6. Γεωργική και βιοµηχανική πολιτική
Το πρόβληµα της οικονοµικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήταν βασικά πρόβληµα αγροτικής πολιτικής. Πρώτα απ’
όλα, γιατί κατά 7/10 ο πληθυσµός ήταν γεωργοποιµενικός, κατά δεύτερο λόγο, η γεωργία ήταν η µεγαλύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή µε άµεσες οικονοµικές αποδόσεις, και κατά τρίτο λόγο, γιατί δεν αποτελεί συνηθισµένο φαινόµενο στην οικονοµική ιστορία, κράτος, ιδιοκτήτης γης
τόσο µεγάλης έκτασης, πολύ µεγαλύτερης από την ιδιωτική.
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα συνέλαβε κατά καίριο τρόπο, κατά την
άποψή µας, ο Fr. Thiersch (1784-1860). Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό,
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αλλά και παράλληλα αποκαλυπτικό, για το µικρό ενδιαφέρον των µελών της Αντιβασιλείας, ότι από τις 455 παραγράφους που εντάσσονται
στους δύο τόµους του έργου του v. Maurer, µόνο µία η 455η, εκτάσεως 2
1/2 σελίδων, είναι αφιερωµένη από κοινού µε τη βιοµηχανία και συγκοινωνία στη γεωργία. Αντίθετα, ο Thiersch αφιερώνει αποκλειστικά στη
γεωργία το όγδοο κεφάλαιο του Α’ τόµου (σσ. 260-298), καθώς και τα
πρώτα κεφάλαια του Β’ τόµου του έργου του (σσ. 9-51).63
Προϋπόθεση της ανοικοδοµήσεως ήταν η δραστηριοποίηση της εθνικής οικονοµίας µε την επανεγκατάσταση των γεωργών στις εστίες τους,
σε συνδυασµό µε τον εποικισµό, τη βελτίωση του εγγειοβελτιωτικού και
αρδευτικού συστήµατος, τον εκσυγχρονισµό του θεσµού της δεκάτης,
την αποκατάσταση των χερσαίων και θαλάσσιων συγκοινωνιών, τον
εµπλουτισµό των µέσων παραγωγής, και τη θέσπιση κινήτρων για την
αποδοτικώτερη καλλιέργεια της γης. Απώτερος σκοπός του προγράµµατος ήταν η µόνιµη εγκατάσταση των αγροτών στο έδαφος, ώστε να
σταµατήσει η νοµαδική περιπλάνηση των καλλιεργητών και να επιτευχθεί η δραστηριοποίηση του εργατικού δυναµικού. Σύµφωνα µε τον Γερµανό φιλέλληνα αρχαιολόγο, οι γεωργοί αποτελούν τον "κρυφόν δηµόσιον θησαυρόν".Αντίθετα, ο v. Maurer διακατέχεται από άγνοια για τις
πραγµατικές συνθήκες που ίσχυαν στον παραγωγικό τοµέα της γεωργίας, ο οποίος αποτελούσε τη βάση για την ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι ο v. Maurer εκλαµβάνει τους αγρότες ως δουλοπαροίκους, απόλυτα εξαρτηµένους, όπως και οι Γερµανοί κολλήγοι στον
Μεσαίωνα από τον κύριο τους. ∆ιαπιστώνει όµως, ότι είναι επιµελείς,
άξιοι και χρηστοί και βεβαιώνει, ότι αποτελούν σηµαντικό στήριγµα του
θρόνου. (G.L. von Maurer, 1976,τόµ. Β' σελ. 585-87).
Αντίστοιχες απόψεις µε αυτές του Thiersch θα εκφράσει και ο Σπ. Τρικούπης στην Έκθεσή του το 1833, όπως προαναφέραµε. Σύµφωνα µε τον
Έλληνα διπλωµάτη και ιστορικό, η χώρα παρείχε πολλές δυνατότητες
εκµεταλλεύσεως, αλλά εστερείτο εργατικών χεριών. Προτείνεται ο εποικισµός για την ενίσχυση του πληθυσµού. Ο Maurer ευνοούσε αφενός µεν
τον εποικισµό ξένων στην Ελλάδα, αφετέρου δε την εγκατάσταση στρατιωτικών εποικισµών χάρι των ανδρών του Τακτικού και των ατάκτων
σωµάτων, ως και την µετακίνηση του πληθυσµού προς εγκατάστασή του
σε ευφορώτερες ή και ανεκµετάλλευτες περιοχές του κράτους.64
Ενδεικτικτά αναφέρουµε τα ∆. 11/23 Μαρτ. 1834 [ΦΕΚ 14,13/25
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Απριλίου 1834, σσ. 121-222] για τη χορήγηση ατελείας για την εισαγωγή
της κινητής περιουσίας των αλλοδαπών που πρόκειται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και ∆. της 23 Ιουν/5 Ιουλ. 1834 [ΦΕΚ 25, 21 Ιουλ./2
Αυγ. 1834, σσ. 204-206] για την εγκατάσταση στρατιωτικών από άλλες
περιοχές στην Ελλάδα.
Ενδιαφέρον προκαλεί, όµως η προσπάθεια που γίνεται από τους
Έλληνες διανοουµένους για την οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας.
Πραγµατικά, την 1η Ιουνίου 1833, τέσσερις µόλις µήνες µετά την άφιξη
του Όθωνα, υποβάλλεται στον Γεώργιο Ψύλλα, Γραµµατέα των Εσωτερικών, µία έκθεση µε τίτλο "Περί Γεωργίας και Βιοµηχανίας".Συντάκτης
της ήταν ο πρώην διευθυντής του Προτύπου Αγροκηπίου της Τίρυνθας,
ο γαλλοτραφής γεωπόνος και γεωργοοικονοµολόγος Γρηγόριος Παλαιολόγος (1794-1844).
Ο Παλαιολόγος έδωσε ταυτόχρονα στη δηµοσιότητα την Έκθεσή
του65 και υπογράµµιζε ότι "τρία σηµαντικά αντικείµενα, τα οποία κατ’
εξοχήν πρέπει να σύρουν την προσοχήν µιας φωτισµένης και πατριωτικής διοικήσεως είναι η γεωργία, η βιοµηχανία και το εµπόριον". (Ψαλιδόπουλος, 1994, σ. 29). Μετά την ανάπτυξη των προτάσεών του για τους
τρεις αυτούς τοµείς της οικονοµίας,-όπως βελτίωση προϊόντων, εισαγωγή νέων καλλιεργειών και µεθόδων, προνοµιακή µεταχείριση βιοµηχανικών εγχειρηµάτων, βράβευση νεωτεριστών - γεωργών και κτηνοτρόφων, διάδοση γενικής κι επαγγελµατικής παιδείας, φορολογικές µεταρρυθµίσεις, αγροτική ασφάλεια, δηµιουργία γεωργοβιοµηχανικής τράπεζας, βελτίωση συγκοινωνιών, προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής που
θα παρακολουθεί τις τεχνικές εξελίξεις. Ο ίδιος ο Παλαιολόγος εκδίδει
την εποχή αυτή την εφηµερίδα "Τριπτόλεµος" (1833-16.1.1834) κυριώτερος σκοπός της οποίας είναι η "βελτίωσις της γεωργίας, των τεχνών και
του εµπορίου".
Το υπόµνηµα του Παλαιολόγου δεν φαίνεται να προξενεί το ενδιαφέρον της Αντιβασιλείας. Ως αίτια µπορούν να αναζητηθούν η έλλειψη
ενδιαφέροντος από τον Maurer για το πλουτοπαραγωγικό κλάδο της γεωργίας, οι κακές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της Αντιβασιλείας και το αρνητικό πολιτικό κλίµα.
Τον Ιανουάριο του 1835 επανεξετάζεται το ζήτηµα αυτό συνδεδεµένο
µε κάποια σχέδια για την αναβίωση των Ολυµπιακών Αγώνων. Ο Γραµµατέας των Εσωτερικών Ιωάννης Κωλέττης υπέβαλε στην Αντιβασιλεία
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υπόµνηµα "επί της ιδρύσεως εθνικών τελετών και δηµοσίων αγώνων κατά µίµησιν εκείνων της αρχαιότητος".Ανάµεσα στις αρµατοδροµίες, ιπποδροµικούς και άλλους αγώνες που θα αναβιώσουν "αυτό το κλασσικόν και ένδοξον παρελθόν", αναφέρεται, µε τρόπο αόριστο και γενικό,
ότι αυτές οι εορτές θα δώσουν "ώθησιν εις την αρετήν, την ευφυίαν και
τας καλάς τέχνας, δια της απονοµής εθνικών βραβείων" (J. Colettis au
Roi, 22.1./2.2.1835 σε ΓΑΚ, Οθωνικό, Υπ. Εσωτερικών, Φ. 251).
Τελικά, µετά την ενηλικίωση του Όθωνος, µε πρωτοβουλία του Armansperg (Νοέµβριος 1835) και µε την συνδροµή του Παλαιολόγου θα
συγκροτηθεί η "Επί της Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας Επιτροπή" (25.1.1837) [ΦΕΚ 5/9.2.1837].
Στο επίπεδο της γεωργικής πολιτικής οφείλουµε να αναφέρουµε τα
νοµοθετικά µέτρα που έλαβε η Αντιβασιλεία, όπως το Β.∆. της 6/18
Φεβρ. 1833, σύµφωνα µε το οποίο απαγορεύθηκε απολύτως η εκποίηση
των εθνικών κτηµάτων και το Β.∆. της 30 Μαρτ./11 Απρ. 1835, σύµφωνα µε το οποίο υποχρεώθηκαν όλοι όσοι αγόρασαν από την Επανάσταση µέχρι το 1835 εθνικά κτήµατα, να καταθέσουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους τίτλους ιδιοκτησίας τους, διαφορετικά εκπίπτονταν από τα
δικαιώµατά τους. Το διάταγµα όµως αυτό της επαλήθευσης των τίτλων
δεν εφαρµόστηκε ποτέ, παρόλο που µεταγενέστερα δόθηκε η εντολή, γιατί αντέδρασαν οι ολιγαρχικοί γαιοκτήµονες και οι στρατιωτικοί που είχαν σ’ όλο αυτό το διάστηµα σφετερισθεί αρκετές χιλιάδες στρέµµατα
γης.66 Παράλληλα, µε το Β.∆. της 11/23 Απριλ. 1833 "περί εθνικών αλυκών" απαγορεύεται η ενοικίαση των αλυκών, και επιβάλλεται η καλλιέργεια για λογαριασµό της Κυβερνήσεως.
Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί στην αλιεία. Ειδικότερα, αναγνωρίζεται η
έλλειψη σε ανθρώπινο δυναµικό για την εκµετάλλευση των ιχθύων και
µε το Β.∆. της 14/26 Μαρτ. 1834 θεσπίζεται η ελεύθερη αλιεία των σαρδελλών στον Κορινθιακό και στα παράλια των Πατρών, τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα αλιευτικά.67
Είναι ενδεικτικό ότι, παρόλο που ο v. Maurer δεν έδειξε έµπρακτα το
ενδιαφέρον του για τη Γεωργία, στο ∆ιάταγµα που προέβλεπε την σύσταση της Γραµµατείας επί των Εσωτερικών (1833), αναφέρεται ως αρµοδιότητά της και "η υποστήριξις της αγρονοµίας και η αποµάκρυνσις
όλων των κατά της προοδεύσεως αυτής εµποδίων". Με την ανάθεση της
Γραµµατείας των Εσωτερικών στον Κωλέττη (12.10.1833), η γαλλική
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πολιτική θα βρει στο πρόσωπό του τον καλύτερο εκφραστή της. Η σύσταση του Γραφείου ∆ηµοσίου Οικονοµίας στις 29 Απριλίου 1834, ως
ιδιαίτερη υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών68 σηµατοδοτεί µια προσπάθεια επιβολής της γαλλικής πολιτικής στον ελλαδικό χώρο.
Οι αρµοδιότητες του «Γραφείου ∆ηµοσίας Οικονοµίας», - η ύπαρξη
του οποίου επικροτήθηκε από τον v. Maurer ως χαρακτηριστικός θεσµός
"όλων των προηγµένων κρατών" (v. Maurer, 1976, τόµ. Β', σελ. 463) - περιγράφονται σ’ ένα κείµενο µε εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους, όπως η
χαρτογραφία, τοπογραφία και γεωδαισία του βασιλείου, µε τελικό στόχο τη σχεδίαση χάρτη ακριβείας, η γενική απογραφή του πληθυσµού και
των ζώων κάθε κατηγορίας, η σύνταξη κτηµατολογίου, η καταγραφή µεταλλείων και αρχαιοτήτων, η µελέτη της πιστωτικής κατάστασης και τοκογλυφίας, η επεξεργασία προτάσεων για τη γεωργία, το εµπόριο, τη
βιοµηχανία, τη χάραξη οδικού δικτύου, τη µετεγκατάσταση ή και ίδρυση
οικισµών, και την προετοιµασία "ιδίως" του αποικισµού. (ΦΕΚ
18/22.5.1834).
Στην εισηγητική έκθεση που συνόδευε το νοµοσχέδιο µε την υπογραφή του Γραµµατέα των Εσωτερικών Ιωάννη Κωλέττη, αναφέρονται ως
παραδείγµατα το βρεταννικό Board of Trade και το γαλλικό Bureau de
Commerce, για να καταδειχθεί η σηµασία του θεσµού. Το "Γραφείο" στελεχώθηκε από τρεις συµβούλους, έναν µηχανικό, δύο γραµµατείς κι ένα
γραφέα, συνολικά επτά άτοµα. Τις θέσεις των τριών συµβούλων κατέλαβαν οι Γάλλοι G. Eichthal και Roujoux,- ένας µαθητής του Κοραή,
όπως σηµειώνει ο Eichthal,69 και ο Ν. Πονηρόπουλος, συνεπικουρούµενοι από τον Βαυαρό γεωµέτρη D.A.Guebhard.70
Στο σηµείο αυτό δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι
ένα χρόνο νωρίτερα, ο Fr. Thiersch είχε τονίσει ότι "πρέπει να ανασυσταθεί η Επιτροπή Στατιστικής που είχε γίνει και µετά εγκαταλείφθηκε
από τον Κυβερνήτη, και να ακολουθηθούν οι συµβουλές που τα µέλη της
τού είχαν πολλές φορές υποβάλλει χωρίς να γίνουν ποτέ αποδεκτές, συµβουλές που βρίσκονται ακόµα καταχωρηµένες στα αρχεία" (Thiersch,
1972, τόµ. Β', σελ. 14-15).
Οι στόχοι του "Γραφείου ∆ηµοσίας Οικονοµίας" ενσαρκώνουν τις
ιδέες της Αντιβασιλείας και ιδίως του v. Armansperg, ο οποίος στόχευε
στην ίδρυση µιας πρότυπης αγροτοβιοτεχνικής µονάδος στην περιοχή
της ∆άφνης, σε έκταση 6.000 στρεµµάτων και τον αποικισµό από Βαυα-
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ρούς καλλιεργητές, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους φορείς µιας αναπτυξιακής δεοντολογίας µε την εισαγωγή τεχνολογίας.71
Οι ιδέες και σκέψεις του Eichthal, αλλά και της Αντιβασιλείας για τον
αποικισµό της υπαίθρου που έχει ερηµωθεί δεν είναι εντελώς νέες. Παρόµοιες απόψεις είχαν διατυπωθεί και προγενέστερα, τόσο κατά τη
διάρκεια της Επαναστάσεως,72 όσο και επί Καποδίστρια,73 ενώ ανάλογες προτάσεις είχαν υποβάλλει ο Ελβετός γιατρός Louis-Andre Gosse74
και ο Thiersch.75 Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι η ιδέα του αποικισµού της υπαίθρου κυκλοφορούσε στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα της
εποχής.
Παρόλους τους φιλόδοξους στόχους που είχε το "Γραφείο ∆ηµοσίας
Οικονοµίας", αλλά και ο ίδιος ο v. Armansperg, δεν απέδωσαν οι προβλέψεις τους. Ως αίτια θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε το ανεπαρκές και
χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις προσωπικό και την πολιτική συγκυρία
που δεν επέτρεψαν την πολιτική παρέµβαση σε µια κοινωνικοοικονοµική δοµή που ήταν ήδη πολύπλοκη. Η διχόνοια που ξέσπασε ανάµεσα στα
µέλη της Αντιβασιλείας, όπως προαναφέραµε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην µη υλοποίηση των στόχων της.76 Παράλληλα, η προσπάθεια εποικισµού της υπαίθρου δεν πέτυχε. Μόνο λίγες οικογένειες Γερµανών ήρθαν και εποίκισαν το Ηράκλειο Αττικής.
Για βιοµηχανία δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο αυτή την περίοδο. Η
οποιαδήποτε προσπάθεια για χάραξη µιας πολιτικής στον τοµέα της µεταποιήσεως επικεντρωνόταν στις προτάσεις που είχε υποβάλλει ο Γρηγόριος Παλαιολόγος και θα υλοποιηθούν αργότερα µε την δηµιουργία
της "Επί της Εµψυχώσεως της Εθνικής Βιοµηχανίας Επιτροπής".

7. Ναυτιλιακή και εµπορική πολιτική
Η Αντιβασιλεία καταβάλλει την προσπάθεια να οργανωθεί ο ναυτικός χώρος µε µια σειρά νοµοθετικά µέτρα - διοικητική διαίρεση, οργάνωση τελωνείων, δηµιουργία εµπορικών επιµελητηρίων, προστασία, οργάνωση και έλεγχο της εθνικής εµπορικής ναυτιλίας κτλ. - που αποσκοπούν να δηµιουργήσουν το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο θα κινηθούν
το εµπόριο και οι συγκοινωνίες.
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Με το διάταγµα της 15/27 Οκτωβρίου 1833 "Περί Εµπορικής Ναυτιλίας" (ΦΕΚ, αρ. 36, 24 Νοεµβρίου 1833), καταβάλλεται η προσπάθεια να
τεθούν οι όροι που πρέπει να πληρούνται για να µπορεί ένα πλοίο να
υψώσει ελληνική σηµαία. ∆ιευκρινίζεται παράλληλα ότι η ακτοπλοΐα θα
διενεργείται αποκλειστικά από το ελληνικό εµπορικό ναυτικό και ότι τα
ναυτικά και τελωνειακά τέλη είναι υψηλότερα για τα πλοία µε ξένη σηµαία. Το διάταγµα της 14/26 Νοεµβρίου 1836 "Περί Εµπορικής Ναυτιλίας" (ΦΕΚ, αρ. 68, 3 Νοεβρίου 1836) ανανεώνει απλά και µόνο το προηγούµενο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο πλοιοκτήτης πλοίου µε ελληνική σηµαία πρέπει απαραίτητα να έχει ελληνική υπηκοότητα, - µια διάταξη που δεν υπήρχε στο προηγούµενο διάταγµα, - και ότι ένας ξένος
µπορεί να γίνει µέτοχος ενός πλοίου υπό τον όρο να µην έχει στην κατοχή του πάνω από 50% των µετοχών. Οι διατάξεις αυτές δηλώνουν την
ύπαρξη ενός εµποροκρατικού πνεύµατος.
Με τα διατάγµατα της 4/16 Ιανουαρίου 1834 "Περί του οργανισµού
των Λιµενίων Αρχών" (ΦΕΚ, αρ. 4, 4 Φεβρουαρίου 1834) και της 9/21
Φεβρουαρίου 1834 "Περί διαιρέσεως των λιµένων του Βασιλείου και περί προσδιορισµού της περιφερείας εκάστου" (ΦΕΚ, αρ. 10, 27 Φεβρ./11
Μαρτ. 1834), ρυθµίζονται τα διοικητικά ζητήµατα. Τα διατάγµατα της
8/20 Φεβρουαρίου 1834 (ΦΕΚ, αρ. 31, 17 Αυγ./8 Σεπτ. 1834) και της 8/20
Ιουνίου 1839 προσδιορίζουν τα "λιµενικά δικαιώµατα". Με το διάταγµα της 28ης Σεπτεµβρίου 1834 "Περί των παρά των πλοίων των ξένων
∆υνάµεων πληρωτέων λιµενικών" καθορίζονται προτιµησιακά τέλη,
ανάλογα µε το ξένο έθνος.
Για την ανάπτυξη του εµπορίου και της εµπορικής ναυτιλίας δεν αρκούσαν οι υπογραφές µιας σειράς διεθνών εµπορικών-ναυτιλιακών
συµβάσεων· έπρεπε βασικά να οργανωθεί η δοµή του εσωτερικού εµπορίου µε την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και τη δηµιουργία δυνατοτήτων ευχερούς και ασφαλούς διακίνησης των εµπορευµάτων από
τους τόπους παραγωγής στα λιµάνια επικοινωνίας µε το εξωτερικό και
το εσωτερικό. ∆εν µπορεί να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι η οικονοµική υφή του νέου Κράτους παρέµενε αγροτική.
Με τη συγκρότηση του Κράτους παρατηρείται µία µετατόπιση του
εµπορίου και της διακινούµενης ναυτιλίας από τα παραδοσιακά κέντρα
Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά, - τα οποία είναι κατεστραµµένα και βρίσκονται κάτω από την τουρκική κατοχή, - σε νέα λιµάνια, τη Σύρο, Πάτρα
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και τον Πειραιά.77
Η Αντιβασιλεία ανεγνώρισε τη σηµασία της γεωγραφικής θέσης της
Σύρου και προχώρησε στην αξιοποίησή του. Πρόθεσή της ήταν η κατασκευή ενός συγχρόνου λιµανιού. Για το σκοπό αυτό το Γραφείο ∆ηµοσίας Οικονοµίας ζήτησε από τον διοικητή Κυκλάδων, στις 22 Οκτωβρίου 1834, να καλέσει τον επιθεωρητή Κυκλάδων, τον διευθυντή του Τελωνείου και τους Συριανούς που είχαν ήδη εγκαταστήσει στην αποβάθρα τα µαγαζιά ή τις αποθήκες τους και να τους γνωστοποιήσει ότι η
Κυβέρνηση τους αναγνωρίζει ως ιδιοκτήτες των οικοπέδων στα οποία
είχαν κτίσει, µε τον όρο ότι κάθε ιδιοκτήτης µαγαζιού που βρίσκεται
στην πρώτη σειρά, στην προκυµαία, θα αγοράσει προς 6 δρχ. το m2 το
οικόπεδό του, προς 4 δρχ. αν βρίσκεται στη δεύτερη σειρά και προς 3
δρχ. το m2, αν βρίσκεται στην τρίτη σειρά. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι
οι κάτοικοι της Ερµούπολης θα χρηµατοδοτούσαν τα έργα στο λιµάνι
του νησιού. Η γνωστοποίηση αυτής της εγκυκλίου αποτελεί εφαρµογή
του Β.∆. της 8/20 Οκτωβρίου 1834 «Περί της κατασκευής των αποβαθρών της Σύρου», µε το οποίο είχε εγκριθεί το σχέδιο διαρρυθµίσεως
του λιµανιού, που είχε εκπονήσει ο βαυαρός αρχιτέκτονας Erlancher.
Για την πραγµατοποίηση του σχεδίου αυτού, του οποίου το κόστος
έφθανε τις 98.640 δραχµές, ο Γραµµατέας των Οικονοµικών πρότεινε
τον παραπάνω διακανονισµό στους κατοίκους της πόλεως.78
∆ιαφορετική είναι η περίπτωση του Πειραιά. Ο Πειραιάς «υπάρχει»,
σύµφωνα µε την έκφραση του Γάλλου προξένου στον Πειραιά De Varieux,79 - από τότε που ο Όθων µετέφερε την 1η ∆εκεµβρίου 1833, την έδρα
της Κυβερνήσεώς του από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Όταν το 1833 ψηφίστηκε και άρχισε να ισχύει ο νόµος για τον σχηµατισµό των δήµων, ο
∆ήµος Πειραιώς ήταν, στην πραγµατικότητα, ακατοίκητος. Ο εποικισµός του θα γίνει σχετικά γρήγορα µετά το 1840.
Λεπτοµερείς περιγραφές για το εµπόριο και την εµπορική κίνηση στο
λιµάνι της Πάτρας κάνουν οι περιηγητές.80 Εξαίρεται η γεωγραφική της
θέση και η συγκέντρωση των αγαθών από την Πελοπόννησο και η εξαγωγή τους προς το Λιβόρνο, την Αγκώνα, την Τεργέστη και την Μασσαλία. Μετά την Ανεξαρτησία θα καταστεί το λιµάνι της Πάτρας εξίσου
σηµαντικό για την ανάπτυξη της χώρας, όπως ο Πειραιάς και η Ερµούπολη.
Το 1833, οι Πατρινοί, - οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους αγρό-
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τες και βοσκοί, - µετά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευµάτων,
βρίσκουν την πόλη τους κατεστραµµένη και τους αγρούς τους ρηµαγµένους: δεν υπήρχαν ούτε οι αµπελώνες ούτε οι κήποι ούτε οι ελιές.81 Η
πόλη οικοδοµείται µε βάση τα σχέδια του ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονα Στ. Βούλγαρη, που υπηρετεί στο γαλλικό στρατό. Το λιµάνι είναι
εκτεθειµένο στους ισχυρούς βόρειους ανέµους, και η διαρρύθµισή του
προβληµατίζει τις αρχές από το 1836. Η ολοκλήρωση της πόλεως θα καταστεί δυνατή µετά το 1840.

Συµπεράσµατα - Τελικές παρατηρήσεις
Η Αντιβασιλεία αναλαµβάνει την διοίκηση του ελληνικού κράτους
κάτω από δυσµενείς συνθήκες. Μοναδική εγγύηση για την επιτυχία στο
δύσκολο, οµολογουµένως, έργο της είναι η εµπειρία των µελών της από
τη θητεία τους σε αντίστοιχες θέσεις στο Βασίλειο της Βαυαρίας. Ο προγραµµατισµός και σχεδιασµός συγκεκριµένων στόχων οικονοµικής πολιτικής αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία. Η άγνοια των συνθηκών
του ελληνικού κράτους, η νοοτροπία των κατοίκων και κυρίως η καχυποψία των πολιτικών αρχηγών, αλλά και ο ανταγωνισµός των Μ.∆υνάµεων υπήρξαν σοβαροί, ανασταλτικοί παράγοντες κατά την άσκηση του
κυβερνητικού έργου.
Οι σαφείς και εξειδικευµένοι στόχοι της οικονοµικής πολιτικής της
Αντιβασιλείας υποδηλώνουν τη δηµιουργία ενός κράτους οικονοµικά
αυτάρκους, - έστω και σ' αυτά τα ασφυκτικώς περιορισµένα όρια, - το
οποίο θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τον πλουτοπαραγωγικό
του πλούτο. Είναι ενδεικτικό, ότι ορισµένα από τα µέτρα που έλαβε η
Αντιβασιλεία, όπως το νοµισµατικό σύστηµα και ο έλεγχος των ∆ηµοσίων Οικονοµικών, ίσχυσαν και επεκράτησαν µεταγενέστερα.
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Abstract

Christos P. Baloglou: Directions and perspectives of the economic policy during the Regency.
This article sets out to present and discuss the economic policy of the Regency from its
arrival in Greece (20th January 1833) until the first of June 1835. In order to facilitate the
reader’s appreciation and comprehension, the article opens with an introductory section
describing the economic situation in Greece at the time of the arrival of the Regency, the
targets of its economic policy and the measures which have been taken in specific sectors
of the economy (public finance, agriculture, currency, trade).
One of the first acts of the Regency was the introduction of an entirely new currency
system to take the place of Kapodistrian and Ottoman coinage as the chief medium of exchange and the major standards of value. By a royal degree of 8 February 1833, the drachma, divided into 100 lepta, was established as the new and only national coin. All payments
to the state had to be made in the new currency or in specified foreign silver coins of gold
and silver, whose value was established in terms of the new currency. Turkish money, still
the main medium of exchange and the major basis for accounting, was excluded from the
category of acceptable foreign coins because its depreciated value in the international money market had a depressing effect on the value of Greek liquid capital and because its liability to manipulation by the Ottoman government rendered Greece financially vulnerable
to the former overload. The new monetary system was therefore one of the last steps in the
liberation from Ottoman control and a first step not only in the facilitation of commerce
through a stable currency but in its reorientation from the Ottoman to the Western economic orbit.
The Regency did not give a great attention to the agricultural sector, although the
main characteristic of its policy was the undertaking of measures for colonization and settlement.1
First, by a royal ordinance passed in 1834, the state offered the following inducements
to those entering Greece with the intention of purchasing land and establishing residence there. If intended for their own use, they could import, duty-free, used clothing, furniture and
household items, agricultural implements, seeds and plants, wagons and carts, horses and
harnesses. If they could prove that they had purchased or leased land, they could import also duty-free, sheep and horned cattle. Second, the dotation law of 1835 specifically made eligible Greeks who had participated in the war of independence but had not taken up residence
in Greece. Finally, plans were discussed privately for the settlement of foreign colonies
from abroad, particularly from the German lands, but they never really got past the drawing board. A reference to such possibilities appeared in the public explanatory note on the
1. J. Petropoulos "The Greek economy during the first decade of Othonian rule", ∆ελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 24 (1981) 142-221, at pp. 190-191.
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dotation law, issued by the government six months after its promulgation. If those eligible
did not take advantage of their opportunity, it warned foreign colonists would eventually
appear to buy some land and they would not be turned away.
Commerce and navigation were the most vigorous sector of Greece’s economy. The
Regency introduced mercantile laws founded on the French commercial code and established commercial tribunals in Nauplion, Patras, and Syra.
The internal strife between the members of the Regency, -v. Maurer und v. Abel left the
country in June 1834,- and the political instability in the country did not permit for a better
application of the measures.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1988-1997)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΙ Πάτρας

1. Εισαγωγή
Η ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών συνδέεται άµεσα µε τον
τουρισµό, που ως έννοια, ορίζεται, κυρίως από την µετακίνηση ατόµων από τον µόνιµο τόπο διαµονής του σ’ έναν άλλο, µε συνηθέστερο
σκοπό την ψυχαγωγία. Ο τουρισµός ως φαινόµενο είναι πολύµορφο.
Περιλαµβάνει το σύνολο των µετακινήσεων, που γίνονται για µορφωτικούς λόγους ή για αναψυχή, τις αιτίες του και τις πολλαπλές του επιδράσεις στην οικονοµία και το τοπίο των τουριστικών περιοχών. Ο
τουρισµός, µπορεί να θεωρείται από τους οικονοµολόγους ως φαινόµενο µεταφοράς εισοδηµάτων, µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών από τους γεωγράφους, όµως, είναι ένας παράγοντας που συντελεί στην αλλαγή και καµιά φορά στην παραµόρφωση του τοπίου. Αν
για όλες τις χώρες ο Τουρισµός, µε την εισροή πολύτιµου συναλλάγµατος είναι ιδιαίτερα επωφελής και κερδοφόρος, για τις αναπτυσσόµενες χώρες αποτελεί σηµαντική και σε ορισµένες περιπτώσεις κύρια
πηγή «άδηλων πόρων». Το ίδιο συµβαίνει και στη χώρα µας και για όσο
χρονικό διάστηµα ακόµη, τα αρχαία µνηµεία και οι φυσικές οµορφιές
του τοπίου της θα προσελκύουν κάθε χρόνο πλήθος τουριστών.
Ο τουρισµός χωρίζεται, µε βάση ορισµένα κριτήρια, στις εξής κατηγορίες:
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1) Από άποψη γεωγραφικού περιβάλλοντος, σε :
(α) Εσωτερικό που αφορά τις µετακινήσεις των κατοίκων µιας
χώρας στο εσωτερικό αυτής,
(β) Εξωτερικό, που αφορά τις µετακινήσεις σε άλλες χώρες και
χωρίζεται σε i) εισερχόµενο και ii) σε εξερχόµενο (αναχωρήσεις).
2) Από άποψη τουριστικού πλήθους σε :
(α) Ατοµικό ή µεµονωµένο, που αφορά τις µετακινήσεις ενός ή
περισσοτέρων ατόµων που µετακινούνται µεµονωµένα, άσχετα
µε το συγκοινωνιακό µέσο ή τρόπο ή άτοµα που συνδέονται µε
συγγενικούς ή φιλικούς δεσµούς.
(β) Συλλογικό ή οµαδικό, που αφορά οργανωµένα γκρουπ που
διακινούνται µέσω ταξιδιωτικών γραφείων.
3) Από άποψη εποχής σε:
(α) Συνεχή. Καλείται η τουριστική διακίνηση που εκτείνεται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.
(β) Εποχιακό. Καλείται όταν η µέγιστη διακίνηση του τουριστικού πλήθους πραγµατοποιείται σε µια ορισµένη περίοδο του
έτους. Ο εποχιακός τουρισµός ανάλογα µε την περίοδο της µέγιστης διακίνησης διακρίνεται σε : 1) χειµερινό, 2) θερινό, 3) φθινοπωρινό και 4) εαρινό τουρισµό. Στο εποχιακό τουρισµό η τουριστική διακίνηση µπορεί να εµφανίζει µια ακανόνιστη, από
άποψη ποσότητας, συνεχή ροή σε ορισµένες εποχές ή µήνες του
έτους, οπότε έχουµε και τις παρακάτω διακρίσεις σε:
1) Πλήρη τουριστική περίοδο,
2) Τουριστική περίοδο αιχµής,
3) Τουριστική νεκρά περίοδος.
4) Από άποψη αποστολής, σε:
(α) ψυχαγωγικό,
(β) φυσιολατρικό,
(γ) µορφωτικό,
(δ) καλλιτεχνικό ,
(ε) θρησκευτικό,
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(στ) αθλητικό,
(ζ) επαγγελµατικό,
(η) θεραπευτικό
5) Από άποψη χρήσης µεταφορικών µέσων, σε:
(α) αεροπορικό τουρισµό,
(β) σιδηροδροµικό,
(γ) ποδηλατικό,
(δ) ατµοπλοϊκό,
(ε) µε αυτοκίνητο όχηµα,
(στ) πεζοπορικό τουρισµό.

2. Ελληνικός Τουρισµός
2.1. ∆ιαπιστώσεις και Στόχοι
Ο ελληνικός τουρισµός διέρχεται µία κρίσιµη καµπή και είναι πια
επιτακτική ανάγκη η ανανέωση του τουριστικού προϊόντος, η επανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς του και η ελεγχόµενη περαιτέρω ανάπτυξή του.
Απαραίτητος θεωρείται και ο επαναπροσδιορισµός του ελληνικού
τουρισµού µέσα στο ευρωπαϊκό και διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι, µε
στόχο να καθιερωθεί, πλέον, η Ελλάδα ως 12µηνος ποιοτικός τουριστικός προορισµός. Έτσι επιχειρείται ένα άνοιγµα - πρόκληση, κυρίως προς τις θεµατικές µορφές τουρισµού (πολιτιστικός, οικολογικός,
συνεδριακός, θαλάσσιος, θεραπευτικός κ.λπ.) ούτως ώστε να επιτευχθεί η άµβλυνση της κυριαρχίας του µαζικού τουρισµού, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), ως τουριστικού πόρου.
Παράλληλα, επιχειρείται η γενικότερη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών (δηµόσιων και ιδιωτικών) και µία νέα θεσµική - κανονιστική όσο και επενδυτική - αναπτυξιακή διάσταση της τουριστικής
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πολιτικής µε διαµορφωµένα µέσα υλοποίησής της τα ενισχυµένα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου (2234/94) για όλα τα έργα ειδικής
υποδοµής του Ν. 2234/94 - που είναι συνεδριακά κέντρα, µαρίνες, γήπεδα γκολφ, εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαµατικών πηγών και χιονοδροµικών κέντρων, κέντρα θαλασσοθεραπείας και κέντρα τουρισµού
υγείας - τα εθνικά και κοινοτικά κονδύλια του Β΄ ΚΠΣ καθώς και το
πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων που χρηµατοδοτείται από εθνικά
και κοινοτικά διαθέσιµα.
Τα κίνητρα αυτά αφορούν κατά προτεραιότητα τις ανεπτυγµένες
τουριστικές περιοχές, η προσφορά των οποίων χρήζει στήριξης µε έργα ειδικής τουριστικής υποδοµής, προκειµένου να ανοιχθεί σε πελατεία ειδικών µορφών τουρισµού και να επιτύχει επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τουριστικές περιοχές, που δηµιουργήθηκαν ως επί τω πλείστων µε τα κίνητρα του Ν.
1262/82 ως προορισµοί µαζικού τουρισµού και ήδη αντιµετωπίζουν
οξύτατα προβλήµατα (πληρότητας, βιωσιµότητας και µονάδων) των
οποίων το τουριστικό προϊόν πρέπει εξίσου να διαφοροποιηθεί.
Για πρώτη φορά, επίσης, καταβάλλεται συστηµατική προσπάθεια
αξιοποίησης των ιδιαίτερων, µοναδικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό προορισµό, στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται σε
τάσεις και δηµοφιλείς συνήθειες διεθνώς όπως π.χ. οι ευεργετικές και
παγκοσµίως αναγνωρισµένες επιδράσεις στην υγεία, της «Μεσογειακής διατροφής» και της ελληνικής γαστρονοµικής παράδοσης.
Υπό αυτό το πρίσµα και µε αυτά τα εφόδια, ο Ε.Ο.Τ. οργανώνει την
ανασύνταξη και αντεπίθεση του ελληνικού τουρισµού, διεκδικώντας
το µερίδιο που του αρµόζει στην ραγδαία αναπτυσσόµενη και τόσα
πολλά υποσχόµενη διεθνή τουριστική αγορά.

1.2. Η εξέλιξη του τουρισµού «(1988 - 1998)»
1.2.1. Συνολικές Αφίξεις Τουριστών στα έτη 1988 - 1997
Στον Πίνακα 1.2.1. καταγράφουµε τις συνολικές αφίξεις των τουριστών και για να προσδιορίσουµε το µέγεθος των µεταβολών που παρατηρούνται υπολογίσαµε το ποσοστό % της µεταβολής από έτος σε
έτος σε τρέχουσες και σε σταθερές τιµές του 1988.
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Πίνακας 2.2.1.
Αφίξεις Τουριστών στα Έτη 1988-1997
ΕΤΟΣ

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΤ.%

ΜΕΤ. ΣΤΑΘ.’88

ΜΕΤ.% ’88

1988

8.351.182

1989

8.540.962

189.780

2,27

189.780

2,27

1990

9.310.492

1991

8.271.258

769.530

9,01

959.310

11,49

-1.039.234

-11,16

-79.924

-0,96

1992

9.756.012

1993

9.913.267

1.484.754

17,95

1.404.830

16,82

157.255

1,61

1.562.085

18,70

1994
1995

11.301.722

1.388.455

14,01

2.950.540

35,33

10.712.145

-589.577

-5,22

2.360.963

28,27

1996

9.782.061

-930.084

-8,68

1.430.879

17,13

1997

10.588.489

806.428

8,24

2.237.307

26,79

Πηγή: Ε.Ο.Τ.

Από τον πίνακα διακρίνουµε µια σηµαντική πτώση στον αριθµό
των αφίξεων το 1991 που φτάνει το 11% ενώ σε σταθερές τιµές του ’88
το 0,96%, δηλαδή οι αφίξεις βρίσκονται σε µικρότερο επίπεδο απ’ ότι
ήταν το 1988.
Έχουµε δύο σηµαντικές αυξήσεις της τάξεως του 18% και 14% κατά
τα έτη ’92 και ’94 αντίστοιχα, φθάνοντας το υψηλότερο σηµείο σε σχέση µε το 1988, δηλαδή άνοδο περίπου 35%. Ακολουθούν ξανά δύο διαδοχικές µειώσεις και τελικά µια άνοδος που βρίσκεται τις αφίξεις του
1997 σε ποσοστό 26,79% σε σχέση µε τις αφίξεις του έτους βάσης (1988).

1.2.2. Προέλευση κατά Εθνικότητα
Ο πίνακας 1.2.2. παρουσιάζει τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών
στα έτη ’88-’97 ανά χώρα προέλευσης σε ποσοστά %.
Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι το 20% περίπου των συνολικών
αφίξεων κατά µέσο όρο προέρχεται από τη Γερµανία. Οι τουρίστες
αυτοί διακινούνται κυρίως µέσω της T.U.I. (Touristic Union International), του µεγαλύτερου Γερµανικού Πρακτορείου διακίνησης τουριστών και ηγετικό πρακτορείο ανά τον κόσµο.
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∆εύτεροι έρχονται οι τουρίστες µε προέλευση από το Ην. Βασίλειο
µε ποσοστό (19,87%). Ακολουθούν οι Ιταλοί (6,12%), οι Γάλλοι
(5,33%), οι Ολλανδοί (4,97%), οι υπήκοοι της πρώην Γιουγκοσλαβίας
(3,65%), οι Σουηδοί (3,59%), οι Αυστριακοί (3,31%), οι ∆ανοί (3%) και
οι κάτοικοι των Η.Π.Α. (2,6%).
Το υπόλοιπο µέρος των αφίξεων καλύπτεται µε πολύ µικρά ποσοστά της τάξεως του 02 - 1,8 % από τα υπόλοιπα κράτη.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το σύνολο των ασιατών τουριστών
είναι το 3,1% του συνόλου των αφίξεων και των Ιαπώνων µόλις το 0,95 %.
Πίνακας 2.2.2.
ΚΡΑΤΗ

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995 1996

1997 Μ.Ο.

ΑΥΣΤΡΙΑ

3,23

3,14

3,08

3,49

3,54

2,91

3,14

3,24

3,68

3,67

3,31

ΒΕΛΓΙΟ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1,95

1,91

2,17

2,17

2,31

2,26

2,33

2,29

2,18

2,17

2,18

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0,57

0,86

1,44

1,91

1,44

1,46

1,18

1,27

1,58

1,72

1,35

ΓΑΛΛΙΑ

5,59

5,60

6,07

5,69

5,56

5,59

5,50

5,15

4,73

4,03

5,33

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19,12

19,38

20,64

18,87

19,93

20,87 21,53

21,22 19,50

18,84 20,05

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

4,77

4,32

6,24

6,27

0,96

1,93

2,52

5,45

2,45

2,53

3,65

∆ΑΝΙΑ

3,37

3,70

3,02

2,56

2,88

2,56

2,72

3,03

3,06

3,25

3,00

ΕΛΒΕΤΙΑ

1,59

1,63

1,63

1,53

1,67

1,66

1,55

2,42

2,62

2,79

1,93

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

21,69

19,11

17,69

20,25

22,09

22,11 21,59

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

0,79

0,73

0,73

0,53

0,59

0,6

0,62

0,58

0,55

0,43

0,61

ΙΣΠΑΝΙΑ

1,00

1,21

1,37

1,27

1,23

1,20

1,08

0,89

0,81

0,67

1,06

ΙΤΑΛΙΑ

6,66

6,67

6,67

6,25

6,38

6,31

6,41

6,01

5,02

5,04

6,12

ΚΥΠΡΟΣ

1,20

1,32

1,10

1,26

1,10

0,91

0,82

0,92

0,88

1,24

1,06

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

1,24

0,81

0,99

0,83

0,98

1,03

1,28

1,33

1,61

1,52

1,18

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

4,28

5,02

5,32

5,44

5,60

5,15

5,23

4,72

4,62

4,38

4,97

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

0,36

0,63

0,65

1,30

1,10

0,75

0,93

0,85

1,16

1,37

0,92

20,77 17,26

16,17 19,87

ΠΟΛΩΝΙΑ

1,03

0,79

0,66

0,57

0,45

0,35

0,27

0,46

0,91

0,96

0,63

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

0,30

0,44

0,29

0,20

0,27

0,21

0,19

0,19

0,16

0,12

0,23

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

0,11

0,08

0,12

0,22

0,20

0,19

0,23

0,36

0,52

0,49

0,26

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

3,19

3,07

2,79

3,17

3,22

3,20

3,55

4,29

4,58

4,46

3,59

ΤΣΕΧΙΑ –
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

0,19

0,22

0,31

1,57

1,96

0,90

0,81

1,13

2,10

1,93

1,14

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

2,45

2,99

2,56

2,61

1,76

1,18

1,27

0,96

1,24

1,40

1,78
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ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
ΕΥΡΩΠΗΣ

0,09

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΥΡΩΠΗΣ

84,48 83,75 85,85

88,95 86,30 85,45 86,82

ΙΑΠΩΝΙΑ

1,10

1,22

1,16

0,70

1,12

0,91

0,84

0,84

0,89

0,80

0,95

ΙΣΡΑΗΛ

0,33

0,43

0,35

0,45

0,6

0,46

0,33

0,51

0,77

0,78

0,48

ΛΙΒΑΝΟΣ – ΣΥΡΙΑ 0,37

0,40

0,26

0,19

0,16

0,15

0,12

0,15

0,19

0,15

0,21

0,13

0,31

0,98

1,07

2,07

2,15

1,26

2,45

3,62

1,49

85,87 83,76 85,72 85,71

ΤΟΥΡΚΙΑ

0,54

0,51

0,47

0,65

0,75

1,51

0,65

0,46

0,48

0,42

0,65

ΙΡΑΝ

0,06

0,06

0,05

0,05

0,07

0,08

0,06

0,06

0,05

0,04

0,06

ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

0,15

0,16

0,11

0,07

0,08

0,08

0,05

0,07

0,13

0,08

0,10

ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
ΑΣΙΑΣ

0,65

0,71

0,57

0,54

0,57

0,55

0,55

0,62

0,56

1,37

0,68

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΙΑΣ

3,21

3,48

2,96

2,64

3,12

3,73

2,60

2,70

3,08

3,64

3,11

ΑΙΓΥΠΤΟΣ –
ΣΟΥ∆ΑΝ

0,38

0,36

0,25

0,24

0,20

0,20

0,16

0,20

0,20

0,18

0,23

ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

0,27

0,24

0,21

0,16

0,17

0,15

0,11

0,11

0,09

0,08

0,16

ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
ΑΦΡΙΚΗΣ

0,43

0,35

0,26

0,22

0,15

0,14

0,11

0,14

0,15

0,14

0,20

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΦΡΙΚΗΣ

1,08

0,94

0,72

0,62

0,52

0,49

0,38

0,45

0,45

0,40

0,59

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

0,06

0,07

0,05

0,06

0,09

0,09

0,10

0,09

0,08

0,04

0,07

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

0,16

0,18

0,12

0,10

0,09

0,09

0,10

0,10

0,10

0,08

0,11

ΜΕΞΙΚΟ

0,08

0,10

0,07

0,04

0,07

0,05

0,05

0,04

0,03

0,02

0,05

Η.Π.Α.

3,29

3,26

2,94

2,18

2,86

2,59

2,36

2,24

2,27

2,27

2,60

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

0,85

0,92

0,80

0,57

0,61

0,52

0,50

0,47

0,45

0,45

0,60

ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

0,14

0,14

0,13

0,13

0,16

0,1

0,08

0,08

0,11

0,10

0,12

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

4,59

4,68

4,11

3,09

3,88

3,46

3,19

3,02

3,05

2,97

3,56

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1,21

1,33

1,09

0,80

0,71

0,57

0,54

0,51

0,56

0,44

0,75

ΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ
ΩΚΕΑΝΙΑΣ

0,16

0,16

0,14

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

0,05

0,03

0,09

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΚΕΑΝΙΑΣ

1,36

1,49

1,23

0,91

0,80

0,64

0,61

0,56

0,61

0,47

0,84

ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.∆.

0,16

0,28

0,44

0,95

1,03

1,18

1,19

1,96

3,45

1,90

1,30

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ

94,88

94,62

95,30

97,16

95,65

94,95 94,79

94,57 94,39

95,11 95,11

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

5,12

5,38

4,70

2,84

4,35

5,05

5,21

5,43

5,61

4,89

4,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ΠΗΓΗ Ε.Ο.Τ. / Τµήµα Ερευνών και Μελετών

224

Αναστάσιος Παναγόπουλος

2.2.3. Αφίξεις ανά µέσο µεταφοράς.
Στον πίνακα 1.2.3. παρουσιάζονται οι αφίξεις αλλοδαπών αλλοδαπών τουριστών ανάλογα µε το µέσο µεταφοράς (αεροπορικώς, σιδηροδροµικών, θαλλασίως, οδικώς και µε κρουαζιέρες). Παρατηρώντας
τον πίνακα διαπιστώνεται ότι οι ταξιδιώτες προτιµούν τις αεροπορικές µεταφορές. Η αξιοπιστία των αεροπορικών µεταφορών, που επιτυγχάνουν τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη στατιστικά µετάβαση
από χώρα σε χώρα είναι παράγοντες που εξηγούν την µεγαλύτερη
προτίµηση σε αυτές.
Σύµφωνα µε τον αριθµό των συνολικών αφίξεων ανά µέσο µεταφοράς, παρατηρείται άνοδος στις αεροπορικές αφίξεις και µείωση
στις αφίξεις που σηµειώθηκαν µε τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς, κατά
τα έτη ’89-’97. Έτσι φαίνεται ότι οι αεροπορικές µεταφορές καλύπτουν το 66,26% των αφίξεων το 1989 και φθάνουν το 76,95% των
αφίξεων το 1997.
Τέλος στον πίνακα 1.2.3. παρουσιάζονται οι αφίξεις κατά µέσο όρο
στα έτη ’89 - ’97 ανά µέσα µεταφοράς.
Οι αεροπορικές µεταφορές συµβάλλουν κατά 74,11% στις συνολικές αφίξεις, ακολουθούν οι οδικές µεταφορές µε 10,87%, οι θαλάσσιες
µεταφορές µε 9,04%, οι κρουαζιέρες µε 4,83% ενώ µόνο 1,14% αναλογεί στις σιδηροδροµικές αφίξεις.
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Πίνακας 2.2.3.
ΕΤΟΣ

ΑΕΡ/ΚΩΣ

ΣΙ∆/ΚΩΣ

1989

5.659.472

239.691

%
1990

8.540.962

11,19

14,37

5,38

100,00

1.315.496

437.182

9.310.492

67,72

3,01

10,45

14,13

4,70

100,00

5.772.557

144.969

897.755

1.220.846

235.131

8.271.258

69,79

1,75

10,85

14,76

2,84

100

7.305.312

76.708

1.143.034

806.306

424.652

9.756.012

74,88

0,79

11,72

8,26

4,35

100

7.496.435

56.814

978.258

881.316

500.444

9.913.267

75,62

0,57

9,87

8,89

5,05

100

8.822.774

42.936

930.084

917.016

588.912

11.301.722

78,07

0,38

8,23

8,11

5,21

100

8.479.232

36.739

840.247

773.959

581.968

10.712.145

%
1996

459.111

973.140

%
1995

1.227.364

2,81

%
1994

ΣΥΝΟΛΟ

279.810

%
1993

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

66,26

%
1992

955.324

Ο∆ΙΚΩΣ

6.304.864

%
1991

ΘΑΛ/ΣΙΩΣ

79,16

0,34

7,84

7,23

5,43

100

7.683.659

28.383

578.044

943.209

548.766

9.782.061

%

78,55

0,29

5,91

9,64

5,61

100

8.147.921

36.752

565.706

1.319.946

518.164

10.588.489

%

76,95

0,35

5,34

12,47

4,89

100

Μ.Ο.

74,11

1,14

9,04

10,87

4,83

1997

ΠΗΓΗ: Ε.Ο.Τ.

1.2.4. ∆ιανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια
Στον πίνακα 1.2.4. παρουσιάζονται οι διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια σε ποσοστό % κατά Μέσο Όρο για την συγκεκριµένη περίοδο
(’90 - ’97). Οι διανυκτερεύσεις πραγµατοποιήθηκαν σε τουριστικά
αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες περιοχές από αλλοδαπούς και
ηµεδαπούς τουρίστες.
Έχουµε πολύ σηµαντικές διαπιστώσεις.
Οι προτιµήσεις των αλλοδαπών τουριστών επικεντρώνονται στο
Ν. Αιγαίο (33,3%) και την Κρήτη (25,33%) ενώ ακολουθεί η Αττική
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(13,48%), τα Νησιά του Ιονίου (9,94%) και η Κεντρική Μακεδονία
(5,83%).
Οι ηµεδαποί τουρίστες προτιµούν την Αττική (21,13%), την Κεντρική Μακεδονία (11,87%), το Νότιο Αιγαίο (9,21%), την Πελοπόννησο (8,29%). Ακολουθούν η Θεσσαλία (7,91%), η Στερεά Ελλάδα
(7,48%), η Αν. Μακεδονία - Θράκη (7,07%), η Κρήτη (5,82%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (5,69%). Η προτίµηση σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία
αιτιολογείται κυρίως λόγω των συνεδρίων και εκθέσεων που διεξάγονται στην πρωτεύουσα και την συµπρωτεύουσα. Σε συνολικό επίπεδο
οι τουρίστες προτιµούν περισσότερο το Νότιο Αιγαίο (27,28%), την
Κρήτη (20,42%) και την Αττική (15,39%).
Πίνακας 2.2.4.
ΠΟΣΟΣΤΟ % ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ

ΗΜΕ∆ΑΠΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

1,02

7,07

2,54

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

5,83

11,87

7,35

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

0,08

2,59

0,71

ΗΠΕΙΡΟΣ

0,61

4,35

1,54

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1,43

7,91

3,05

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

9,94

5,82

8,91

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

1,57

5,91

2,65

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

1,59

7,48

3,06

13,48

21,13

15,39

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2,97

8,29

4,29

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2,86

2,70

2,82

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

33,30

9,21

27,28

ΚΡΗΤΗ

25,33

5,69

20,42

100,00

100,00

100,00

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΗΓΗ: Ε.Ο.Τ.
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1.2.5. Εποχικότητα.
Η Ελλάδα αποτελεί µία χώρα καλοκαιρινών, κατά κύριο λόγο διακοπών.
Ο Πίνακας 1.2.51 παρουσιάζει τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών
ανά µήνα κατά µέσο όρο κατά τα έτη 1988-1997.
∆ιαπιστώνουµε ότι οι µήνες Ιούλιος - Αύγουστος συγκεντρώνουν
τον µεγαλύτερο αριθµό τουριστών.
Πίνακας 2.2.51
ΜΗΝΕΣ

ΑΦΙΞΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

124.381
119.896
251.552
577.330
1.139.542
1.300.365
1.769.138
1.831.787
1.388.461
779.531
210.775
160.001
9.652.759

ΠΗΓΗ: Ε.Ο.Τ.

Στον Πίνακα 1.2.52 διαπιστώνουµε ότι οι µήνες Ιούλιος - Αύγουστος συγκεντρώνουν το 37,3% των συνολικών αφίξεων, η περίοδος
Μάιος έως Σεπτέµβριος το 76,97%, ενώ η περίοδος Μάρτιος έως
Οκτώβριος το 93,63% των συνολικών αφίξεων.
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Πίνακας 2.2.52
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΤΑ Μ.Ο. ’88 - ’97
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΑΦΙΞΕΙΣ

%

Ιούλιος - Αύγουστος
Μάιος - Σεπτέµβριος
Μάρτιος - Οκτώβριος

3.600.925
7.429.293
9.037.707

37,30
76,97
93,63

ΠΗΓΗ: Ε.Ο.Τ.

2.3. Μέτρα Ποιοτικής Αναβάθµισης
Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε
τον Ε.Ο.Τ. έχει προβεί σε µια σειρά µέτρων, προκειµένου να ενισχύσει
τον ελληνικό τουρισµό και να εξοµαλύνει τις διακυµάνσεις που εµφανίζονται. Τα µέτρα αυτά εστιάζονται κυρίως στα εξής :
• Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόµενων τουριστικών και συµπληρωµατικών υπηρεσιών.
• Υπαγωγή στον έλεγχο του ΕΟΤ νέων µορφών επιχειρήσεων (π.χ.
επιχειρήσεις προώθησης πωλήσεων δικαιωµάτων χρονοµετριστικής χρήσης καταλυµάτων).
• Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας των τουριστικών γραφείων.
• Ποιοτική κατάταξη των ξενοδοχείων.
• Ποιοτική κατάταξη εστιατορίων σε κατηγορίες (αστέρια) και
εθελοντικό σήµα ποιότητας για την ελληνική κουζίνα.
• Εκσυγχρονισµός των τουριστικών εγκαταστάσεων, ποιοτική
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος, µέσω των κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου.
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2.4. Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί σήµερα το κατ’ εξοχήν
εργαλείο ποιοτικής αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος, µε την
προώθηση των εξής προγραµµάτων :

• Μελέτες και συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του τουρισµού.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα προϋπολογισµού 2.892 εκ. δρχ.
που τέθηκε σε έφαρµογή το 1997. Χρηµατοδοτεί κατά 50% οργανωτικές δράσεις για την προβολή και το άνοιγµα των ΜΜΕ σε
ξένες αγορές ή τµήµατα αγορών, τη βελτίωση του επιπέδου των
υπηρεσιών τους, τη µηχανοργάνωσή τους κ.λπ.
• Πληροφοριακό Σύστηµα υποστήριξης των ΜΜΕ.
Πρόκειται για πρόγραµµα προϋπολορισµού 250,7 εκ. δρχ., προβλέπει την περιφερειοποίηση και διεύρυνση της Τράπεζας Πληροφοριών για ΜΜΕ που ήδη λειτουργεί στον ΕΟΤ, ώστε να επιτευχθεί on-line σύνδεση µε τις υπηρεσίες του ΕΟΤ στην περιφέρεια και τα γραφεία της Τουριστικής Αστυνοµίας.
• Χώροι υγιεινής στα κέντρα εστίασης και αναψυχής.
Πρόκειται για πρόγραµµα προϋπολογισµού 15 δις δρχ. που θα
χρηµατοδοτεί κατά 50% τη δηµιουργία σύγχρονων χώρων υγιεινής, µε αυστηρές προδιαγραφές σε 10.000 κέντρα εστίασης / αναψυχής σε ολόκληρη τη χώρα.
• ∆ηµιουργία βιβλιοθηκών στα ξενοδοχεία.
Πρόκειται για πρόγραµµα προϋπολογισµού 600 εκ. δρχ. που
χρηµατοδοτεί κατά 50% τη δηµιουργία βιβλιοθηκών σε 200 ξενοδοχειακές µονάδες, που θα περιλάβουν µεταφρασµένα έργα αρχαίων συγγραφέων καθώς και έργα νεοελλήνων συγγραφεών, εκδόσεις µε περιηγήσεις, µε στοιχεία για τη χλωρίδα και την πανίδα, την ελληνική κουζίνα κ.λπ.
• ΙΝTERNET - ∆ηµιουργία ιστοσελίδων.
Πρόκειται για τη δηµιουργία ενός πλήρους site του ΕΟΤ στο INTERNET, µε στόχο την παροχή τουριστικής επιστηµονικής πλη-
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ροφόρησης (σε µελετητές σπουδαστές) και τη διαφήµιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

• Έκδοση στοιχείων τουριστικής κίνησης.
Εκδίδονται σε µηνιαία βάση «∆ελτία στατιστικών στοιχείων».
Τον Οκτώβριο 1997 εκδόθηκε ο ετήσιος τόµος «Εξέλιξη της Τουριστικής Κίνησης 1997».

2.5. Ελληνικός Τουρισµός και ΕΥΡΩ
Η ελληνική τουριστική βιοµηχανία βρίσκεται πλέον απέναντι στη
µεγάλη πρόκληση. Ο τουριστικός τοµέας είναι ο µεγάλος ευνµοηµένος
του ενιαίου νοµίσµατος και η ανάγκη προσαρµογής των τουριστικών
επιχειρήσεων στη ζώνη του ΕΥΡΩ, δεν είναι µόνο επιτακτική, αλλά ...
µονόδροµος.
∆υστυχώς, όµως, η πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
δείχνει ανέτοιµη σε ότι αφορά την προετοιµασία για το ενιαίο νόµισµα. Εξαίρεση αποτελούν µόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου
που έχουν αρχίσει πολύ νωρίτερα τις εργασίες προσαρµογής στο σύστηµα.
Ο Έλληνας επίτροπος κ. Χρήστος Παπουτσής προανήγγειλε ήδη
την κατάρτιση ενός οδηγού αναφοράς, για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και την καλύτερη προετοιµασία τους σχετικά µε την
εισαγωγή τους στο ενιαίο νόµισµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα που διενήργησε η επιτροπή µόνο το 28% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (το δείγµα ήταν 80 επιχειρήσεις όλων των κλάδων) είχε προχωρήσει σε πρόγραµµα προετοιµασίας για τη µετάβαση στο ΕΥΡΩ.
Σύµφωνα µε την έκθεση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και
Προβλέψεων για τις επιπτώσεις και τις αλλαγές που θα επιφέρει η καθιέρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις φαίνονται ως οι πλέον ευνοηµένες.
Η εξάλειψη του συναλλαγµατικού κινδύνου αποτελεί ένα επιπλέον
διαπραγµατευτικό ατού για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό το
πλεονέκτηµα χάνεται για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Είναι φανερό ότι η τουριστική αγορά θα αποκτήσει µεγαλύτερη διαφάνεια και ο
καταναλωτής θα µπορεί να επιλέγει και διακρίνει πιο εύκολα τόσο το
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ξενοδοχείο που θα καταλύσει όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών
που θα προσφέρονται.
Παράλληλα, η µείωση των επιτοκίων δανεισµού θα κάνει πιο προσιτές τις επενδύσεις στον τουρισµό και ιδιαίτερα στον ξενοδοχειακό τοµέα, ο οποίος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πλέον υπερχρεωµένος.
Το ενιαίο νόµισµα θα συντελέσει σίγουρα στην αύξηση του ανταγωνισµού. Οι επιχειρήσεις που δεν θα έχουν πανευρωπαϊκή εµβέλεια
είναι καταδικασµένες, ενώ η τάση για συγχωνεύσεις και δηµιουργία
αλυσίδων σε όλους τους τοµείς δεν είναι πλέον λύση επιβίωσης, αλλά
ανταγωνιστικό όπλο.
Η µείωση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις θα επιφέρει και µείωση του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος, το οποίο φυσικά θα καρπωθούν οι καταναλωτές.
Ο µοναδικός κλάδος της τουριστικής βιοµηχανίας που θα απωλέσει κέρδη, από την καθιέρωση του ευρώ είναι τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων αυτών, σε συνδυασµό µε τις αναλογίες αφίξεων τουριστών κατά χώρα προέλευσης, καθώς και τις επισκέψεις των Ελλήνων σε ξένους προορισµούς, ο κύκλος εργασιών των
ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος θα συρρικνωθεί κατά 65% δηλαδή
κατά 1.060 εκατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα µε στοιχεία του 1997.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, οι Ευρωπαίοι τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα µας κατά την περίοδο 2001-2017 θα αυξάνονται κατά
5-6% ετησίως. Όσον αφορά τον συνολικό αριθµό αφίξεων τουριστών
εκτιµάται ότι το 2010 θα είναι περίπου 14.300 χιλιάδες, ενώ το 2015
17.300 χιλιάδες. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά 45% στην καθιέρωση
του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος.
∆ιαφορετική, όµως, θα είναι και η σχέση τραπεζών - τουριστικών
επιχειρήσεων. Οι πιο σηµαντικές από τις αλλαγές που θα γίνουν αφορούν ως εξής :
• Στις κινήσεις κεφαλαίων, όπως για παράδειγµα πληρωµές στο
εξωτερικό, θα χρησιµοποιούνται νέα συστήµατα πληρωµών και
οι συναλλαγές θα είναι σε Real Time Gross Settlement. Αυτό συνεπάγεται µικρότερες καθυστερήσεις όσον αφορά την εκκαθάριση και λιγότερο κόστος για τους πελάτες.
• Όσες επιχειρήσεις έχουν πολλούς λογαριασµούς σε νοµίσµατα
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χωρών που είναι στην ΟΝΕ, µπορούν να συγκεντρώσουν σε ένα
λογαριασµό τις καταθέσεις τους. Παράλληλα, ο πελάτης έχει το
δικαίωµα να παρακολουθεί το λογαριασµό του σε ευρώ και
όποιο νόµισµα εκείνος επιλέξει.

• Σε πράξεις συναλλάγµατος και σε µετατροπές τραπεζογραµµατίων σε νοµίσµατα χωρών που είναι ενταγµένες στην ΟΝΕ δεν
θα χρεώνεται ecant (είναι η διαφορά µεταξύ αγοράς και πώλησης).
• Στις πιστωτικές κάρτες θα µειωθεί το κόστος µετατροπής σε
δραχµές, όταν οι συναλλαγές έχουν γίνει σε χώρα που βρίσκεται
ήδη στην ΟΝΕ.

3. Συµπεράσµατα
Είναι γνωστό και κοινά αποδεκτό πως το µοντέλο του µαζικού
τουρισµού, στοιχείο που χαρακτηρίζει τη σηµερινή ταυτότητα του ελληνικού τουρισµού, παρουσιάζει σηµεία κόπωσης. Ο Ευρωπαίος τουλάχιστον - τουρίστας ακολουθώντας τις ανάγκες του, τη µόδα, τις
σύγχρονες εξελίξεις και αλλάζοντας συνήθειες καταναλωτικής συµπεριφοράς, ανάπαυσης, διασκέδασης κ.λπ. αναζητεί ουσιαστικότερη
γνωριµία µε τους τουριστικούς προορισµούς, µε τη φύση, τον πολιτισµό και το λαογραφικό στοιχείο της κάθε χώρας, µε τη γνήσια, την αυθεντική εικόνα των τόπων και των ανθρώπων τους.
Η Ελλάδα, κοιτίδα του κλασσικού πολιτισµού, µε ιδιαίτερα ξεχωριστό φυσικό πλούτο και µοναδική ιστορική κληρονοµιά, διαθέτει
όλες τις δυνατότητες πολύµορφης τουριστικής ανάπτυξης. Η πολυµορφία του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, τα 15.000 χλµ. δαντελωτών ακτών, τα 6.000 είδη γηγενών φυτών, οι 3.000 ώρες ετήσιας
ηλιοφάνειας, τα 360 νησιά, τα 5.000 χρόνια ιστορίας αποτελούν το
ισχυρό χαρτί µας στο παιχνίδι της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισµών ανά τον κόσµο.
Η Ελλάδα δέχεται κάθε χρόνο 10.000.000 περίπου αλλοδαπούς
τουρίστες. Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις γίνονται φυσικά κατά
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τους µήνες αιχµής και κυρίως από Γερµανούς και Βρετανούς που
αποτελούν το 40-50% του συνόλου των αφιχθέντων αλλοδαπών τουριστών. Τους µήνες Μάιο - Σεπτέµβριο πραγµατοποιείται το 80% των
διανυκτερεύσεων.
Ο µέσος χρόνος παραµονής τους στη χώρα θεωρείται πως είναι οι
7-15 ηµέρες, ενώ το συνάλλαγµα που αφήνουν εκτιµάται (κατά κεφαλή) σε 20-105 δολάρια την ηµέρα.
Το κοινό που αποτελεί την τουριστική πελατεία είναι κυρίως τουρίστες των tour groups (63%), επιχειρηµατίες (16,85), µεµονωµένοι
τουρίστες (7,1%), σύνεδροι (4,4%), κυβερνητικοί ή άλλοι αξιωµατούχοι (2,3%). Το 6,4% συνθέτουν οι λοιπές κατηγορίες.
Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχεδόν καθ΄ όλη τη
διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα στη νότια νησιωτική Ελλάδα, αλλά και
οι πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη του χειµερινού, οικολογικού
τουρισµού, όπως και του τουρισµού περιπέτειας στην κεντρική και
βόρεια Ελλάδα, επιτρέπουν, κατ’ αρχάς, τη δωδεκάµηνη παρουσία της
χώρας στην τουριστική επικαιρότητα.
Στόχος της νέας τουριστικής πολιτικής είναι να καταστεί η Ελλάδα ένας δωδεκάµηνος προορισµός µε διαφορετικά τουριστικά ενδιαφέροντα κάθε µήνα. Αυτό απαιτεί συγκεκριµένες δράσεις, µε συνεργασία του κράτους και του ιδιωτικού τοµέα σε έναν χρονικό ορίζοντα
τουλάχιστον πέντε ετών.
Όσον αφορά τη γνώµη του ΕΟΤ και ιδιωτών για την επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου, είναι κοινή άποψη πως η συνεχής λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων εξυπηρετεί και άλλους στόχους,
όπως την περιφερειακή ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης κ.λπ.
Ωστόσο, πρέπει να δροµολογηθούν έργα γενικής υποδοµής και ουσιαστικές αλλαγές στον τοµέα των αεροµεταφορών. Ακόµα, απαιτείται
σωστός προγραµµατισµός µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτών, µια και η
επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί έναν δύσκολο, αλλά
εφικτό στόχο που θα ενισχύσει τα κέρδη από τον τουρισµό, θα συµβάλει στην πιο εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων και φυσικά στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι
µετακινήσεις των επισκεπτών αναµένεται να αυξηθούν και εκτός των
µηνών αιχµής µε την προϋπόθεση ότι ο προορισµός του ταξιδιού θα
παρουσιάζει κάποιο εξειδικευµένο ενδιαφέρον.
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Το Εθνικό Συµβούλιο Τουρισµού έχει ήδη επεξεργαστεί µια ολοκληρωµένη πρόταση για όλες τις ειδικές µορφές τουρισµού, που µπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο µιας τουριστικής πολιτικής.
Επιπλέον χρειάζεται µια µελέτη της εξέλιξης της αστικοποίησης
των µεγάλων πόλεων της χώρας καθώς και της τουριστικής εξέλιξης
νέων περιοχών (Κιόχος Π. - Ρόντος Κ., Αρχείο Οικονοµικής Ιστορίας
Τόµος Χ τεύχος 1-2, ∆εκεµβ. 1999).
Η υλοποίηση των έργων και επενδύσεων, στηρίζεται στην συνδυασµένη παρέµβαση του επιχειρησιακού προγράµµατος «τουρισµός» και
στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα «τουρισµός» προβλέπει συνολικές
δαπάνες ύψους 100 δις δρχ. περίπου για την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Σ΄ αυτά πρέπει να προστεθούν τα επενδυτικά προγράµµατα ύψους 56 δις δρχ. που προβλέπονται για τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων µονάδων, αλλά και η προσπάθεια
αξιοποίησης της µεγάλης περιουσίας του ΕΟΤ, µέσω της οποίας το
κράτος προσδοκά δηµιουργία επενδύσεων αρκετών δεκάδων δις δρχ.
και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της πολιτικής ηγεσίας του τουρισµού, η αξιοποίηση των εκτάσεων του ΕΟΤ θα αποδώσει
επενδύσεις ύψους περίπου 59 δις δρχ. και δηµιουργία κατά προσέγγιση 1.620 νέων θέσεων εργασίας. Το δυναµικό πρόγραµµα αξιοποίησης
της τεράστιας περιουσίας του ΕΟΤ περιλαµβάνει προσκλήσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για εκµετάλλευση σηµαντικών εκτάσεων, ιδιωτικοποιήσεις µέσω πωλήσεων ή µακροχρόνιων εκµισθώσεων ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, ακόµα και παραχωρήσεις
προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, µιας περιουσίας η αξία της οποίας ορίζεται, βάσει συντηρητικών υπολογισµών, στα 4-4,5 τρις δρχ. περίπου.
Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και διαγωνισµών,
το αργότερο εντός της επόµενης διετίας, η πολιτική ηγεσία εκτιµά ότι
θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις πολλών δεκάδων δις δρχ. στον τοµέα του τουρισµού, αλλά και την επίτευξη των στόχων που ήδη προαναφέρθηκαν.
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Abstract

Α.Α. PANAGOPOULOS: The Development of Greek Tourism during the period 1988-1977
The objective of the present work is to analyze the Greek Tourism during the decade 1988-1997 in relation to the Arrivals, the Overnights, the Nationalities of Visitors and
the Seasonality.
It is clear that the incoming tourism consists of both foreign and domestic tourists.
All the Greek regions did not happen to have the same type of tourist development. We
have different types of tourist development. The classification has been based upon some characteristics that play the role of a "catalyst" in the tourist development.
These features are:
1. The types of tourists that visit the specific destination
2. The available resources and the degree to wish these can attract the tourists
3. The level of services provided to tourists
4. The stage of development, including the necessary infrastructure and number of
employees and finally
5. Local social groups, foreign tour operators, national tourism policies and the degree of their response to the potential changes brought about tourism.
The interconnection of these factors result in a rapid and massive tourism development in Greece during the decade (1988 –1997).
Finally a detailed analysis of the influence of the above factors on the Greek Tourism is also given.
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PAST, PRESENT AND FUTURE OF RAILWAY
TRANSPORTATION IN GREECE
JOHN A. PARAVANTIS
University of Piraeus

1. Introduction
This paper investigates information on the past and present of Greek
railways as currently represented by the Greek Railway Organization
(OSE). A historical review sheds light into the birth of Greek urban and
regional railways in the 19th Century. Land transportation modes are
compared and their cost structure is evaluated. European and Greek
legal and institutional information of interest is presented. An overview
of European railway systems is followed by a detailed critical investigation of characteristics of Greek railways including their comparative
advantages and disadvantages to road transport, evolution of passenger
and freight demand and supply over time, financial indexes of interest
and personnel issues of OSE. Environmental impacts of rail are enumerated and commented upon. Finally, future directions for Greek railways are presented and discussed.
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2. Historical review
Railways first appeared in the United Kingdom in the beginning of the
19th Century and subsequently spread worldwide within 50 years. The
operation of a transcontinental line in the United States of America in
1869 played an important role in population migration from the east
coast to western states and probably was a key factor in the subsequent
development of the State of California. The importance of railways in
the USA diminished since the beginning of the 20th century due to the
development of (a) a road network of unmatched extent and quality, (b)
pipelines and (c) sea and river transportation. While in 1929 railways
transported 75% of total US transportation tone-miles, this percentage
was down to 37% in 1992 (Coyle, Bardi & Cavinato, 1986, p.50). Based
on current US data it may be concluded that although railways transport
large volumes of freight, these volumes correspond to an ever decreasing percentage of total freight transportation because other transportation modes develop faster.
Although railways developed worldwide mostly within the first half of
the 19th century, Greece was especially tardy in implementing a railway
network. As the Greek state was reinstated following the War of Independence against the Ottoman Empire (commenced in 1821), land had
been rendered barren due to neglect and destruction during the war years
(Matzaridis, 1996). Agricultural production essentially grew after the allotment of National Land in 1871 and was further developed as demand
for farm products abroad grew. In the decade 1855-1865, as the first industrial nuclei were formed (in the time of the Crimean War and the American Civil War), demand for organized transportation became apparent. At the time, land transportation was poorly carried out with horses
and mules (contemporary Athenian newspaper as quoted by Matzaridis,
1996) and a mere 312 miles of carriage roads has been constructed until
1872. Compared to land, marine transportation (setting the foundation
of the sea-faring feats of the 20th century) was more advanced: ports included Ermoupoli (the capital of the Syros island), Piraeus, Patras, Nafplion, Kalamata and the island of Hydra. Therefore, due to sacrifices undertaken during the war of independence and numerous external loans
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that Greece had to contract to meet its obligations, the development of
railways was delayed compared to other European Countries. On the
other hand, mountainous surface morphology and sparse population discouraged private enterprises from developing private railway networks
in Greece.
As is customary even nowadays in Greece for new project ideas, a
railway network was designed only after a large number of proposals
were elaborated, submitted to the Greek State and dismissed. The first
such proposal for construction of railway in Greece was submitted by a
Frenchman in 1835 and met with no success. In November 1843, Alexander Ragavis submitted a blueprint which, again, did not materialize. In
the meantime, the government of Mavrokordatos submitted in 1855 a
Bill for the creation of the first metropolitan railway connecting Athens
to Piraeus; the Bill was voted into an Act unanimously by the Greek Parliament and the construction of the project went under way. In 1859, a
British company proposed the construction of the railway line Piraeus –
Athens – northern Greek borders; this line was intended to pass through
Turkey and end in Sofia (Bulgaria). It is to be noted that Greeks residing abroad had significant involvement in these first stages of railway
development in Greece.
In 1868, a French Baron proposed, on behalf of a group of entrepreneurs, the construction of railway lines (a) Sounio – Athens – Northern
Greek borders, (b) Lakonikos Gulf – Tripolis – Korinth with connection
to the previous line and (c) Amvrakikos Gulf and connection to the first
line in the are of Lamia. The Greek State did not accept this proposal due
to excessive requests by the entrepreneurial group. In the same year, the
(then) Consul of Austria in the island of Syros, emphasized (in a book he
authored on the European significance of the system of Hungarian and
Austrian Railways) the great importance of the connection of the railway line Vienna – Instanbul to Thessaloniki. On the 13th of August 1869,
Vitalis (an eminent Greek engineer of the time, known for his participation in the design of the railway line from Calabria to Sicily) submitted
to the Government of Zaimis a preliminary proposal for the development of a railway line from Athens to the Adriatic seashore. This ambitious proposal, much discussed by the public at the time, provided for a
railway line of total length of 305 km that would follow a route from Ath-
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ens to Thiva, then through the area of the Kopaida Lake to Vonitsa, Karpenisi, the Spercheios River and the Gulf of Pagasitikos. The budget of
this line came to a total of 67 million drachmas (dr.) which was considered a huge sum at at the time and the proposal was finally rejected as
impractical. Had this railway line materialized, it is very likely that the
geography of economic development of Greece would be much different
than today.
Against this backdrop of repeated failures, a French engineer submitted in 1870 yet another proposal that was accepted and a contract for
the construction of the railway line from the port Piraeus to the Northern Borders of Greece was finally signed. The Lamian Railways Company was instituted in 1873. In 1879, a few years later, a French Count submited to the Ministry of Internal Affairs an interesting proposal for the
construction of 4 large railway lines:
a) Piraeus – Athens – Thiva – Lamia – Larissa – Thessaloniki with 3
braches from Thiva to Chalkis, Leivathia to Aspra Spitia and
Lamia to Stylida
b) Porto Rafti (currently a resort area in Attiki) – Korinth – Patras –
Messologi – Karvasaras – Ioannina with braches towards Vonitsa
and Preveza
c) Ioannina – Metsovo – Trikala – Larissa – Thessaloniki - Skopia
d) Korinth – Tripolis – Kalamata with branches to Nafplio and from
Megalopoli to Sparta
This overly ambitious proposal was also rejected. In the two-year
period 1881-1882, intense discussion on the subject of railways was carried out in the Greek Parliament as the opening of the Suez Canal (1869)
drew world attention on engineering feats and the annexation of Thessalia (1880) brought Greece closer to its Balkan neighbors and the European mainland. Today, Prime Minister Trikoupis’ famous address in the
National Assembly (May 20, 1882) is widely regarded as the birth date of
Greek National Railways (Society of Friends of the Railway, 1998, p.9).
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2.1. The Piraeus-Athens line
The Piraeus-Athens-Kifissia metropolitan railway line was the only
urban railway currently in operation in Greece until January 2000 when
the Athens Metro was put in operation; it is also to be noted that the
Thessaloniki metro is currently under construction. As mentioned previously, the Athens – Piraeus transit line has been in operation since 1869,
being thus the first railway line to operate in Greece. Prior to this, Athens was connected to the port of Piraeus via carts drawn by horses, donkeys and camels. The Athens – Piraeus line has a total length of 25.8 km
and a standard track gauge of 1.435 m. It is to be noted that the Athens
metro network, currently finishing construction, to greatly extend the
single Athens – Piraeus line, is expected to commence operation in 2000.
Cheered by hundreds of Athenians positioned along its route, a steam
train plying the historic first trip of February 27, 1869 carried Athenian
VIPs of the time from Thesio to Piraeus in 19 minutes via Faliro which,
at the time, was a trendy weekend resort by the Gulf of Saronikos (Hatziioannidou, 1999). Steam trains serviced the Athens – Piraeus part of
the line until 1904 when its electrification was implemented. Electrification of the rest of the line was completed in 1954.
The history of the Athens – Piraeus transit line is interwoven with the
history of modern Greece. Its trains and stations served the spectators of
the 1896 Olympic Games; transported soldiers in the 1912-13 war; functioned in 1936 as a ceremonial funeral procession carrying the coffins of
King Constantine and queens Sofia and Olga; supplied provisions and
foodstuff for the Red Cross during the Second World War during which
the Athens area suffered greatly. When the line installations were bombed to destruction in 1944, communication between Athens and Piraeus
was carried out with much difficulty for a period of two months.
No further attention is afforded to metropolitan railways in the rest
of this paper. Nevertheless it is worth mentioning that there exists significant controversy on the purported beneficial effects of metropolitan
light-rail transit. On the one hand, American data indicate that heavy
investment in road capacity expansion in metropolitan areas not only
does not benefit a city but is associated with slightly higher congestion
costs per capita, wasted fuel and larger travel delays (Surface Transpor-
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tation Policy Project, 1998, p.1). On the other hand, it is proposed that
the supposed benefits of metropolitan light-rail transit usage are myths
rather than realities, although this is again based on American data (Delong, 1998, p.1). Such alleged benefits are refuted in the previous reference and include small delays, high capacity, road decongestion, cost effectiveness, superior urban form and aesthetics, benefits to low-income
people and provision of jobs. Unfortunately, little if any such factual information exists in Greece and it is expected that the new metro line in
Athens will provide a wealth of data for future investigations that may be
used (among other things) to compare light-rail transit to buses that, according to the previous references, constitute better use of transportation funds.

2.2. Regional railway networks
Hellenic Railways Organization (formerly named Railways of the
Greek State) was formed in 1970 uniting a number of separate regional
railway networks:
a) Railways of the Greek State (SEK): encompassed the standard
track gauge (1.435 m) Piraeus – Athens – Larisa – northern borders line and other minor lines and started operation between 1904
and 1909. As Macedonia and Thrace were liberated and reunited
with Greece after the Balkan Wars of 1912-13, further line segments were developed and united with existing railway lines in Northern Greece, linking Thessaloniki to today’s borders with the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. These older
lines in Macedonia and Thrace were constructed during occupation
by the Ottoman Empire and rendered operative between 1883 and
1992. Further railway lines to the city of Kozani and Sofia (capital
of Bulgaria) were constructed in 1954 and 1963 respectively.
b) Railways of Peloponnese (SPAP): total length of 726 km, metric
track gauge of 1.00 m. Segments of this railway network commenced operation in 1884 while the entire network was in operation by
1902. Railways of Peloponnese became the responsibility of the
public sector in 1940 and merged with the Railways of the Greek
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State in 1962. The 22 km, 0.75 m narrow track gauge line from Diakofto to Kalavryta considered to possess great cultural value belonged to Railways of Peloponnese. SPAP included Railways of Attica (SA) which included lines from Athens to Kifissia and from Iraklio to Lavrio. The 15 km Athens-Kifissia line was electrified and
became an extension of the Piraeus-Athens metropolitan line while
the 59 km Iraklio-Lavrio line transferred to SPAP in 1929.
c) Railways of Northwestern Greece (SVDE): a single railway line of
total length of 61 km and metric track gauge of 1.00 m. They commenced operation in 1892 and merged with Railways of Peloponnese in 1953. This railways line is no longer in operation.
d) Thessalia Railways (STh): initial total length of 202 km, metric
track gauge 1.00 m. Segments of Thessalia Railways started operating between 1884 and 1886. This railway also merged with SEK in
1955. The narrow track (0.60 m) 28 km Volos – Milies line that is
also vested with great cultural importance belonged to Thessalia
Railways.
e) Pyrgos – Katakolo: total length of 12 km and metric track gauge of
1.00 m. This railway operated since 1882 and merged with Railways of Peloponnese in 1951.
Nowadays the entire railway network in Greece has a length of 2 507
km, including tracks of standard and metric gauge. Passenger transport
is mainly carried out along the route Patras – Athens – Thessaloniki
while freight is concentrated on Thessaloniki – Promahonas, Thessaloniki – Platy, Platy – Amyntaio and Platy – Larisa lines (Profyllides, 1998,
p.32). It is anticipated that the railway line Patras – Athens – Thessaloniki will become a (200 km/h maximum) high-speed fully electrified line
by the year 2004. Presently, only the segment Eidomeni – Thessaloniki
is electrified.
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3. Comparing transportation modes
Compared to road transportation, railway has the following advantages:
• smaller fuel consumption
• more comfortable
• smaller operating cost
• capable of functioning even in adverse weather conditions
• shorter time for urban and suburban trips
• Rail is a much safer transportation mode and is characterized by
much fewer accidents.
• Rail seems to afford the shortest transport time when considering
distances shorter that approximately 800 km.
• Rail can attain the same capacity as road transport for a narrower
gauge, necessitating thus less expropriation. Most importantly,
railways offer a number of different vehicles that may best accommodate different loads; such vehicles include the ordinary or equipped boxcar (sundry loads), open or covered hopper car (bulk
loads), flat car (containers), refrigerator car (foodstuff and pharmaceutical goods), gondola car and tank car (fuel and liquid materials).
• Unmatched punctuality of scheduled itineraries, not yet realized in
Greece. This, together with the undisputed fact that OSE presently
has minimal market orientation offering low level transportation
service, make attracting new customers difficult.
Regarding accident risk, data of the International Union of Railways,
depicted in the bar chart below, show that train risk is by far the lowest
among transport modes (road, ferry, air and train) as expressed either by
fatalities per billion km or fatalities per 100 million passenger hours
(IUR, 1999).

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

245

Figure 1: EU fatalities by transport mode
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It is interesting to note that road transport poses the greatest number of fatalities per billion km and air transport the highest number of fatalities per 100 million passenger hours.
On the other hand, railway possesses a few disadvantages:
• Greater construction cost as operator has to provide both infrastructure (tracks and stations) as well as vehicles.
• Lack of flexibility (no door-to-door service).
Comparing the cost structure of different land transportation modes
renders the following results:
• Road transport is characterized by low fixed costs (management,
overhead and vehicle fleet) and high variable costs (driver wages,
fuel, maintenance, insurance, tires, licenses and fleet depreciation).
Therefore, road transport is characterized by intense competition
as entry to the market is cheap and infrastructure is provided by the
public sector.
• Railway transport is characterized by high fixed costs and relatively low variable costs. Fixed costs include infrastructure costs
(track, bridges, tunnels, level and grade intersections, signalization
and electrical/mechanical equipment), terminal costs (including
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passenger stations, sorting stations, maintenance depots) and rolling stock costs. It is worth mentioning that, contrary to road transport, economies of scale may be achieved in railways, providing
thus a motivation for increasing train freight capacities.

• Pipelines, often referred to as the "hidden giants" of the freight transportation industry (Papacostas & Prevedouros, 1993, p.24), are
characterized by high fixed and low variable costs. Capital costs
include buying or leasing land, constructing pipelines and pumping
equipment, installing other mechanical and control equipment and
laying out terminal stations. Variable costs include labor costs,
administration costs and insurance outlays. Strong economies of
scale are present in pipelines (same source, p.25) and dictate the
construction of large diameter pipelines. Overall, pipelines are one
of the cheapest transportation modes and may only be compared
to ocean supertankers.
Other transportation modes that antagonize the rail industry exhibit
the following characteristics:
• Marine transport has low fixed costs because the infrastructure is
either free (open sea) or largely provided by the public sector
(ports). Variable costs include insurance and contingencies and are
high – the use of containers aids in reducing variable costs as it standardizes loading and unloading operations and equipment. Compared to railway transport, international marine transportation
cannot be called a free market operation as prices are largely set
by steamship conferences.
• Air transport, the newest transportation medium is characterized
by low fixed and high variable costs. Fixed costs refer to aircraft
fleet, airport infrastructure, maintenance, computer reservation
systems, administration, logistics, counters, gates, luggage handling, offices outside airports. Variable costs are high and include landing fees, fuel, pilot and personnel wages, maintenance and tourist
agent commissions. As in other industries, some fixed costs may be
transmuted to semivariable, for instance by leasing instead of buying aircraft. Also, it should be pointed out that economies of scale
do exist resulting in ever increasing demands for the employment
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of 650 passenger large aircraft currently considered by Airbus
(Bouloukos, 1999, p.D12).

3.1. Legal and institutional framework
Numerous European Community regulations concern railways including Articles 74-84 of the 1957 Treaty of Rome, various older rules and
regulations (1191/69, 1192/69, 1107/70), the decision of the Council of
Europe on combined transport (7/12/92) and Directives 440/91 that lays
the foundation for restructuring European Railways by stipulating the
separation of infrastructure from operation, 18/95 and 19/95 as well as
the July 1996 White Book on European Railways that calls for increased participation of the private sector and more consumer orientation
(Profyllides, 1998, pp.4-5). A June 1998 draft Directive is scheduled to
further liberalize railway markets.
Historical Greek legislation items include acts that allowed the State
to take over regional railways such as Act 2467/1920 (railway line of
Thessaloniki – Alexandroupoli), Act 2378/40 (Railways of Peloponnese),
Act 2577/1953 (Railways of Thessalia) and Act 3023/1954 (railway line
of Alexandroupoli – Ormenio). The Hellenic Railway Organization
(OSE) was created only in 1970 with Act 674/1970, taking the lead from
the former Railways of the Greek State (SEK). The obligations of OSE
were set in Royal Decree 404/1972. The Articles of Association of OSE
were set in black and white in Royal Decree 532/1972. In the next decade, Acts 1365/1983 and 59/1985 set OSE up as a "social" company with
its Board of Directors. Finally, Acts 2366/1995 and 2414/1996 attempt
to free the operation of OSE from political sway and allow it to set up
subsidiary companies that may manage European Community funds,
preparing for ERGOSE that currently project manages the upgrading of
railway infrastructure all over Greece. New Articles of Association were
voted in 1996. Finally, Presidential Decree 324/1996 and a 1997 Economic Agreement between the Greek State and OSE assisted in the implementation of aforementioned Directive 440/91. The more recent Presi-
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dential Decree 76/1998 stipulates terms and conditions for issuing a license of operation to a Railway Company, preparing for the scheduled
free transportation market within the European Market (Profyllides,
1998, pp.5-7).

3.2. Overview of European railways
Railway networks of the 15 European countries are compared in the
following table (Vasilakos, 1993, p.97, data expanded and updated to
1997 from European Commission, 1999, p.14):
Table 1: European Union railway networks

Country

Population
Area
(millions) (1000 km2)

Density
(persons
per km2)

Network
Length
(km)

Network
Network
km per
km per
100 000
1 000 km2
inhabitants

Austria

8.1

91.9

96

5 643

70

61

Belgium

10.2

30.5

333

3 410

33

112

Denmark

5.3

43.1

122

2 232

42

52

Finland

5.1

338.1

15

5 867

115

17

France

58.6

544

108

31 727

54

58

Germany

82

357

230

38 450

47

108

Greece

10.5

132

Ireland

3.7

68.9

Italy

79

2 503

24

19

53

1 945

53

28

57.5

301.3

191

16 041

28

53

Luxembourg

0.4

2.6

160

274

69

105

Netherlands

15.6

41.5

376

2 805

18

68

9.9

91.9

108

2 856

29

31

Portugal
Spain
Sweden
UK
Europe

39.3

506

78

12 303

31

24

8.8

450

20

11 156

127

25

59

244.1

242

16 847

29

69

373.9

3236.3

116

154 059

41

48
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With the exception of Netherlands and Finland, Greece trails its European neighbors in terms of railway coverage both of people (as evidenced by network kilometers per 100 000 inhabitants) and area (as evidenced by network kilometers per 1 000 square kilometers). Netherlands
is behind Greece in terms of coverage of people but it is the most densely populated country and it is far better in area coverage. On the other
hand, Finland trails Greece in area coverage but it is the least densely
populated country in the European Union and it is the best country in
terms of coverage of people. Greece falls behind even countries that
share common characteristics with Greece and are traditionally regarded as similar among member states in Europe (Spain, Portugal and Ireland).
Different railway track gauges in use worldwide are presented in the
following table along with countries in which they are in use:
Table 2: Railway track gauge
Gauge (m)
1.435
1.676
1.596
1.524
1.00
1.067
0.75
0.60

Characterization
international standard
wide track (Spain, Portugal, India, Argentina)
wide track (Ireland, Scotland, Brazil, Australia)
wide track (former Soviet Union, Baltic States)
metric (Switzerland, South America)
British metric (Japan, Southeast Asia, Australia)
local lines
local lines

Greece is further compared to similar members of the European
Union in the following table (Vasilakos, 1993, p.96):
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Table 3: Greece and similar European Union members

Gauge (m)

Greece

Spain

Portugal

1.00

897 km
(36.4%)

–

307 km
(10%)

1.435

1 565 km
(63.6%)

471 km
(3.6%)

1.600

–

–

1.668

–

12 560 km
(96.4%)

Ireland

2 078 km
(100%)
2 765 km
(90%)

It is evident that 1.668-m gauge railway lines are prevalent in the Iberian Peninsula; this poses a formidable problem to Spain and Portugal
when it comes to merging their lines with European networks and presently necessitates double loading and unloading of people and goods at
the borders. It is noted that the low standard track gauge of Spain corresponds to high-speed railway lines. Ireland on the other hand, although
an island, utilizes entirely standard track railway lines. In comparison,
Greece possesses both 1.435 and a high percentage of 1.00-m railway
networks; the significance of this is discussed elsewhere in this paper.

3.3. Characteristics of Greek railways
The railway network of Greece encompasses three important lines:
a) The main section of the network consists of the 594-km standard
gauge (1.435 m) Piraeus - Athens - Thessaloniki - Idomeni axis
which assures railway connection of Greece’s two main urban centers, Athens and Thessaloniki. This axis constitutes a section of the
European High Speed Network. It is interesting to note that this
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axis is in immediate proximity to areas that contain about 54% of
the entire Greek population (Profyllides, 1997b, p.69).
b) The 220-km long Athens - Corinth - Patras axis which is of metric
gauge (1.00 m)
c) The 632-km long standard gauge Thessaloniki - Strymonas/Promachonas - Alexandroupolis - Ormenio axis, crossing Macedonia and
Thrace in Northwern Greece and uniting Greece with its eastern neighbors. These lines connect to Transeuropean Railway Corridors.
Disadvantages of present railway infrastructure have been pointed out
since the 1970s (Ministry of Transportation, 1977) and are as follows:
• High percentage of single line (a high percentage of the Athens –
Thessaloniki main axis consists of double tracks).
• Lack of homogeneity of track gauge: the difference in track gauge
between these two central railway lines severely hinders the communication between the North and the South, necessitating multiple loading and unloading and reducing the attractiveness of railway
to potential customers (Ministry of the Environment, 1995, p.2).
According to the same source, this discrepancy is an important factor for the poor development of railways in Greece.
• Unsatisfactory alignment: small horizontal curvature with radii in
the order of 300 m and steep vertical slope (oftentimes up to 25‰)
prevent the development of high velocity, raise consumption and
prolong travel times.
• Antiquated tracks that hinder the movement of heavy and highspeed railways.
• Insufficient railway linking of Piraeus, Patras and Thessaloniki
ports and lack of bypasses in the ports of Elefsina and Kavala; this
makes the development of combined transportation between marine and land transport media impossible.
• Lack of proper commercial station and marshalling yard in the
area of Athens; the new port of Ikonio, expected to move into the
construction phase within the year 2000, is designed to address this
very shortcoming.
• Existence of 2 587 level intersections with road network, oftenti-
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mes inside cities; these render high-speed movement of trains impossible and may cause serious accidents. It is worth mentioning
that OSE trains are forced to cross the distance of Piraeus to Athens with a mean speed of 20 to 30 km/h due to numerous level crossings with local streets. These level crossings essentially bisect
Athens and make communications between the two sides difficult
laden with delays. Yet, in attempting to replace level with grade
intersections, OSE often encounters the NIMBY (Not In My Back
Yard) syndrome as local residents are forced to abandon convenience for safety (Aggelidis, 1999).

On the other hand, it has been recognized that the following advantages characterize the present state of affairs in Greek railways (Ministry
of the Environment, 1995, p.2):
• existence and operation of double tracks in a significant part of the
main axis (Athens – Thessaloniki)
• improved signalization and automation
• popular Intercity trains, offering better services to the public
• denser itineraries, including vehicle-carriers and routes to Chalkis
and Korinth
Railways traditionally transport passengers and freight such as coal,
grain, oil, chemical products, pulps, paper and forest products, vehicles,
machinery and spare parts. Passenger-kilometers and freight ton-kilometers for Greece are presented in the following table (estimated from
National Statistical Service data and OSE library archives):
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Table 4: Passenger Kilometers and Freight Ton-Kilometers
distribution among land transportation modes in Greece
Passenger

freight

1965

1986

1965

1986

road

87

96

44

95

railway

13

4

56

5

100

100

100

100

These data, compiled from various sources, match similar figures showing a 50% market share for railways in both passenger and freight volumes around 1950, declining to about 11% for passengers and 18% for
freight in 1970 and falling to about 4 to 4.5% in 1996 (Profyllides, 1997b,
p.1). Loss of market share in the last 40 years for Greek railways is dramatic, especially in the case of freight where OSE lost almost 90% of
ton-kilometers. On the other hand, road transport gained a total dominance over passenger transport and more than doubled its share in freight transport, capturing in both passenger and freight markets more 95 to
96% of total land transportation in each category.
This loss of market share is not exclusive in Greece, appearing in
other European countries as well. In the following table, similar road and
railway passenger and freight figures are compared for the 15-country
European Union (computed from Profyllides, 1997b, p.2):
Table 5: Passenger Kilometers and Freight Ton-Kilometers
distribution among land transportation modes in Europe

Passenger

road
railway

1970

1980

1985

1992

1994

89
11

91
9

92
8

93
7

93
7

100

100

100

100

100
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Freight

road
railway

1970

1980

1985

1992

1994

64
36

73
27

75
25

80
20

74
16

100

100

100

100

100

(Although the source fails to clarify the units of the data, it is evident
that these are passenger-kilometers and ton-kilometers respectively.)
Therefore, comparing Greece to other European member states, it may
be concluded that railways in Europe manage to maintain a relatively
higher market share especially in freight transportation.
The relative attractiveness of train as an alternative passenger transportation mode may be gleaned from the following data (corrected data
from Profyllides, 1997b, pp.24-26):
Table 6: Total travel times of alternative
land transportation modes
Origin

Destination

Intercity

Bus

Automobile

Athens

Thessaloniki

5 h 50 min

7 h 20 min
(80 km/h)

6 h 15 min
(95 km/h)

Athens

Patras

3 h 30 min

3 h 35 min
(80 km/h)

2 h 50 min
(95 km/h)

Thessaloniki

Alexandroupolis

5 h 30 min

6 h 05 min
(80 km/h)

4 h 55 min
(85 km/h)

Note that the above table refers to total travel times (e.g. to and from
the airport) rather than the actual transportation phase (e.g. flight). It
may be observed that, in terms of travel time, rail currently appears to
be much inferior to airplane although airplane does not serve all origin
– destination links; on the other hand, rail also appears to be inferior to
automobile although the Athens – Thessaloniki route will be traveled fas-
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ter with train when the new high speed electrified trains are in operation; finally, rail appears rather inferior to bus in short and medium range
routes and slightly superior to bus in longer routes. All in all, rail has the
potential to improve its competitiveness at least in terms of travel time
in the years ahead.
Market research carried out jointly by Olympic Airways and OSE
confirmed that passengers prefer OSE to other transportation means on
grounds of comfort, safety, competitive fares, punctuality of timetables
and speed (in rough order of preference; Profyllides, 1993, p.89); the
same research showed that passengers of OSE are most annoyed by delays, lack of cleanness, too many stops, slow speed and rude behavior on
behalf of OSE employees (again in rough order of preference; same source, p.89). More recent market research carried out from November
1996 to January 1997 showed that freight customers chose OSE mostly
because of competitive pricing and safety (Profyllides, 1997a, p.1); on
the other hand, they avoided Greek railways (among other reasons) because of tardiness in departure/arrival timetable, bureaucracy and rude
employee behavior (same source, p.2). These results clearly indicate
room for improvement in both passenger and freight railway transportation.
The inability of state-funded OSE to determine fare prices as freely as
a private transportation company would, it vividly brought out by the
following table (Hellenic Railways Organization, 1999, p.27):
Table 7: Passenger and freight price
and inflation index variability
Year

Passenger
price
index

Freight
Price
Index

Inflation
index

1994
1995
1996
1997
1998

100
101.8
101.8
103.3
103.3

100
101.5
101.5
101.5
101.5

100
108.9
117.8
124.3
130.3
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Instead of being allowed to determine company policy, OSE is traditionally forced by the State to maintain unrealistically low fare increases that are in sharp contradiction to inflation figures.
Personnel of OSE from the year of its institution (1970) since 1998 is
shown in the following time plot (Annual Reports of OSE complemeted
by various Greek Bureau of Statistics data):
Figure 2: OSE personnel (1970-1998)
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There was a significant upsurge in the middle of the 1970s with a subsequent decline until around 1982. Subsequently, personnel spiked dramatically reaching a maximum of around 15,000 in 1985. Thereafter, it
kept declining until today (with a minor increase in 1997). Turning out
attention to the 1990s, personnel of OSE has been declining from a value
of 13 374 in 1990 to 10 874 in 1998 (same source, p.54). Years of experience on the job vary from 0 (first year of employment) to 35, with a
mode of 14. Age of employees varies normally from a minimum age of
22 to a maximum of about 70, with a mean value of about 43 and a standard deviation of about 8 (same source, p.46). Technical and maintena-
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nce personnel constitute the largest groups of OSE employees complemented by 169 engineers, 11 doctors and 14 lawyers (same source, p.45).
Lawyers appear to be the highest paid group in OSE with an average
monthly salary of 699 000 dr. while doctors are the second highest (554
000 dr.) and engineers the third highest (521 000 dr.). Considering total
wage figures, technical specialties cost the most, followed by administration and engineers (same source, p.50). A number of problems beset
human resource management in OSE: no manpower planning is carried
)
sout, no fiscal or other motivation system is in place, personnel assessm0ent does not take place. On top of this, hiring is carried out by the State
0
0under heavy political pressures, precluding thus the utilization of state1of-the-art curriculum vitae evaluation, personal interviewing or testing
(
of any kind (Saxili & Fotiou, 1998, pp. 53-54).
s Railway passengers (in thousands) and passenger-km are shown in the
rfollowing graphs.
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Figure 3: OSE railway passengers (1970-1998)
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Figure 4: OSE railway passenger-km (1970-1998)
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It should be noted that passenger volumes appear to fall from around
13 million (in 1977) to about 10 million (after 1978 and until 1982); this
fall is attributed to the adoption of improved techniques for calculating
passenger numbers so that issuing of tickets inside railway cars is better
accounted for. Thereafter, passenger volumes have been on the increase
until around 1989, more or less declining until 1994, on the increase until
1997 and declining into 1998. On the other hand, passenger-km rose
markedly from around 1985 to 1994.
Freight tons and freight ton-km are shown in the following graphs.
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Figure 5: OSE freight tons (1970-1998)
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Figure 6: OSE freight ton-km (1970-1998)
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The previous figures show wide fluctuations in both freight tons and
freight ton-km over the years; attempts to explain these fluctuations
may be found in the corresponding annual reports. A general remark of
interest is that, overall, tons are relatively high and ton-km relatively
low due to the short distance between the port of Thessaloniki and the
Former Yugoslav Republic of Macedonia. Also, it should be kept in mind
that while some OSE railway lines have high freight traffic (such as Thessaloniki – Idomeni, Thessaloniki – Promahon and Thessaloniki – Kozani), others have high passenger traffic (such as Athens – Oinoi – Chalkida).
OSE has so far tried to attract customers from the public sector therefore demand for train services is expected to vary with rather unforeseen circumstances and influences that often do not follow common market logic. The decline around 1979-80 is attributed to lack of modernization (average velocity of 60-65 km/h), continuing economic depression
with a decrease of imports, lack of rolling stock, lack of proper maintenance of rolling stock (60-70% of rolling stock unavailable) and competition from road transport. The lowest point in both freight tons and freight ton-km appeared in 1982 and was due to:
• the discontinuation of an important grain transport contract that
was competitively awarded to road transport
• a significant decrease in lignite transport of the LARCO public sector company that in 1982 ceased operation for 8 months
• decline in tobacco, fruit and grocery exports
• significant decline in agricultural areas available for beat cultivation
• decline in construction
The solitary decline in freight tons in 1987 (is attributed to discontinuation of a Public Power Corporation (PPC) contract for lignite transportation. The truth is that railways were not in a position to undertake
freight transport in peak periods because of insufficient engines and freight cars. Subsequently, freight tons recovered in 1989 and freight tonkm in 1990 due to an increase in demand for transportation of sugar, lignite, chemical products fertilizers and fuels.
A sharp decline especially in freight tons was noted after 1993. This
was attributed to a decline in the transportation of sugar and sugar beats
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(produced by a state company), chemical products, crude oil, fertilizers
and military materials. Low numbers were maintained in the next year
and partially recovered in 1996 although they did not reach pre-1994 levels. It is interesting to note that the decline in 1993 was attributed to an
inability of OSE to properly carry out transportation of coal of the
BIOLIGNIT Company; finally, in 1995 the company terminated its contract with OSE and turned to private truck companies. Imports and exports also suffered greatly due to the worsening of the crisis in Yugoslavia.
As these 28 years of service are examined, it should be kept in mind
that the introduction of Intercity rail brought about an upgrade in level
of service and timetable reliability although it decreased the number of
available seats. It should also be noted that, in 1997, 26 new Diesel locomotives were delivered to OSE and made its fleet more reliable. Finally, electric traction was introduced in 1997 at the FYROM border.
In the course of these 28 years (1970-1998), there have been numerous rate increases that were decided on a political rather than management level. Such increases make the comparison of economic data onerous. Therefore, the examination of ton and ton-km figures carried out in
the previous paragraphs, may have revealed more than an examination
of financial figures.
The passenger and freight figures are brought together in the following four graphs that plot the ratio of passenger and passenger km as well
as freight tons and freight ton-km over personnel. These graphs render
an estimate of personnel productivity.
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Figure 7: OSE railway passengers over personnel (1970-1998)
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Railway passengers per personnel declined steeply until the middle of
the 1980s and have been rising since then.
Figure 8: OSE railway passenger-km over personnel (1970-1998)
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/ Railway passenger-km on the other hand, seem to have been low
since the 1970s, increased from 1985 to 1992, decreased until 1994 and
)
increased
again until 1997. As seen in similar graphs previously, there
s
was
a
decline
in 1998.
0
0 Freight graphs are plotted next and again underline the dramatic fall
0
in
1 both freight tons and freight ton-km per personnel since the 1980s.
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Figure 9: OSE freight tons over personnel (1970-1998)
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Figure 10: OSE freight ton-km over personnel (1970-1998)
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Compared to the passenger figures, the dramatic loss of both freight
tons and freight-km is evident; freight tons declined especially after 1993
while freight ton-km have been declining rapidly since the 1980s.
Repeated 5-year linear regression analyses of passenger-km as a function of year were carried out, with prediction of the 6th year passenger-km value. Results are shown in Table 8. Linear regression intercept
(a) and slope (b) coefficients are shown along with root mean square
error (RMS) of the regression line, R-square coefficients (all models include year as the only independent variable), actual values of the year
immediately after the 5-year period (y), predicted values ( ) and corresponding prediction errors. Similarly, results for freight ton km are
shown in Table 9.

To

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

From

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

2,604,063.0
3,461,338.0
1,727,223.0
594,139.7
-484,067.8
2,026,262.0
4,125,238.0
4,062,879.0
2,701,047.0
950,131.8
-1,797,412.0
-3,254,400.0
-7,433,121.0
-8,026,046.0
-5,583,865.0
-3,037,273.0
1,179,893.0
1,470,568.0
1,398,833.0
6,888,359.0
14,928,790.0
15,284,450.0
7,903,902.0
-4,696,885.0
-4,323,865.0

a
-14,466.5
-25,951.9
-2,308.9
12,989.1
26,880.9
-5,908.7
-32,970.2
-31,934.7
-14,816.1
6,930.4
40,647.6
58,357.3
108,447.2
115,256.5
86,488.4
57,049.2
9,036.4
5,767.5
6,569.8
-54,349.3
-142,483.7
-145,653.9
-66,104.7
66,978.5
62,033.4

b
72,529.74
58,122.14
62,871.82
68,027.51
43,670.55
38,552.50
34,319.39
36,173.02
34,718.37
34,039.96
35,360.78
41,593.89
54,719.63
46,883.13
74,515.96
74,382.30
19,920.60
19,152.45
19,162.41
99,867.88
154,909.30
150,591.10
230,359.60
177,190.00
186,193.20

RMS
0.1171
0.3992
0.0045
0.1084
0.5581
0.0726
0.7547
0.7221
0.3777
0.1214
0.8150
0.8678
0.9290
0.9527
0.8179
0.6623
0.4068
0.2321
0.2815
0.4968
0.7382
0.7572
0.2154
0.3226
0.2701

R2
1,552,628
1,582,682
1,622,833
1,567,781
1,530,535
1,463,980
1,515,060
1,501,438
1,546,458
1,651,519
1,731,806
1,951,000
1,973,000
1,963,364
2,010,870
1,977,247
1,994,896
2,004,200
1,725,647
1,399,453
1,569,000
1,752,000
1,884,266
1,551,987

y

Table 8: Railway passenger-km 5-year trend prediction

1,519,076
1,488,994
1,549,438
1,607,290
1,639,523
1,553,566
1,454,652
1,444,234
1,471,311
1,532,285
1,657,634
1,764,328
2,001,785
2,116,526
2,113,603
2,097,155
2,002,205
2,001,178
2,009,824
1,779,525
1,392,839
1,301,676
1,491,746
1,867,008

y^
33,553
93,688
73,395
-39,509
-108,988
-89,586
60,408
57,204
75,147
119,234
74,172
186,672
-28,785
-153,162
-102,733
-119,908
-7,309
3,022
-284,177
-380,072
176,162
450,324
392,520
-315,021

y-y^
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To

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

From

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

-2658741
-2906172
-1451320
434040.7
2172946
2177280
1440088
3693821
6234802
5328130
1618777
-1494478
-1775227
2489523
4675388
2816249
1073997
117403.6
1799758
3783323
7227175
8273741
6491689
3780535
128610.6

a
47737.5
51137.5
31046.7
5760.7
-17046.9
-17041.3
-7671.9
-36485.6
-68466.4
-56882.5
-11125.9
26323.1
29370.1
-21117.8
-46442
-24796.9
-4911.8
5677.8
-13154.6
-34984.8
-72761.3
-83966.1
-64659.2
-35930.8
2064.2

b
28496.98
28124
60940.37
58752.16
29621.47
29624.47
13660.05
41841.26
45487.27
63749.49
100534.4
64707.23
60434.18
64418.01
25770.28
50630.6
47516.35
29786.36
35807.2
11304.37
57668.73
50691.13
74488.06
79077.65
18042.25

RMS
0.9034
0.9168
0.4639
0.0311
0.5247
0.5245
0.5125
0.7171
0.8831
0.7263
0.0392
0.3555
0.4405
0.2637
0.9154
0.4443
0.0344
0.1080
0.3103
0.9696
0.8414
0.9014
0.7152
0.4076
0.0418

R2
930,677
844,495
855,436
854,342
840,547
813,580
693,389
585,589
670,130
769,580
733,009
701,000
598,831
604,459
657,295
647,209
605,845
564,411
523,770
324,440
306,000
350,000
331,336
322,093

y

Table 9: Freight ton-km 5-year trend prediction
921,572
980,278
939,276
883,375
826,241
813,976
818,664
702,002
552,091
550,000
673,076
769,309
779,972
631,157
542,050
584,528
627,023
639,761
576,380
494,752
314,852
212,995
219,747
259,317

^
y
9,106
-135,783
-83,840
-29,033
14,306
-396
-125,275
-116,413
118,039
219,580
59,934
-68,309
-181,141
-26,698
115,245
62,681
-21,178
-75,350
-52,610
-170,312
-8,852
137,005
111,589
62,776

y-^
y
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An analysis of recent financial indexes of OSE bears a number of
important conclusions (Saxili & Fotiou, 1998, pp.207-226):
• The ratio of own to total funds shows that moderate problems in
meeting financial obligations have been present especially in the
years 1992 (42% value of the index), 1993 (40%) and 1994 (also
40%) especially in view of the great reduction in passenger and freight volumes suffered in the last decades.
• The ratio of own funds to loans declined from a value of 1.7 in 1990
to 1.1 in 1994 and 0.47 in 1996 bearing evidence to increasing borrowing. Similarly, the ratio of short term and long term obligations to share capital varied from 2.7 (1990) to a maximum value of
9.2 (1994) and thereafter declined to 3.8 (1996), showing that OSE
does indeed borrow excessively. On the other hand, short term and
long term obligations over total liabilities have been constant at
about 0.4, showing that OSE will, in the long run, be able to meet
its obligations.

4. Environmental impacts of railway
Railways are alleged to bring about sundry favorable environmental
impacts as explained below:
• Electrification has brought about little atmospheric pollution along
the railway lines although it poses additional demand at electricity
production facilities increasing atmospheric emissions there; these
off-site effects are traditionally left out of environmental impact
assessment, as they are difficult to pinpoint and quantify (Dixon et
al, 1995, p.27).
• Modern railways are an efficient mode of transportation, consuming relatively small amounts of energy.
• Railways occupy a relatively narrow zone of land compared to
road transport. This translates to smaller adverse environmental
impacts on adjacent built and natural environment especially (dis-
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ruption of activities, erosion of the lithosphere, aesthetic intrusion).

• Usage of railways places a lighter load on roads, reducing traffic
congestion and other adverse effects of road traffic. It is interesting to note that, as pointed out elsewhere, there exists contradictory evidence as to the beneficial effect of urban light railway on one
hand (Cox, 1998) and the continuous expansion of urban roads on
the other (Surface Transportation Policy Project, 1998).
In addition to the points mentioned above, it is argued that railways
add aesthetic value as well as cultural utility as they are inextricably connected to national history. The history of Greek railways and their connection to important milestones in the history of modern Greece is expounded in various memorial publications (Society of Friends of the Railway, 1998) or newspaper specials (Panagopoulos and Golemis, 1999).
The following instances of cultural significance generated by Greek Railways may be mentioned in support of this argument:
• The majestic 22-km narrow-track (0.75 m) route of the Odontotos
Railway (Abt-type railway, uses a rack to move up steep cliffs)
near the historic city of Kalavryta in Peloponnese is the only rack
railway in Greece.
• The 28-km railway line from the city of Volos to the village of Milies in the ravishing Pilion Mountain in Thessalia, one of the few
0.60-m narrow track railway lines in the world. This historic route
is occasionally serviced by traditional steam trains and crosses gorges and landscapes of lush vegetation and immense natural beauty.
• The tortuous route from the city of Drama to the Livera Station
that continues into the Valley of the Nestos River possesses great
ecological importance. The floodplains and associated wetland surrounding the Nestor River is protected by the Ramsar Convention
and the train in the only transportation medium that affords views
inside the valley. It is worth mentioning that the currently under
study new railway alignment along with Egnatia Highway, electrical grid lines of the Public Power Corporation and Natural Gas all
intend to cross the Nestos River at a point further to the south and
within a narrow zone of half a kilometer.
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• Various smaller routes of historic significance or tourist interest
such as Ancient Olympia, the popular summer resorts of Loutraki
and Xylokastro and Nafplio (capital of Greece in the 19th Century).
The history and cultural contribution of Greek Railways is the subject of the Railway Museum of Athens (located at 4 Siokou St., Athens) as
well as the OSE Museum of the Kalamata Municipality (located at the
southern end of the Municipal Park in an area of 54 000 m2).
On the other hand, railways are characterized by some adverse environmental impacts mainly stemming from noise, vibrations and separation of land uses and ecosystems. Railways indeed produce noise and vibrations that impact a narrow area around the railway line; underground
railways produce vibrations only but they may create secondary noise
problems. Noise impacts may be prevented by carefully designing alignment away from inhabited areas although this is often impractical especially as illegal dwellings tend to pop up at close proximity to existing
lines and penalties are lax. Vibrations may be a problem when the line is
near archaeological sites. Separation of land uses is an almost unavoidable impact of railways and can be minimized at design time. Finally separation of important ecosystems oftentimes necessitates additional technical works such as culverts for the passage of animals underneath the
line.
Other minor adverse environmental impacts include washing out of
railway tracks by atmospheric precipitation which creates polluted runoff possibly containing heavy metals, hydrocarbons (in solid or liquid
form) and dirt particles. In addition, the emission of acid gaseous pollutants may, through acid deposition, create acid surface drainage. Finally,
there may appear minor leaks of toxic substances as they are loaded
from ships on trains or from one train to another. As the State of the
Environment Report mentions, problems are thus created that affect
final receptors of this drainage. Although minimal research in this aspect of diffuse pollution has been carried in Greece, it appears that large
cities (that are situated near the sea) are affected and thereby pollute the
coastal zone (Ministry of the Environment, 1995, p.318).
Regarding waste materials, solid waste is generated from passenger
and freight rail (such as lunch boxes, bottles, magazine, packaging). Rec-
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ently, Life Cycle Assessment (LCA) has been advocated as a tool for estimating the potential for environmental damage by materials such as sleepers, trolley wire and rolling stock (Kirimura, Tsujimura & Mifune,
1997, p.1). Effective noise absorbing materials may be manufactured
from recycled residue of incinerated wastes (same source) or crushed
glass and ceramics (Kubomura & Katutoshi, 1997, p.1). These materials
reduce noise levels by approximately 3 dBA at a distance of 2 m from
the track. It is to be noted that these materials are appropriate for highspeed rails as they are capable of withstanding stresses and wind turbulence created as cars move at high speeds. This use of recycled materials
is of more importance as slab track gains attention worldwide as well as
in Greece) as an efficient form of infrastructure for high-speed rail (as
described in Talabekos, 1999, pp.1, 4 and 11). It is added that, beyond
noise absorbing materials, ballast and slab mats may be constructed from
recycled rubber from used tires.
Finally, it is pointed out that a variety of adverse environmental impacts may result from railway construction activities regarding solid and
liquid waste. Inert materials discarded, excess excavated materials improperly disposed, abandoned construction equipment and solid waste
from construction site personnel create mostly temporary problems.
Waste discarded from users is a common occurrence in roads but not in
railway lines where such wastes are collected inside the wagons and disposed of a properly equipped station. In a similar fashion, waste discarded by users of various facilities located near the road creates problems
that are mostly avoided by railways where such waste is properly collected in stations.

5. Future directions
Greece is characterized by the following peculiarities as a member of
the European Union (Vasilakos, 1993, p.91-2):
• extreme (southeastern) geographical location in European Union
thus low transit volumes
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• lack of borders with other European Union members
• relatively undeveloped transportation network infrastructure
• relatively low value of commercial exports to other European
Union members
In view of the new Maastricht Treaty (1991) and directions adopted
in Edinburgh (1992), Greece is to heavily invest in new transportation
infrastructure that will facilitate combined transportation in the entire
European Union, including countries that are expected to join the Union
in the first few years of the 21st century, linking Greece to the European mainland. High speed fully electrified railway is a priority for Greece, especially along the route Patras – Korinth – Athens – Larisa – Thessaloniki – northern borders. To put today’s level of service in perspective, it is sufficient to consider that the Paris – Lyon distance of 427 km
is traveled by 300 km/h trains in 1 hour and 50 minutes.
The modernization program of OSE is supported and financed by the
Community Supporting Frame II and the European Cohesion Fund.
During the last ten years OSE has integrated investment and development work into two Business Plans financed by the Community Supporting Frame I and II, the Cohesion Fund and other sources such as Interreg
and the Transports Infrastructure Fund. The first such Business Plan of
OSE materialized through the Community Supporting Frame I during
1989 – 1993. period. Approximately 331 MECU (83 billion dr. at 19891994 prices) became available with a subsidy of 55% from the European
Union. OSE continued its development program under a second Business Plan, financing it with about 462 billion dr., co-funded by the Community Supporting Frame II, the Cohesion Fund (termed Package Delors II) and other funds such as Interreg and Transports Infrastructure
Fund at participation rates on behalf of the European Union varying
from 62% to 85 %. It is to be noted that contemporary rolling stock is
included in these plans. For a more effective realization of the financed
projects, the subsidiary enterprise ERGOSE S.A. was set up in 1997,
which has undertaken project management of the construction of these
projects as well as supervision and coordination.
According to the aforementioned Business Plans, priority has been
given to linking the south with the north because this is likely to become
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an economically viable connection. The Athens – Thessaloniki line shall
be transformed into a double-track electrified line at an operating speed
of 200 km/h, with modern signalling and telecommunication equipment
(Hellenic Railways Organization, 1999b). As project works funded by
the Community Supporting Frame II and the Cohesion Fund are completed, a double-track non-electrified line shall be put into operation at an
estimated 75 % of the axis with the exception of the 77-km long section
north of Thessaloniki (Thessaloniki - Idomeni) which is already electrified as well as the Lianokladi - Domokos section.
Regarding the Peloponnese network, the construction of the infrastructure of the new double-track line on the Athens - Corinth - Patras axis
at the section Athens - Corinth has already started. Its layout permits the
development of high speeds (up to 200 km/h). It is planned that this line
initially remain metric using combined-width runners; when infrastructure construction is completed to Patras, the tracks will be set at normal
width. Currently, OSE undertakes many studies that are a necessary prerequisite to the subsequent construction of the new high speed Corinth Patras link, which is to permit 200 km/h for the first 50 km, 150 km/h for
the next 40 km and 120 km/h for the last 35.5 km. Modern signalling and
telecommand installations are also anticipated.
Other important projects include the upgrade of the Piraeus - Athens
– Acharnes line with the construction of new stations at Piraeus and Athens. Also, urban railway will be extended to the new Spata airport due to
commence operation in 2001.
Finally, regarding Macedonia and Thrace, the upgrading of the Thessaloniki - Strymonas/Promahonas - Alexandroupolis - Ormenio axis includes improvements of the alignment on a local level and the reconstruction of line superstructure in order to achieve a uniform speed of 150
km/h. The construction of modern signalling and telecommand installations has already started in the Thessaloniki - Strymonas / Promahonas
section.
Beyond these works, a proposed third Business Plan shall cover the
period 2000 – 2006, shall be financed by the Community Supporting
Frame III and shall form a subset of then Business Plan of the Ministry
of Transports and Communications. Modernization projects on all axes
shall be completed and railway connection with the ports of Ikonio, The-
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ssaloniki, Patras and Alexandroupolis shall be constructed. Of these, special mentioned is deserved by the scheduled port of Ikonio which is to
take up all Piraeus port freight, freeing passenger areas in Piraeus and
providing, for the first time ever, true combined transportation for the
Athens area. It is hoped that as Greece obtains modern railway infrastructure and with the provision of modern rolling stock, it will significantly upgrade offered railway services.
It is worth mentioning that is it a pity that the Rion – Antirion bridge, currently under construction, does not provide for rail connection of
Peloponnese to Western Greece and Epirus. If provided at an earlier
time, such a railway link would facilitate transportation of people and
goods, bringing low-income areas of Greece in the mainstream of economic development.

6. Conclusions
Through a review of the historical development of Greek railways, a
number of conclusions have been reached:
– Greece lags fellow members of the European Union in both area
and population railway coverage. Greece is also the last country in
EU to electrify its railway network.
– OSE personnel was largest in the middle of the 1980s decade, declining since then. Railway passengers and passenger-km reached a
low in the early 1980s and have been rather increasing since then
with marked decreases in 1984 and 1998. The period 1986 to 1984
includes years with relatively high passenger and freight volumes.
Freight tons have been rather steady with a marked decrease in
1982 and since 1992. Freight ton km exhibit the worst picture, showing a steady decrease in the last 30 years (with low ebbs around
1982, 1987 and 1994). Although the overall picture is consistent
with similar trends worldwide, low service quality and tardiness in
modernization underline the lagging position of Greek railways
among EU members.
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– An attempt to assess personnel productivity as measured by passengers, passenger-km, freight tons and freight-ton-km per employee, largely agree with previous trends. Passenger productivity
dipped during the 1980s and has been on the increase since then
although passenger-km productivity shows a marked decline in
1994. Freight tons per employee confirm the decline around 1994
while freight-ton-km per employee confirm a steady decline in the
last 30 years.
– Many studies were carried out and even many projects actually
commenced construction but were never brought to fruition. This
remains a widespread tendency in Greece, particularly in the public sector. In addition, problems stemming from political pressure
and the role of special interest group are still encountered in design and construction. Only recently, ERGOSE assigned the design
of a new set of alignments to cross the center part of Greece (near
the city of Lamia and on to Thessalia) when previous alignments
passing further to the west were fully approved and about to be
contracted for construction. While these new alignments are promised to be more economical, it is doubtful that their engineering
and environmental specifications will be up to par and may well
never be implemented. It is therefore concluded that influence
mongering remains very much a real parameter to be accounted
for in project management as Greece prepares to enter the 21st
Century.
Issues meriting further investigation based on the findings of the present work include:
– The loss of passenger and especially freight volumes and market
share exhibited in Greece in the last few decades may be correlated to the diversion of state funds on road transport but no causal
relationship has been proved. An investigation into the causes of
this decline that would include similar data on other European countries and the US would shed new light into issues potentially disregarded.
– Whether OSE’s declining numbers have an overall positive or negative impact on the economy remains a moot question. It would be
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interesting to ascertain, on a quantitative basis, the impact of diverse allocation scenarios of the land transportation market among
different transport media.

Abstract
JOHN A. PARAVANTIS: Past, Present and Future of Railway Transportation in Greece
A significant contribution to economic development may be attributed to Greek Railways as evidenced through a historical review from 1869 into eras encompassing the
construction of rail network in Macedonia and Thrace during Ottoman rule, the rapid
expansion under Trikoupis, the development of the Athens-Piraeus line, the Lavreotikos and Larisaikos lines as well as the Peloponnisos and Thessalia networks. Railways are
shown to be an environmentally friendly means of transportation by emitting minimal
atmospheric pollution, causing limited disruption of soil morphology, conserving energy, being characterized by low accident probability, exposing passengers to aesthetic
routes unavailable to other transport means and possessing important cultural utility.
Selected transport and financial information regarding passenger and commercial demand, railway network geography, passenger kilometers, freight ton kilometers show a declining trend for the period 1970 to 1998. Passenger and freight kilometers regressed against time in five year periods prove to be a satisfactory tool for prediction. Finally, through projects subsidized by the Community Supporting Frame II and the Cohesion Fund,
it is described how the Greek government has elaborated two Business Plans and now
proposes a third 2000-2006 Business Plan to chart the future course of Greek Railways
in cooperation with similar European Rail organizations.
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THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF TRIPOLIS AREA AND THE INITIATIVE
OF THE LOCAL ADMINISTRATION TO ESTABLISH
A PAWNSHOP DURING FIRST PERIOD OF KING OTTO
HARIS BABOUNIS - G. ZACHAROPOULOS
University of Athens - Municipality of Tripolis

1. Introduction
It is true that the study of the economic history of Arcadia has not been
progressed enough, although the last decades, an international reorientation of the historical studies has been mentioned, and the investigate subjects are being approached through their in thematic entity (Iggers, 1995,p.
2,4,13,188-189). By this proposal, we try to show the way of economic
construction in Arcadia and especially in the city of Tripolis, for almost
one hundred and twenty five years (1715-1840/1), in order to evaluate,
using time data, the local financial situation in 1842, the capabilities and
expectations, the restriction and those predicaments, which led to the
domestic financial and social crisis, the local government proposes the establishment of a pawnshop for their prevention or even for their limitation.
The pawnshop, according to the spirit, will and perspective of the Local
Governement, seemed to be, as we can prove, the most offering solution
for the promotion of the financial problem, which has followed the whole
district in a social crisis.
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A historical stand, financial data
Peloponnisos’ re-conquest by Turks on 1715 creates important implications for Tripolis. Tripolis, the marketown of 700 (Petronotis,1990,p.265),
until then, Residents is being upgraded and on 1718 becomes the administrative center of Peloponnisos – because of the epidemic situation that has
been broke out in Nafplion, which used to be the headquarters of MoraValesi (the Pasha of three local governments). This dominating – in local
level – progress, had as a natural result the inauguration of powerful Turkish families in the town1, the establishment of Turkish temples and the erection of an imperial Seraglio, replacing the existing, until then, palace of
the Venetian Governor (Gritsopoulos, 1972,p.262). Pouqueville, who remained in Tripolis as a Turk’s prisoner at the end of 18th century (December 1799 – May 1800), refers that Seraglio could give shelter to 1200 people and that "constitutes a small town in the town itself"2.
The inauguration of high grades Turks officers is followed by the inauguration in the town of an important number – almost eighty-two – of Jewish families (Triantafillou, 1990,p.303), who were practicing the financial
works of Turks and we3re trading luxurious products. Studying the terrestrial communications network in the Turkish dominated Greek area we
concluded that the land-planning centrality of Tripolis appointed the town
as the place of passing for the carriers and travelers, traders or not. Main
communication axes and main roads are passing through the town and they
lead up to almost the whole Peloponnisos (Anogiatis-Pelé, 1993, p.28-31).
The population dynamics, the financial (Braudel, 1979, p.38) and social
progresses are being affected by the specific mobility. The detection of the
dangerous, for travelers, passing through places – mainly to South Peloponnisos (Leake, 1830, p.80-81 Anogiatis - Pelé, 1993, p.104), the existence
of almost five dial passes around the town (Tromelin, 1828, p.26·LeaKe,
1830, 78,124· Gell, 1832, p.169-170· Anoyatis- Pelé, 1993, p.148), the operation of a station for the catering-feeding of the horses", shows the rising
importance of Tripolis (Anogiatis - Pelé, 1993, p.187,238-239).
Although there are not enough elements, it is possible for the most eminent representative of the unredeemed Greeks to stay, for a long period of
time, in the town, in order to maintain their communications with the aut-
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hority, for promoting their personal interests. The gradual church "elevation" of Tripolis was not, naturally, accidental (Gritsopoulos, 1922, p. 285287). The decade 1770-1779 constitute a deterrent period for the district’s
evaluation. The 15.000 Albanians (Kontogiannis, 1903, p.178 Papadopoulos, 1975, p.81) who were called upon Turks, repressed the revolutionary
movement of "Orlofika"only in Tripolis and in one-day time (9th of April
1770), they massacred 3.000 people3, robbed and destroyed. The extermination of the Albanians out of Tripolis from the join forces of Hassan-pasha’s Turks soldiers and the Greek soldiers (called "Kleftes") of Constantine Kolokotronis settled the daily life in Peoloponnisos and facilitated the
repatriation of a capable number of refugees.
Tripolis find its upward rhythm. On 1786 is being enclosed with walls,
while it is built simultaneously with a series of important constructions,
such as mosques (having as the most important those of Bekir-pasha and
Nakip the efficient), inns, Turkish seminaries but also the houses of the financially and socially healthy Turkish. Groups of various professions were
gathered in some quarters and roads, so someone could talk about the
roads of shoemakers and cabinet-makers, e.t.c.4. The existence, in the center of the town, of a cluster of buildings of religious, social and financial
character, is completed by the trilaterally structured market5, the bezesteni6, the carci7 and the bazaar8. At the same time, it becomes the focus of
local trade and while the Jewish imports the payment through drafts, it is
transformed to a Stock Exchange center (Kremidas, 1972, p.295). In that
area – mainly9 – Jewish and Turkish brokers are being distinguished, who
are speculating by borrowing money with an interest rate of 20-30%. It is
known that in whole Europe, already from the Middle Ages, Jewess were
controlling the development of "money’s trade" (Ithakissios, 1990, p. 69).
All the abovementioned gives the impression of a noisy and always developing city. According to Rigas Palamidis( Gritsopoulos, 1972, p.378-389,
402-411), note, it seems that in the center of Tripolis were living the most
of the 750 Turkish families of the town10, while the 1237 Greek families
were living, either in the Turkish big estates of Sechi and Basiakos (these
place-names exists until today in Tripolis) which were out of Tripolis, or to
the city’s11 borders. The life of the enslaved is depended upon any time, to
the hands of Turks, and while Tripolis is the headquarters of Peloponnisos,
it becomes a place for the execution of Greek soldiers. (Bagenas, 1957, p.
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336· Gritsopoulos, 1972, p. 451-452) and a confession of faith for the new
martyrs (Makarios of Korinthos, Nikodimos of Agion Horos, Nikiforos of
Chios and Athanasios of Paros, 1996, p. 213, 447-463, 539-549). Even the
notables, frequently and not unjustifiable, feel that their life is in danger
(Gritsopoulos, 1972, p. 340, 341, 406, 462-465).
Veli-pasha’s administration (2.1.1807-12.8.1812) – son of Ali-pashahad beneficial implications for the Greeks, while his government was mild.
Velis, for reasons that had to do with his father’s plans, favoured the Greek
notables and he gave preferential-against the Turks- financial advantages,
supervised the justice, and permitted the foundation of schools and the building of churches. His authority influenced importantly the improvement
of economics as soon as he brought from Ioannina a large number of skilled workmen (tailors, coppersmiths, goldsmiths, shoe-makers etc.). During
that period, the first European influences on art and aesthetics were not
prevented (Papantonopoulos, no date, p. 16-18).
Tripolis was the target of priority for the Greeks during the Revolution
of 1821. In the wider Arcadian field, around the city were made some of the
most bloody fights of the first year of the Revolution. (Levidi 14.4.1821,
Valtetsi 12/13.5.1821, Doliana and Vervena 18.5.1821, Grana 10.8.1821).
This resulted the dramatically increasing of the population of Tripolis with
many Turks who were going there for shelter. On the 2nd day of May the
population has become 34,000, according to the census, which was made
simultaneously to the entrance of Kehagiabei for provisioning reasons.
As it was natural, the trade and the arts stopped, while the Greeks, who
didn’t manage to get away from Tripolis before the Revolution received
the anger of the Turks. As the time is passing by, the revolutioners who
besiege Tripolis are increased. The spoils12 from the siege of the town believed that were many. Meanwhile, they were selling food and items of first
need to the besieged to extravagant prices13. The surprise conquest of Tripolis was made because of an analogous transaction and into a heavy climate14 on 23rd of September 1821. For three days there was complete irrensponsibility15. When Ipsilantis came to Tripolis, at the beginning of October, he tried to restore the order, while at the same time an epidemic of
typhus is being manifested, which caused many victims. Nevertheless, Tripolis managed to find a natural way of living and a special characteristic of
this effort is the Mutual instructive school (Babounis, 1999, p.74). The civil
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wars (1823-1825) create a new containment16. It was completely destroyed by Ibrahim, who ordered, with his departure on February of 1828, to
destroy off its pedestal.
The rest people of Tripolis, who survived from the Imbrahim’s rage and
returned back, they found in their completely destroyed native land no
more than fifteen families. Ioannis Kapodistrias visited this area on 11 July
1828, he concerned about its luck and he supported its reconstruction17.
Capodistrias gives such an impetus to Tripolis, on March of 1830, it’s population reached the 2.380 residents, 650 houses, 250 laboratories, some
public stores were build and the urban planning web of the city has begun
to form. From the census of 1836, it is ascertained that the population of
Tripolis is 4.600 residents (+93, 28%), while on 1853 reaches the 6.600
(+43, 48%) (Bouerman, 1957, p.25.).
The Municipality of Tripolis and its movements for the financial
recovery of the district.
The 19th European century is the period, during which capitalism is
being ascended and established. In Greece, even in the beginning of the
20th century the lack of industry influences the financial progresses. The
cultivation of exported products is in a good portion, but they are not enough or their financial surplus is not invested in "manufacturing or/in labors of agricultural infrastructures"(Pizanias, 1985, p.11-12). The financial
problems in the Greek area were certain and hard to solve. The local government, being the conveyor of the anxiety and daily difficulties of the citizens, is speculated and occasionally, it tries to find solutions using specific measures.The Prefecture of Arcadia18, from its first geographical boundaries was formed by four regions (Skiadas 1993, p.294), in which forty five
municipalities were recognized, while with the law of 1838 is enacted that
the headquarters of Gortynia’s government (regions of Gortynia and Megalopolis) was Karytena and for the government of Mantinia, which involved the homonymous regions and its neighboring Kynouria, the capital
city is Tripolis19. From the first constitution of the municipality of Tripolis it had population of 5.696 residents20. The embodiment of a part of the
municipality of Pallantion (1841)21 increased its population (7.354 residents) but it didn’t change its hierarchical order.
The destitution of the population of Tripolis deregulates the local private and public life. At the beginning of the decade of 1840 the situation has
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obviously been worse22. Three decisions of the Municipal Council of Tripolis23 (May-December 1842) in six months time, give an outline of the crisis. They all refer to King Otto, but they didn’t manage to reach him. According to the first decision of the Municipal Council (23.5.1842)24, the crisis is centralized in Tripolis-it is urban-and hits mainly the tradecraft category, while it is not touching the agricultural societies ("about the misery
the people of this municipality and especially this town are living")25. The
crisis is extensive and threatening for the life of a great portion of the population of Tripolis, while it is referred that "already almost 400 families are
starving in this town…because the Municipal Funds are not enough to feed
them."26. If we consider that this period Tripolis have population of 4.500
people (Skiadas, 1993, p. 297), we can easily understand that its half population is in a difficult position. The residents of Arcadia who lives on the
mountains avoid to go and live in the town, because they believe that their
life won’t improved. It seems generally, that there is a proletarization of
Tripolis, while "this town….is going worse…and the only way of living for
the people is their hands, something that is useless because of the lack of
capitals"27.
Tripolis, after its Liberation, based its financial development in the existence of Public Services and the Commercial Turnover, which created by
the operation of the public services. For this reason the period from 1832
until 1836 the phenomenon of speculation is shown up with purchases of
over valuated national properties hoping for a future, benefit…because the
capital of Peloponnisos wanted to have always advantages, by embodying
the N.Authorities which belonged to the whole Peloponnisos. The unfulfillment of the expectations of the people of Tripolis reduces dramatically the
value of the national properties "to the half of the previously offered
price". This situation also aggravated by the removal of the Court of appeal to Nafplio28.
The intervention of the Local Government aims the reinstallation of
Public Services in town, even this does not solve permanently the problem: "the only contribution of this town is the translocation of the court of
appeals and High School29 in it and the use of them by various people gave
to the citizens recreation and progress"30. At the same time, tries to strengthen its request, emphasizing various advantages of Tripolis, advantages that comes from its geographical position. As a main venture that high-
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lighted is the easier and most financial access for the people of Peloponnisos and the more successful supervision of the Judicial Authorities for the
state. As for the operation of the High School, for the good of the state is
believed that is the more often communication between the pupils and
their relatives and also the ability of finding accommodation and food,
under better conditions. The second decision, dated on 11 August 1842, is
extremely brief and is existed because of the fact that the application of the
Municipal Authority of Tripolis has not been forwarded to the Supreme
Ruler. This application, is repeated persistently. [this instrument "to be
submitted directly by the Mayor to the Noble Throne of His Majesty" enclosing with it the "imploring repor"]31.
The Third decision of the Municipal Council is issued at the middle of
December (17.12.1842), while the condition has been worse and the demand unsettled32. This decision is more extensive than the other two and
more illuminating for all these that are happening in Arcadia. From the
beginning, this report intimates the disorganization of the Municipality
and it is confirmed that from this crisis the tradecraft class33 of people is
being hard hit. The financial sub development, which a decade before has
provoked the common memorial of 600 trade craftsmen from the whole
Greece (Katsoulis, 1978, p.32), continues to trouble the professionals.
Of a great importance and historical accuracy in this document is the retrospection of the past financial facts. The main occupancies of the residents that were protected by the eudemonism and luxury of Turks, were trade,
needlework, "making loops" and ribbon knitting, "packsaddles"34 the tanning and silk industry. Especially for the silk industry we have to say that it
whoed a great development and a positive exportation index through a pan
Hellenic scale (Katsoulis, 1978, p.62, 65, 67· Petrakis, 1992, p.41). The
Turks have assisted these professions with capable financial conditions.
After the establishment of the Greek Government the situations didn’t
go on well to Tripolis, in the financial level. The destruction of the houses,
the plunders which had alreadt been done35 and the social changes could
not be helpful to turn back the local financial conditions in a sort time36.
The people of Tripolis tried to reconstruct the buildings with various
kinds of loaning, but the commercial reactivation demanded funds but
there were no funds. The collective administrative system of the Viceroyalty with its inelastic financial and fiscal institutions and the regulations
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(Katsoulis, 1978, p.80-81) of short-term prospect, the onedestinated and
stiff agricultural-cultivating. Destination of economy (Katsoulis, 1978,
p.32) the lack of road transport and the differentiation of the life of the
Greek people from whom the 3/4 were farmers, did not advocate the development of the arts. The secondary factor of production was uninspired,
the industry malfunctions (Anastasopoulos, 1947, p.32· Houmanoudis
1990, p.267). "The arts of the people of Tripolis…are useless". The residents are occupied "with hirings and other off-handed tradings"37, for which
they didn’t have the proper experience, and they used them harmfully.
Under these circumstances, the hiring of puclic incomes, the purchase of
national properties "because of endowment", the mentality of property
and the climate that usually prevails in auctions, a spirit of exaggeration
and imposition moved against the people of Tripolis "Public pursuits…detentions…seizures….auctions…from which some of them lost their lives
and others damaged their health"38. The incapability of the state and other
public authorities to give the proper loaning to the citizens, forces them to
go to individuals and take a loan with oppressive terms, which annually
dublicate the loaned capital which has not been paid in due time. The usury
plagued the country and suggested financial activities which enlarged the
properties of some landowners, with the "unlimited standard interest"
which was coming from the roman and Byzantine law and now was taken
as a legal one (Katsoulis 1978, p.43,49-50,103,106). In Tripolis many debtors, even if they owed few, forced to borrow from private individuals with
annual interest which had the double value of the capital. Because of the
fact they didn’t manage to pay in due time of the settled agreement, they
were oblidged to accept the debted interests as a capital. The result was the
whole situation not to be controlled and the debtors to loose their personal freedom and property.
The particular difficulties are those which orientated the thought of the
municipal government of Tripolis, because "no other city in Greece had
faced so many miseries" and propose to King Otto the establishment of a
local pawnshop ["Compassionate Store – Monte de societe" – sic] "while
there is in all the cities of the favoured Christian Nations of Europe". It is
true that "Charitable Shops", named «Santi Monti di Pieta», developed in
the Greek area which was detained by the Venetians during 17th century ,
same as those of West Europe, where they first presented (P.Chiotis, 1887,
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σ. 269-270· Ithakissios, 1990, p. 65). In Zakynthos, for example, we have,
at the beginning of
1600
the effort of the local Church to confront the usury by establishing a small charitable association but this effort does not succeed. Finally, on 23 November 1670 they establish the
local Pawnshop (Monte di Pieta) in Zakynthos (Zois, 1898, p. 271, Ithakissios, 1990, p. 79-80).The name of the new-established pawnshop, resembles to the Pawnshop of Corfu, which established on 31 October of 1834
and has the title "Holly Store of Mercy" (A.B.Pampoukas, 1929, p. 166).
The influence of West Dominations in Eptanisa reflects also in the Greek
State39.
The Local Government of Tripolis trys to make the Supreme Ruler to
approve the temporary support of the Pawnshop by the Public Funds, in
order to solve the various social problems, with 30.000 – 40.000 drachmas
as its first capital. It is about a governmental facilitation for its operation,
as it is written expressively40 in the report. This capital will be increased
by the payment of the Municipal Cashier’s Office of Tripolis and other offers from "philanthropists". As for the citizens’ service, there was the intention to rise the annual loaning interest to 6-8% "for the encouragement
of industry and assistance of the residents of the Municipality". I presume
that the loans would be given after pledging movable things, because according to the Municipal Government , the person who was borrowing "must
have some movable precious things, which could pledge if he needed
money". We think most uncertain, because of the local conditions and coincidence the mortgage or the redempted selling41.
It is not known if the change of attitude of the Municipal Council was
imposed by the lack of money and the strong presence of the usurers in
Tripolis or because of other reasons, such as the reaction of the Authorities of Nafplio or the conflict between the various political cliques of that
era. It is possible, the Municipal Council to believe that the liquidity increase would be enough to converse the situation and to lead Tripolis to a
financial development. Finally, this request didn’ t fulfil, either because
bureaucracy didn’t transmit this decision – as they did with the decision of
May 1842 – to King Otto, or – and it is the most possible – the political
evolutions of next year (1843) and the difficulty of the Greek Government
to pay the interests of a loan of 60.000.000 in combination with its speculating form and the retailing economy directly and indirectly prevented
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movements of this content.
After twenty two years, five months and fifteen days (3.6.1864) the National Bank of Greece decided to operate its branch in Tripolis , in order
the people of Tripolis to borrow money with movable interest which could
be profitable for both people, those who lend and those who borrow.

Conclusion
Firstly we’ll agree with D.D.Ithakisios (1990, p. 84-85) that the establishment of such Credit Institutions affects the financial progresses, as they
concern the interest formation, the investments’ extension, and the assistance of the citizen who has financial problems and the most productive orientation of the society. By thinking like that the Municipality of Tripolis
was activated. The most expected is the situation to be locally worsened
because they have not accepted the demand. But the crisis does not seem
to be worsened. This fact make us presume either that the depression was
big enough but not reversible, or that the average class found a way of reaction to their financial problems or some other events changed the financial situations.
A remarkable event is the opening of the road Tripolis-Nafplio on 1845.
This road – it cost 350.000 drachms and was the most interesting road of
Peloponnisos – accommodated the trade from and to Nafplio, Athens, and
Syros. This road construction promoted the economy of Tripolis, firstly
with the daily wages that were given to the people who were working there,
which then were given to the local market. Further, the general trade reheated, because a great part of the merchandise is passing through Tripolis.
Many people who had financial problems changed their professions with
those ones who had to do with production, traffic in products, technical
works and rendering of services. The increase in population of Tripolis and
Arcadia is showing also the increase of economy.
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Abstract
H.BABOUNIS - G.ZACHAROPOULOS: The Socio-economic development of
tripolis area and the initiative of the local administration to establish a pawnshop
during First period of King Otto
By this recommendation, we try to demonstrate the way of structure of the Arcadian
economy and especially in the town of Tripolis for one hundred and twenty five almost
years (1715-1840/1), in order to evaluate through time the local financial situation on 1842,
the possibilities and expectations, the prohibitions and difficulties which has driven to the
local financial crisis, which the Local Government tried to prevent by establishing a pawnshop.
The 19th European century is the period that capitalism grows up and strengthen. In
Greece, and at the beginning of the ending century (20th century) the lack of industrialization affects the financial progresses. The financial problems in the Greek region were concluded and hard to solve. The local government, as a conveyor of the anxiety and daily difficulties of the citizens , is speculated and as happened with Municipality of Tripolis, it tries
to find out exits , using specific measures.
The most important also action of the Municipal Council is its decision of 17.12.1842.
The various local difficulties are those which orientate the thought of the municipal government of Tripolis, because "no other city of Greece has suffered so many misfortunes" to
ask from King Otto to establish a local pawnshop ("Shop of Mercy – Monte de societe" –
sic) " they same as they are in all cities of the Christian Nations of Europe". The Local Government of Tripolis tries through the Supreme Governor, to operate this pawnshop in order
to solve the existed social problems and strengthen it with 30.000-40.000 drchs from the
State Revenue Office . This capital has been predicted to be increased through a payment
of the Municipal Pay Office of Tripolis and other payments from "philanthropists". For the
citizens service, they were ready to increase the loan interest to 6-8%. There was no demand’s fulfillment. The financial and political progresses prevented the fulfillment of requests of this form and content.
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NOTES
1. The most eminent Turkish family who lived in Tripolis was the Arnaoutoglou, who lived
all over the Peloponnisos. W.M.Leake (1830, p.82) refers that the Aranoutoglou gamily controlled 300 farms. It is known that famous Turkish families lived in Tripolis from
the first Turkish domination. The mention of Bernard Randolph , London (1689, p. 12)
is obvious: "Here are very rich Turks who have their wealth in land and cattle…"
2. Pouqueville (1980, p.73) ascertains that every visitor of Tripolis could see "the same
Roman luxury that the Turks adopted since they conquer these wonderful lands". About
the luxury of Seraglio, A.P. Tsakopoulos (1958, p. 1) mentions that "the walls were golden…the curtains were embroidered with gold, the lamps, the lamp-stands and the vases
of perfumes were all made of hammered crystallized silver…Plasters embroidered with
gold with tufts (fringes) and precious curtains were filling up the decoration..."
3. T.Ath. Gritsopoulos (1967, p. 144) remarks that "this area was deserted and the population was decreased…and unfortunately there was financial decay…the lands was left
uncultivated…the cutting of trees on the mountains…caused drought and this had as a
result less lands for pasture…Gardens, olive-trees, fruit-bearing trees, vineyards were
less and this devastation last for long time…" One of the men who was slaughtered in
Tripolis was the Metropolitan Anthimos Barboglis. The Greeks fell on difficult position and they massively immigrated to other territories – to the Asia Minor mainly – with
any consequence it could have for the financial development of the country. (Kontogiannis, 1903, p. 385· Miheli, 1992, p.56).
4. Βouerman, 1957, p. 18. It is characteristic that until now in Tripolis are saved names of
the neighborhoods that mean professions for example Tampacica (Tanneries in the
homonymous square of tanneries), Staragora (corn market), Chasapica (butcher’s
shops), Giftika (blacksmith) at the beginning of the today road, named Washington,"
etc.
5. P.Tsakopoulos accepts that this group of buildings refers to the decree of the Ottoman’s of Kulilie. (Petronotis, 1986, p.16).
6. "bezesteni": a place where value things are sold, bought of kept.
7. "carci": netting of covered commercial roads.
8. "bazaar": an open market that takes place once a week.
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9. An important financier of this area was Nikolakis Tampakopoulos who lived in Tripolis and died while he was fighting on Trikorfa in 1825. (Triantafillou, 1990, p. 303).
10. Ibid. According to the note of R.Palamidis, the Turks were the owners of 739 houses, 8
detached-houses, 1 horse-power mill, 36 orchards, 460 workshops, 10 inns, 2 post offices, 1047 acres of cultivated fields, 285 acres of grass plots, 420 uncultivated lands, 1
place for fairs.
11. Ibid. The Greeks owned 1276 houses, 48 cottages, 96 workshops, 8 inns, 15 detachedhouses, 13 small houses made from the wood of the barrels, 1085 acres of fields. The
most Greek houses were poor, made of stones, without roofs, with open chimneys on
the roof where the smoke was getting out and the snow getting in (Petronotis, 1986,
p.15). Rigas Palamidis reports in the same statement that eighty-two Jewish families had
in their own 34 houses, 1 synagogue and 2 workshops.
12. It is also certain that they had defined the percentages of the dividing of the loots. In
case that the town gave up, the solders would take the 2/3 of the loots, while the other
1/3 would offered to the country. If Tripolis was occupied by attack the solders would
take the 3/4 and the rest 1/4 would offered to the country (Gritsopoulos, 1976, p. 171).
13. It would be possible a lot of money, jewels or other values thing sto end in the revolutionaries hands by this way. According to Ol.Voutier, (1957, p. 131, 133) "the men who
were invested under the force of their starvation had trade activities with the men who
invested them".
14. The solders suspected that their chiefs would share the loots wrongfully, through the dealing-which they had already begun. So, they demanded the chiefs to stop the dealings, in
order not to be loosed a lot of the loots (Ol. Voutier, 1957, p. 133).
15. Kolokotronis writes in his memoirs that the Greeks were slaying "from Friday to Sunday" about 10.000-15.000 Turks were slain, while Jews didn’t have a better luck. About
the loots, the solders took the most of them. Thomas Gordon reports, "many families
in Morea became rich because of the plunder of Tripolitsas…" Besides, it was such a
plunder that the people of Mani "took the better part…they took even the doors and
the windows…" The historian Dim.Athanasiadis (1955, p.1) counts the price of the loots
about 80 millions pilasters or 52 millions francs, without adding to them the price of the
guns that Greeks took. Kanellos Deligiannis (1957, p. 277-278) insist in his memoirs
that he saved the life of twelve Jews, "their rabbi" and two women. Complementary, it
is reported that, according to Economou "Kiamil bey and Hanen a banker (Jew) were
saved, because there were a hope for ransom or other kinds of benefits…"
16. In Tripolis was the headquarters of Kolokotronis, so the people from Roumeli who were
against him acted like they were in a hostile place (Gritsopoulos, 1976, p. 313-316).
17. It was beginning to be drawn the town-plant by Garno and Stamatios Boulgaris from
Corfu, who were members of the army of Mezonos, when the "mutually instructive"
schools was established in 1829, it was planed to be created a Command Office which
would include Court-room, Post office, Police office and "guardhouse". (Loukatos,
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1977, p. 64-65).
19. Newspaper of the Greek Government, no 12 (6-4-1833), p. 21.
20. Newspaper of the Greek Government, number 24 (23-6-1838), p. 122, Law "about the
reformation of the Administrations".
21. The areas of the Municipality of Tripolis which were inhabited are: Tripolis 4217, Silimna 231, Perithori 206, Basiako 185, Zarakova 169, Ag. Basiliso 133, Merkovouni 126,
Bosuna 112, Madisagra 94, Bedeni 67, Karteroli 23, Monastery of Epano Hreta 7. (Skiadas, 1993, p. 294).
22. Royal Decree 27th November/ 9th December 1840, Newpaper of the Greek Government 5/1841.
23. Theodoros Rigopoulos (1979, p. 167-168) has an interesting opinion in his memoirs that
says: "year 1840: The State became in financial crisis, due to the loan of 60 million drachmas, which contracted Bavaria represented Greece in 1832 with the Three Forces.
This loan was spent by the Bavarian army, that the King brought with him when he
came, and by the thefts of the Bavarian people, who came in Greece like starving wolfs.
The incomes of the State were not enough for the everyday needs. The resources were
drying up and the people were exhausted, while they were being tore to pieces by the
political parties. So it was considered necessary the salaries to be paid half by money
and the other half by promissory notes, and to be decreased about 5% or 10%. In site
of them everything was disorganized".
The Municipal Council was composed by Vassilios Christakopoulos-Mayor,Konstantinos
Manetas-President of the Municipal Council, Theodoros Rigopoulos-registrar, Dimitrios Galanopoulos,George Panopoulos, Alexandros Nikopoulos, Alexnadros Alexandropoulos, Theodoros Petrinos, Dimitrios Lagopatis and Bilalis. Vassilios Christakopoulos
was selected Mayor in 1842, but he didn’t stay in his office, because in 1843 through a
constitutional change he became a senator. Theodoros Rigopoulos was born in Filia of
Kalavrita at the beginning of the 19th century. He was a godson of Th. Kolokotronis, he
also was a bodyguard at first of Panos Kolokotronis and later of Genneos. He was one
of the eminent men of Tripolis at the first years after the revolution in Tripolitsa. He
was working as a lawyer and as a journalist (the director of the newspaper "Arcadia"
from 1857 to 1881). He was a member of the Municipal Council from 1842 to 1857.
Rigopoulos wrote books and left memoirs (1821-1881) but Ioanna Giannaropoulou
(1990 , p. 225-238) disputed the exactness of his memoirs. Theodoros Petrinos was the
brother of the first Mayor of Tripolis, Ioannis Petrinos. He also was Hristakopoulos’
adversary. (Gritsopoulos, 1976, p. 419).
24. Proceedings of the Municipality of Tripolis, v. 2 (14.12.1840 – 26.5.1847), p. (55-59).
25. Ibid.
26. Ibid.
27. Ibid.

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

293

28. Court of Appeal was functioning in Tripolis from 25.1.1835, but for a short length of
time (-1836). From 1.9.1836 the Court of Appeal continued its function in Nafplio.
(Athanasiadis, 1934, p. 1). Even today the Municipality of Tripolis asks to return the
Court of Appeal back to Tripolis.
29. The first High School functioned in Tripolis on 30.9.1850; See the Newspaper of the
Greek Government, paper 16/1856 "Brief statement of the Middle Education in Greece, from 1829 to the end of 1855, including statistical notes, applied to His Majesty".
30. Ibid.
31. Proceedings of the Municipality of Tripolis…as above,p. (83).
32. Proceedings of the Municipality of Tripolis…,as above, p. (117-122).
33. Ibid: "They know well that, a long time ago, this area suffers from real poverty and
complete embarrassment, especially the second order, because of the lack of property
and the want of money…They consider that in this situation are only the people who
belong to the second order, who cannot work as craftsmen or peasants due to the fact
that they used to live in a different way".
34. Pouqueville (1980, p. 363) notices about the jobs: "The job of the packsaddle-maker is
one of the most perfect. The saddles, the bridles, the ornaments of the saddles and their
embroideries are in great demand. Also, nowhere else can work with the gold so well to
embroider on the wonderful Moroccan cloth as the people of the East can", and in another place "In Tripolitsa and in Karitena people can make good sopa…" or elsewhere
"anyone can find the industry be more developed in Morea than he could believe to be.
The people there can appreciate the luxurious things now".
35. Ibit "As the property of the inhabitants was found in the Trurks hands fduring the attack on Tripolis, and as the Greeks was also snatching it, none could save anything of this
property". Then it was made an effort to be improved the financial conditions of Tripolis as ".the inhabitants began to obtain new property" but "the civil war that took place
from 1823 to 1824…brought even more miseries and poverty to the inhabitants. Finally the sudden and unexpected attack of the Arabs caused the complete destruction into
the town, and the people became too poor".
36. The Liberation and the years of Capodistrias was difficult for the people of Tripolis as
"they found their houses to be destroyed and they tried to build them borrowing", as
above).
37. Ibid.
38. Ibid.
39. The pawnshop of the Corfu was established in 1630 (first period 1630-1706, second one
1768-1834, third one 1834-), while the one of Zante, which was long-life, was established in 1670 (Ithakissios, 1990, p. 74-79).
40. Proceedings of the Municipality of Tripolis….,as above: "So as to beg the Source of the
Charity-men, the Most Revered,our King to be beneficent and to give the order for
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payment little by little….the capital…which had been taken, therefore when there
would be added capitals by the charity-men… But, for the first foundations of the pawnshop…to be opened a credit by the Public Pay Office….and as the capital of the pawnshop will be increasing little by little….to return them back with the interest which will
be added".
41. Newspaper of the Greek Royal Government , number 72 (6 December). Decree about
pawns, p. 363-364. Loans which were paid off by bonds (as pawn), appeared about twenty years later, in 1865. (Katzourou, 1988, p.13).
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TOBACCO AND GREEK ECONOMY AND SOCIETY
IN THE INTER-WAR PERIOD
VASSILIS PATRONIS
University of Patras

1. Introduction
The cultivation of tobacco was introduced into the Ottoman Empire at
the beginning of the 17th century. At the end of the 18th century it began
to spread throughout many regions, especially throughout the zone of
southern Macedonia and Thrace, the coast of Propontida and the foot of
the Pontos mountains. The spread of tobacco farming throughout the region of Macedonia during the nineteenth century was significant, and by the
beginning of the 20th century it represented 20-25% of the region's cultivated produce. Due to the constituency of the land and the climate, the tobacco produced in these regions, and especially in Thrace and Macedonia, which became known as 'oriental', was considered the best in the world.1
Initially, the spread of tobacco cultivation throughout Greece was not
the result of internal factors, that is as part of a reorientation and modernisation of agricultural cultivation within the older borders of the Greek state. Instead, it was the result of external factors and occurred mainly after
the Balkan Wars and the annexation of Macedonia (1912-1913) and Western Thrace (1919). Up until then, tobacco production was limited mainly to
Thessaly, and the areas of Argos and Agrinion. It mainly served the needs of
internal demand and only a small quantity of the produce was exported. The
annexation of the new territories, which were excellent tobacco cultivati-
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ng areas, in addition to the arrival of the refugees of Asia Minor and the
Pontos, who were renowned for their skills in tobacco cultivation, offered a
massive stimulus to the tobacco growing industry. The cultivation and production of the product increased rapidly, almost during the period 19201940 in response to the increase in the international consumption of tobacco which resulted from the spread of smoking from the higher income classes to middle and lower income classes.
During the inter-war period the radical changes which were taking place in Greek agriculture were especially favourable for the cultivation of tobacco. The agricultural reforms which led to the settlement of the landless
peasantry and some of the refugees onto small land-holdings, the large land
reclamation and drainage projects which resulted in a massive increase in
cultivable land and agricultural production, and the creation of institutions
for state intervention (the Ministry of Agriculture, the Agricultural Bank,
the Agricultural College, farming co-operatives, the Organisations for Collection and Distribution of agricultural products) form the background for
the transformations which took place in the Greek countryside on the eve
of the Second World War. These new conditions favoured the spread of new
industrial crops (tobacco, cotton) which gradually came to constitute 5060% of Greek exports, displacing traditional cultivations, such as the Corinthian currant.
As we shall see in the first section of this paper, tobacco in particular acquired a great importance not only for agriculture, but also for state revenues and the national economy as a whole. It contributed decisively to the
creation of income from farming in poor tobacco producing regions, and
also to the added value of the tobacco processing and tobacco industry sectors. It was also a stable source of increased state revenues, the inflow of
foreign currency and of the taxation on tobacco products. State intervention, as we shall see in section three, was multi-dimensional and aimed at
maintaining these advantages in the negative international environment
created by the global economic depression. Finally, as we shall see in the
section two of this paper, state intervention played a role in the explosive
social situation created by the force of the social struggles waged by the tobacco workers' movement, the dynamic appearance of which shook Greek
society in the inter-war period.
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1. Tobacco and the Rural Economy
If for the Greek agricultural sector, the 19th century is considered 'the
era of the currant', then in the 20th century, and especially the period 19001940, we most certainly pass into the era of tobacco. The explosive development and spread of the new commercialised cultivations, and especially of tobacco, constituted the most important development in the Greek
agricultural sector during this period. The land dedicated to tobacco cultivation increased from 100.000 stremmata in 1901, to 350.000 stremmata
in 1914, 615.000 stremmata in 1923, reaching almost 1,000,000 stremmata by 1930, essentially increasing tenfold within thirty years (1 stremma =
1000 square metres). There was a similar increase in the production of tobacco: from 7.500 tonnes in 1901, it grew to 25.000 tonnes in 1914, and
65.000 tonnes in 1930.2
Tobacco and cotton became the new dynamic products of the inter-war
period, and their cultivation spread quickly due to the high profit yields which
they offered. Their dynamic presence renewed, reoriented and gave a new
impetus to the farming economy and to overseas trade. With tobacco, the
problems caused by the long-term decrease in exports of currants to oversaturated markets were overcome. A new source of currency income was
created, ending the dependency solely on the British market for export trade and currency inflows. The model of trade, based upon the export of one
product, the currant, was initially diversified and eventually the currant
was replaced by tobacco, whilst Germany, as the country with the greatest
tobacco imports, gradually replaced Britain as the main geographic destination of Greek products.3
At the same time, the increase in cotton production meant local produce replaced imported cotton, thus relieving the trade balance of large quantities of imports, and also provided an excellent raw material for Greek industry. The dynamic presence of these products, tobacco and cotton, in the
Greek farming sector, shifted the territorial axes of regional development.
Alongside the north-east Peloponnese, the regions of Macedonia, Fthiotida (tobacco, cotton), Thrace, the Argolid, Aitoloakarnania (tobacco), Boiotia and Thessaly (cotton) emerged as developing regions.4
The great spread of tobacco cultivation in the first three decades of the
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twentieth century coincided with farming reforms, which were partly necessitated by the need to settle a large part of the refugee population which
had arrived in Greece from Asia Minor and the Pontos in rural areas. More
than 800,000 refugees were settled in rural areas, mainly in northern Greece,
replacing the Turkish tobacco cultivators of the tobacco-growing villages
of Macedonia and Thrace who had left as a result of the population exchanges between Greece and Turkey. Another significant section of the refugee population provided cheap labour for the industrial tobacco processing workshops in the urban centres of northern Greece. The favourable position of Greek tobacco on the international markets enabled a significant proportion of the refugees to integrate into the Greek state as tobacco cultivators or workers, thus minimising the demographic and settlement problems facing the country as a result of the population exchanges.5
Around 150,000 families - approximately 15% of the farming population
of the country - were involved in tobacco cultivation. Most tobacco cultivators were small-holders, the great majority of whom were involved solely in
tobacco cultivation. The average land-holding did not exceed 5.2 stremmata
per landholder. In this way the cultivation of tobacco, thanks to its greater
yield in comparison with other cultivated products, appears to have been the
best solution for families with many hands but little land. Moreover, tobacco cultivators, especially those in northern Greece, cultivated dry and poor
ground on which it was difficult to grow other crops. The income from tobacco cultivation enabled the families which cultivated it to survive during
the inter-war years and also to reproduce themselves, whereas under other
conditions some family members at least would have been forced to migrate overseas.
If we consider that in some areas it was the only form of cultivation possible, tobacco cultivation was thus even more important for local economies, such as the regions of Serres, Kavala, Drama, Agrinion and Pieria.
The product offered a life-line to local farming economies and to trade and
also strengthened employment in the cities and tobacco processing workshops. In contrast, the tobacco crises led to the rapid deterioration of the
standard of living and transformed these regions into centres of social protest and friction.
At this point, it is useful to note another social aspect of tobacco cultivation: tobacco is a product the cultivation of which has historically given
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rise to manifestations of radical political belief and action. The success of
the cultivation of the product depends more upon the skill and hard work
of the cultivator and less upon favourable climatic conditions. This factor
encourages the development of a strong sense of self-confidence and independence, as opposed to a sense of fatalism and defeatism. At the same time, the cultivator comes face to face with the mechanisms of trade and international markets, and also with the state and political power through agricultural credit, taxation on tobacco and general agricultural policy. As a
result, he is politicised more immediately and mainly through the pursuit
of collective interests and social conflicts. For the tobacco farmer, in comparison with other kinds of farmer, the distance between experience and
political ideas is shorter, has more of a collective nature and is more distinct (Liakos 1993, p. 423). It is not by chance, then, that tobacco producers
constitute perhaps the only section of the Greek farming population to be
active in pursuing its demands and mass mobilisations throughout almost
the whole of the twentieth century.

2. The Tobacco Industry and the Tobacco Workers' Movement
As we shall see below, radical conditions prevailed in the tobacco processing and cigarette manufacturing sectors. Here, as in the agricultural sector, tobacco was especially important. As the primary raw material for
the tobacco industry, it fuelled the rise of domestic industrialists who were
involved in tobacco processing and the manufacture of cigarettes.
The first workshops for tobacco processing emerged after 1850 in the large urban centres of the Ottoman Empire. A portion of the tobacco produced in Macedonia, Thrace and the Pontos region was exported whilst the rest
was processed in hundreds of small and medium size industrial units up until 1884. In this year a group of foreign bankers founded the 'Société de la
Régie Cointeressé des Tabacs de l' Empire Ottoman' (known as the 'Régie'),
a company which acquired from the Ottoman state the exclusive rights to
the tobacco processing monopoly.
During the same period, after the annexation of Thessaly, the Greek
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state took its first steps in creating a tobacco industry: in 1883 the Trikoupis government passed a bill for the establishment of state tobacco factories. By the end of the 19th century the craft of hand-made cigarette manufacture had been replaced by cigarette manufacturing machinery, and the
cigarette manufacturing industry was thus established. Indeed, the first machinery for cigarette manufacture had been introduced into Greece in 1885
and, despite the reactions of cigarette makers, three similar machines were already in operation by the first decade of the 20th century. Their production yield was significant, and each machine could replace 100 workers
(Kordatos 1972, p. 189). The gradual displacement of the hand-made cigarette by the machine manufactured cigarette had already been completed
by the 1920s, when the sale of hand-made cigarettes was prohibited. Thus,
even before the annexation of Macedonia and Thrace, the Greek tobacco
industry, despite its small size, included many features which offered the
possibility of dynamic growth. The annexation of the new tobacco-producing regions and the arrival of refugees specialised in tobacco processing
gave a great impetus to the tobacco industry, providing it with a leading
role in the young Greek industrial sector. At the same time, important changes took place in both the organisation of the Greek tobacco trade and the
processes of the formation of the working class.
Tobacco processing intended to satisfy the demands of the foreign trading companies was carried out in tobacco shops and tobacco warehouses
established around the cities and centres of the tobacco producing regions
in northern Greece and around Agrinion. Cigarettes for the domestic market were produced in tobacco factories which opened up firstly around the
capital (Athens-Piraeus), and also around Thessaloniki and Volos. Generally speaking, during the inter-war period 45,000 workers and 10,000 other
employees were involved in tobacco processing.6
The intense competition in the tobacco processing sector, mainly in the
tobacco industry, gave, especially after 1925, an oligopolistic character to
the tobacco market.7 In this way, a powerful group of businessmen, the tobacco traders and industrialists, emerged from the tobacco economy: "Over a period of 50 years, a group of businessmen who had started out at the
state tobacco factories gained control of the production and consumption
of the product, and extended their activities to related branches of industry (packet production) and printing (lithography). Papastratos, Karavasil-
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is and Matsangos are representative examples of tobacco industrialists with
similar broad interests."8
The rapid development of the tobacco industry in Greece during the inter-war period also resulted in the creation of the class of tobacco workers.
Tobacco workers had many of the characteristics of the Greek working
class and at the same time were the most numerous and compact section
of the working class, with strong concentrations in certain cities (Kavala, Drama, Thessaloniki, Agrinion). They were also the most militant section of
the working class. In contrast with other sections of the Greek working
class, tobacco workers represented as a group a historical continuity from
the period of Turkish rule. In multi-ethnic Thessaloniki, which until 1912
was part of the Ottoman Empire, around 10,000 male and female workers
were employed in tobacco shops. From the outset, tobacco workers' organisations were influenced by the socialists of the Federacion.9 In the 'Régie'
factory alone there were 500 unionised members.10
It is not by chance then that the tobacco workers' organisations and tobacco workers' federation were among the best organised in Greece during
the inter-war period, and that tobacco workers were also able to mobilise
for political causes.11 According to A. Benaroya, in 1921 around 90% of
tobacco workers were unionised (Benaroya 1986, p. 232), whilst in 1928
tobacco workers and cigarette makers constituted almost a third of the members of the GSEE (General Confederation of Greek Workers).12 The introduction of the first tobacco processing machinery and the threat of layoffs
instigated the extensive mobilisations of tobacco workers in the first two
decades of the 20th century. After 1925, tobacco workers' organisations threw themselves into tough campaigns with the aim of limiting the consequences of the tobacco crises for their members and to prohibit the export of
unprocessed tobacco (Labrianidis 1987, p. 141).
The militancy of the tobacco workers' movement did not stem only from
the general increase in the intensity of the class struggle in inter-war Greece. It also stemmed from the idiosyncrasies of the work pattern, which was
wholly controlled by the tobacco workers. The 'salon', that is the space in
which men and women together spent long hours selecting the tobacco, favoured the spread and propagandism of socialist ideas. This facilitated the
development of "an idiosyncratic workers' democracy in the work place,
which found expression in the 'committee of the salon'. The committee di-
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vided the work, supervised it and at the same time acted as a representative of the workers to the employer." (Liakos 1993, p. 425).
The men who were specialised in tobacco processing, the 'dektsides', functioned as a force which united the rest of the tobacco workers. The relationship of the workers amongst themselves developed hierarchically inside
the workplace, as it was mainly women who worked with the lower quality
tobacco leaves. Indeed, what united the tobacco workers even more was the
fact that the wives, sisters and younger brothers of the 'dektsides' usually all
worked together in the same tobacco company. It is exactly these "a typical
and organised relationships between the tobacco workers inside the tobacco factory, in conjunction with the position of solidarity within the local communities and neighbourhoods, which strengthened the unity and combativeness of the tobacco workers."(Alexiou 1994, p. 342).
From the end of the 1920s, the continuous tobacco crises and the general conditions of economic decline compelled tobacco workers' organisations to take a defensive stand to secure their interests, especially employment in tobacco processing, which was threatened by rapidly increasing
unemployment. This was the period of crisis for the international tobacco
trade with direct and grievous consequences for the incomes of hundreds
and thousands of families, in both the agricultural and the urban sectors of
the Greek economy. It is also the period of open state intervention, in an
attempt to minimise the consequences of the crisis to the national economy as a whole.

3. The Tobacco Economy and State Intervention
I referred above to the great importance which tobacco acquired after
1910 for both the agricultural and industrial sectors. Indeed, tobacco acquired enormous importance for both the Greek economy as a whole and the
state itself, since it provided the main source of currency inflow and one of
the main taxable revenues for the state. Over half of the foreign currency
which came into Greece derived from tobacco exports, and tobacco's contribution to the improvement of the public finances of the state was signi-
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ficant. Indeed, if one also considers that tobacco was the most important
source for the creation of jobs and the provision of income for much wider
rural and urban populations, it would not be an exaggeration to claim that,
after 1922, tobacco became the main prop not just for the rural economy,
but for the national economy as a whole (Vergopoulos 1978, p. 48).
From 1920 tobacco replaced currants as the primary exported product.
The proportion of tobacco in the total value of the country's exports increased from 29.4% in 1921 to 57,1% in 1930, whilst its proportion as part
of the total of exported agricultural products reached 63% (Ververopoulos
1935, p. 99). The primary position which tobacco assured in the country' exports stirred the state's appetite for income, and after 1925 the tax on tobacco reached levels of over 60% of the total land tax (Sakellaropoulos 1991,
p. 42). In this double role, as a source of currency and tax income, throughout the inter-war period tobacco was an object of careful and planned
programming by the state, since each drop in the volume of exported tobacco equated with a dramatic decrease in public revenue.
The first tobacco crisis came in 1927 with the sudden fall in both prices
and the volume of tobacco which was exported. The reason was not only
the increase in competition (mainly from Turkey and Bulgaria) but also the
fall in the standard of Greek tobacco which arose from the spread of tobacco cultivation to unsuitable ground, as well as the illogical use of fertilisers
in order to increase yields.
The next crisis occurred during the years 1929-1932 and had a broader
character, since it was directly related to the repercussions of the global economic depression of 1929. It took the form of a more general agricultural
crisis which led to a rapid fall in prices of agricultural produce on a worldwide level. There was also a great fall in the prices of exported Greek agricultural products, especially so since the main products (tobacco, cotton
and the currant constituted over 80% of the total) were considered luxury
items and not items of basic need. As a result, with the first signs of the crisis and the fall in living standards of the developed nations, the rapid decline in demand for Greek agricultural products on the international market
brought down with it the recommended prices. During the period 19281933 the price of tobacco decreased by 68.6%, that of the currant by
62.7%, that of cotton by 56% and that of olive oil by 61%.13
The international crisis on tobacco markets had very serious consequen-
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ces for the farming economy, employment, the export trade and for public revenue, whilst at the same time it fuelled widespread social conflict.
The inequality in the cycle of the production, trade and industrialisation of
tobacco created massive stockpiles of the product which had grave repercussions on the incomes of all the parties involved. For sure, the tobacco
trade often suffered intense fluctuations. The last crisis however appeared
to be completely uncontrollable, undermining every attempt for reconstruction and development within the country. This situation led to intense debate with the object of rethinking the state's trade policy, the fate of the accumulated stockpiles, and the appropriate policy to be adopted. Thus arose
the famous 'tobacco question' which dominated the public life of the country for almost the whole of the inter-war period and led to extensive state
intervention with the aim of minimising the consequences of the crisis.
The initial measures aimed at improving the quality of the product and
limiting its cultivation only to suitable ground. The cultivation of tobacco
was prohibited in almost all of Old Greece (excluding Fthiotida, the Argolid and Aitoloakarnania), that is the territories of the Greek state prior to
the annexation of Macedonia and Thrace. Good quality seeds were distributed, eradication was enforced and the collection of low quality tobacco
leaf was prohibited. At the same time, a specialised method of tobacco processing was enforced with the aim of securing the quality of the product.
Finally, an attempt was made to protect the price of tobacco with the withdrawal and destruction of part of the old stockpiles and also with the limitations on tobacco production.
The second stage entailed the foundation of institutions for state intervention, such as the 'Office for the Protection of Tobacco', the 'Office for
Common Tobacco Distribution' and the 'Tobacco Institute of Drama'. These institutions were limited to an information providing role. Important
figures of the tobacco economy proposed the establishment of a Tobacco
Monopoly, arguing that only a unified management administered by one
organisation which would take on the monopoly of the tobacco trade could
then pull the country's primary export product out from the crisis. In the
1930s even more radical ideas were expressed, such as those which supported the nationalisation of all aspects of the tobacco trade and industry (Serraios 1934, pp. 55-57).
Finally, the Greek state attempted to limit the consequences of unche-

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

309

cked competition in the Balkan tobacco market, taking the initiative for
the establishment of inter-Balkan co-operation between the three largest
oriental tobacco producing countries (Greece, Turkey and Bulgaria). Three
Balkan conferences at Athens, Istanbul and Bucharest had as the central
point of their agendas consultation between the Balkan states so as to end
unchecked competition over tobacco. Indeed, in 1932 a special tobacco conference took place in Istanbul to set up a Central Inter-Balkan Tobacco
Organisation. Finally, the 1933 tobacco conference of the League of Nations
investigated further the details of such co-operation and made recommendations on the establishment of stockpile regulation (stock régulateur) of
the surplus supplies of the three countries, so as to alleviate the consequences of catastrophic fluctuations and sudden changes in international
demand.14 These diplomatic moves resulted in a relative stabilisation of
the position of oriental tobacco on the European market.
The multi-dimensional intervention on the part of the Greek state succeeded in limiting the consequences of the crisis for the Greek tobacco industry. By the end of the 1930s, the tobacco industry had shrunk but it continued to be of great value for public revenues and the national economy.
At the same time, the introduction of machinery into tobacco factories and
the success of the tobacco traders and industrialists in promoting their interests during the social conflicts of the inter-war period limited the size and
range of the tobacco workforce.
Indeed, the prospect of unemployment had begun to threaten the tobacco workers from 1923. The prevalence on the domestic market of the machine-produced cigarette as opposed to the hand-made one and the spread
of filtered cigarettes reduced the number of available work places by several thousands. Already, the 18 cigarette-making machines which had been
installed by 1920 had caused around 2,500 tobacco workers to lose their
jobs. One must also take into account the fact that the spread of tobacco
cultivation after 1915 was mostly onto land which produced low quality tobacco, the processing of which was uneconomical. The quantity of tobacco which was exported in the form of unprocessed bundles, as opposed to
having been selected leaf by leaf, therefore increased. In this way, the traders managed to lower the cost of production, but they also sought to weaken the most combative section of the tobacco workers, the 'dektsides' who
were involved in the last phase of tobacco processing. Moreover, the toba-
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cco traders and industrialists were no longer interested in negotiating with
the workers' organisations, since with the arrival of hundreds and thousands
of poverty-stricken refugees they had plenty of workers available to them.
They chose instead to confront the tobacco workers' organisations with the
intent of suppressing their resistance and imposing their own wishes.
In the face of such a transformed situation tobacco workers responded
with strikes, rallies and other forms of mobilisation, which were characterised by an unprecedented militancy. Unprecedented also was the repressive
violence with which the state responded, which, aside from the police force, often used army detachments for the imposition of order. In many such clashes there were dead and wounded, resulting in a new round of mobilisations. The peak of the tobacco workers' social protest was the events
of May 1936, when the bloody clashes between the tobacco workers with
gendarmes and the army in Thessaloniki had an air of a civil war to it, offering a pretext for the imposition of the Metaxas dictatorship (Alexiou
1994, p. 359).
In this climate of social conflict, the Greek state, aside from its repressive activities against the mobilisation of the tobacco workers, designed
and directed an attempt at restructuring and limiting the profession of tobacco worker. The main idea behind this move was to dramatically decrease the number of tobacco workers, either by transferring them to other occupations or by attempting to settle a portion of them in agricultural areas.
At the same time, an attempt was made to confront the constant increase
in unemployment and the issue of pensions and medical care for tobacco
workers through the institution of an autonomous social security fund. The
Tobacco Workers' Insurance Fund (TAK) was founded in 1925 and was comprised of three separate social security branches: unemployment, illness
and pensions. The first branch was mainly involved in dealing with overemployment within the profession. The branch of medical care was pioneering for the conditions of the time, with 15 surgeries, 162 doctors, clinics
and sanatoria in the urban centres of the tobacco-producing regions. In
sum, despite the many inconsistencies, the TAK was a pioneering institution
for social security provision in Greece during the inter-war period and was
a precursor of the Foundation for Social Security (IKA).16
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Conclusions
During the inter-war period (1922-1940) Greek economy and society
were radically transformed. The extension of the country's borders and the
increase in population with the arrival of the refugees, the agricultural reforms
and the establishment of proper industrial facilities, and the direct involvement of the state in the processes of production constitute the most important elements of this transformation. These changes took place within a
fragile international economic situation, dominated by the global economic crisis of 1929 and the revival of global protectionism.
Of especial significance were the changes in the rural economy, which
centred around the application of agricultural reforms and also the creation
of new institutions for state intervention in the rural economy (land credit,
co-operatives). The aim of such institutions was to increase the productive
capacity of agriculture and protect agricultural produce from market fluctuations. A result of this policy was a rapid expansion in cultivable land and
in the volume of agricultural production, but also the appearance of new
dynamic crops which literally revived Greek agriculture. These crops were
tobacco and cotton which, with the restructuring of cultivation, acquired
an even greater importance for the rural economy and Greek exports, displacing the traditional agricultural products of the 19th century (currants,
olive oil, cereals).
The importance of tobacco began to spread beyond the agricultural sector during the inter-war period. It affected the economy, society and the
state. It reoriented the Greek agricultural economy towards new, more dynamic directions and contributed decisively to its commercialisation and
modernisation. It secured employment for the wider rural and urban populations, minimising the consequences of the demographic problem which
resulted from the mass arrivals of refugees after 1920-22. As a raw material for the tobacco industry, it stoked industrial development. It secured
the largest volume of imported currency, and also constituted one of the
most important sources of taxed income for the national budget.
For all the above reasons, tobacco was to become the object of extensive state intervention, the aim of which was to secure and sustain all these advantages. This intervention took the form of the protection of Greek
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tobacco production from the fluctuations of international demand a) with
the creation of institutions for state intervention, b) through diplomatic
moves aiming at inter-Balkan co-operation of the three major oriental tobacco producing countries (Greece, Turkey and Bulgaria), and c) through
the exercise of social policy through the 'Tobacco Workers' Insurance Fund'
(TAK), a pioneering institution in the context of social security provision
in Greece at the time.
Moreover, the foundation of the Fund had been a basic demand of the
tobacco growers' movement, the dynamic appearance of which fundamentally influenced Greek inter-war society, giving new strength to the country's labour unions' movement.

Abstract

VASILIS PATRONIS: Tobacco and Greek Economy and Society in the Interwar Period
The effects on the Greek economy and society during the inter-war period which were
brought about by the transformations in the cultivation, industrial processing and the sale
of tobacco are the focus of this paper. The increasing significance of tobacco for Greek agriculture, the tobacco processing sector, the export trade and public finances are examined.
It is concluded that during the period 1922-1940, aside from its contribution to the agricultural economy, tobacco became the greatest lever for growth for the national economy as
a whole.
It provided income and employment for large numbers of the rural and urban population during the inter-war period. However, tobacco also became the focus of great social
conflict and broad state intervention which aimed at protecting the position of the country's main export product on the international market.
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NOTES
1. At the beginning of the 20th century, the European provinces produced 50-75% of the
exported tobacco of the Ottoman Empire. For more details on tobacco production in
Macedonia at the beginning of the 20th century see Parissi 1988.
2. Evelpidis 1944, p. 42. The great importance of tobacco for the agricultural economy
becomes clear also from the fact that although it comprised only 3-4% of the total of
cultivated land, its contribution to the total income from agriculture reached 15-20%.
Evelpidis, 1944, pp. 68-69.
3. In 1898 tobacco consituted only 2% of the value of Greek export products, 13.6% in
1913, and 571% in 1930. In contrast, the position of the currant as a Greek export declined continuously: from 42.9% in 1898, it fell to 33.2% in 1914 falling to the level of
16.3% in 1930. See Tsotsoros, 1993, pp. 175, 215.
4. The commercialisation and modernisation of agricultural production now spread to
most regions, initiating practices for regional development which up until then were
unknown. On this subject see Sakellaropoulos 1991, pp. 39-40.
5. As was noted in the Greek Parliament a few years later "If it were not for tobacco, it
would not have been possible to deal with the demographic problem, which arose after
the Asia Minor Catastrophe. The settlement of Macedonia and Thrace after 1922 was
made possible only because of tobacco." See Proceedings of the Parliament, Congress
of 18 April, 1946. Cited in the special edition of the 'Tobacco' newspaper, entitled 'The
Decade of Greek Tobacco, 1945-1955', Athens, 1960.
6. According to the industrial register of 1928, 48.585 male and female workers were employed in the tobacco industry, a total of 11.30% of the total employed in industry. See
Tsotsoros, 1993, p. 96.
7. In 1932, 164 tobacco industrialists were counted in Greece. Of these, three alone - Papastratos, Karavasilis and Matsangos - produced over 50% of the tobacco used for internal consumption. As Serraios has noted "The competition waged between the tobacco
industrialists rendered great profits for the tobacco shop-owners and tobacco-sellers
and the great volumes spent on advertising, etc. had, as an unavoidable consequence,
the fateful triumph of those tobacco industrialists who had much capital at their disposal,
raised and developed on the rubble of the small tobacco industrialists". See Serraios
1934, p. 38.
8. Prontzas 1996, p. 195. Despite the oligopoly-like character of the tobacco market, the
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Vasilis Patronis

attempt to create a cartel was not looked upon favourably by the tobacco industrialists,
in contrast with other branches of indutry. Proposals for the creation of a cartel created
storms of protest from certain tobacco industrialists who considered the formation of a
Trust catastrophic for the industry. Indeed, this conflict led to the break up of the 'Tobacco Industrialists Union' and to the formation of another association known as the 'Association of Greek Tobacco Industrialists'. On the attempts to establish a cartel within the
Greek industry during the inter-war period, see Dritsa, 1990, pp. 426-29.
The Socialist Federation of Thessaloniki, the 'Federacion', was founded in 1909 by socialists from the Jewish minority. It included Jews, Greeks, Armenians, Bulgarians and
Turks. It soon evolved into the most important socialist organisation in the Greek world.
It maintained close ties with the Socialist International and its leaders played a leading
role in the foundation of the General Confederation of Greek Workers (GSEE) and the
Co-operative Union of Greek Tobacco Workers (SEKE).
Moskof 1979, p. 349. In this way, with the annexation of Macedonia and Western Thrace
"over 30,000 workers used to disciplined working conditions (working hours, fixed daily
production limits), a differentiated daily wage and union organisation were added to the
labour power of Old Greece." See Prontzas 1996, p. 280.
In the centres of the tobacco industry, tobacco workers overwhelmingly voted for communist candidates. The political conflict extended through the small community of the
city, giving it a polarised character. Tobacco workers, despite the threats of the bourgeois
parties, voted for their own candidates, thus giving an institutional basis to their collective identity. D. Partsalides in Kavala and, earlier, Menichtas in Serres, were elected
as mayors largely on the basis of the votes of tobacco workers, whilst a large number
of the membership of KKE (the Communist Party of Greece) were tobacco workers.
See Alexiou, 1994, p. 343.
Neither is it by chance that whilst the electoral support of the KKE throughout the whole of Greece was 5.76%, in the tobacco producing and processing regions it reached levels of as high as 20%. See Elefantis, 1979, pp. 388-393. In these areas 'left-wing opposition' opposition groups, such as Trotskyites and Archmarxists, were also active. On
the great impact of communist ideas in Macedonia see also Burks, 1961, pp. 54-55.
Evelpidis 1956, p. 94. In specific relation to the tobacco market, the consequences of
the crisis took on an additional dimension: the fall in the purchasing power of the large
European countries after 1929 led consumers to turn to cheaper cigarettes which were
made from lower quality anatolian tobacco. This led to an increase in the exports of Turkey and Bulgaria, whilst the demand for Greek tobacco, which was of a better quality and
therefore more expensive, became seriously limited. See further Prontzas 1992, p. 297.
On this subject see Prontzas 1992, pp. 301-307.
Liakos 1993, pp. 426-427. According to Riginos 1987, p. 174, this development led to
increased unemployment among tobacco workers, which reached levels of 20-30% of
the total tobacco workforce.
For further analysis, see Liakos 1993, pp. 431-439.
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ΜΑΚΡΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΟΥΛΦΙ∆ΗΣ
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

1. Εισαγωγή
Τις πρόσφατες δύο δεκαετίες ένας αυξανόµενος αριθµός οικονοµολόγων αποδέχεται την ιδέα των κυκλικών διακυµάνσεων στην οικονοµική δραστηριότητα ως ένα γεγονός που χαρακτηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της οικονοµίας. Οι διακυµάνσεις αυτές αποδίδονται
σε νοµισµατικά και πραγµατικά (µη νοµισµατικά) αίτια. H ιδέα των
κυκλικών διακυµάνσεων στην οικονοµική δραστηριότητα τυχαίνει
τέτοιας ευρείας αποδοχής ώστε σχετικά πρόσφατα έχουµε την εµφάνιση µιας ολόκληρης Σχολής οικονοµικής σκέψης γνωστής ως των
πραγµατικών επιχειρηµατικών κύκλων (real business cycles)_ η ονοµασία σηµατοδοτεί τις πραγµατικές µεταβλητές ως γενεσιουργές αιτίες των κυκλικών διακυµάνσεων.
Η αποδοχή της ιδέας των κυκλικών διακυµάνσεων στην Κλασσική
Οικονοµική και µάλιστα, σ’ αυτήν την έκταση δεν υπήρχε πάντα. Ιδιαίτερα τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες που χαρακτηρίζονταν από
υψηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης του ΑΕΠ και από την απόλυτη κυριαρχία των κεϋνσιανών οικονοµικών, κυρίως στην εκδοχή της νεοκλασικής σύνθεσης. Τότε ήταν ευρέως διαδεδοµένη η άποψη ότι η οικονοµία
είναι ελεγχόµενη και µέσω του κατάλληλου συνδυασµού δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής και ότι οι κυβερνήσεις είναι σε θέση
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να επιτυγχάνουν στόχους, όπως είναι η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα τιµών, η οικονοµική µεγέθυνση, η ισορροπία στο ισοζύγιο
συναλλαγών κ.λπ.1 Τη δεκαετία του 1960, οι διαµάχες µεταξύ οικονοµολόγων αφορούσαν κυρίως τον άριστο συνδυασµό αυτών των δύο
πολιτικών, την αποτελεσµατικότητα των οποίων ουδείς έθετε υπό
αµφισβήτηση εκτός από ορισµένους νεοµαρξιανούς οικονοµολόγους.2
Η ιδέα των µεγάλων διακυµάνσεων της οικονοµίας και µάλιστα µε
περιοδικότητα έχασε σχεδόν τη σηµασία της, τη δεκαετία του 1960.3
Με την κρίση του 1973 και κατόπι επανήλθε στο προσκήνιο η ιδέα
ότι η οικονοµία µολονότι εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ωστόσο οι
ρυθµοί µεγέθυνσης του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας υπολείπονταν
αισθητά των αντίστοιχων µεγεθών της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου.4 Οι χαµηλοί ρυθµοί µεγέθυνσης συχνά συνοδεύονταν µε σοβαρές
υφέσεις στην οικονοµική δραστηριότητα που εκδηλώνονταν σε διψήφια ποσοστά ανεργίας και πληθωρισµού. Ως εκ τούτου, ο κεϋνσιανισµός στη µορφή της νεοκλασικής σύνθεσης αξιολογήθηκε ως µια προσέγγιση του παρελθόντος ακατάλληλη για τις τρέχουσες οικονοµικές
συνθήκες. Είναι ειρωνικό ότι ο κεϋνσιανισµός ο οποίος θεωρήθηκε
υπεύθυνος για το ξεπέρασµα της κρίσης του 1930, όπως επίσης και για
το µεταπολεµικό οικονοµικό θαύµα, σήµερα να θεωρείται ξεπερασµένος, και στην καλύτερη περίπτωση µόνο σαν ένα σηµαντικό κεφάλαιο
στα βιβλία ιστορίας οικονοµικής σκέψης. Αρκετοί από τους σηµερινούς οικονοµολόγους, µάλιστα, υποστηρίζουν ότι τα δεινά της οικονοµίας οφείλονται σε µεγάλο βαθµό κεϋνσιανής θεωρίας που ακολουθήθηκε τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, οι οποίες είχαν µια δυναµική
που στάθηκε αδύνατον να ανακοπεί ακόµη και από κυβερνήσεις που
ρητά αντιτάχθηκαν στη πολιτική που υπαγόρευσε αυτή τη πολιτική.5
Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να δείξει αν και κατά πόσο η
υπόθεση των µακροχρόνιων διακυµάνσεων επαληθεύεται στην περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας. Το κίνητρο για τη µελέτη των
µακρών διακυµάνσεων (ή των µακροχρόνιων τάσεων) έγκειται στο ότι
καθιστούν δυνατή την περιοδολόγηση της οικονοµικής ιστορίας κατά
τρόπο τέτοιο ώστε να συνδέονται διαφορετικές περίοδοι και να συγκρίνονται µέσα σε ένα ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι, κανείς θα αποκόµιζε µια καλύτερη αίσθηση της τρέχουσας οικονοµικής φάσης αν τη
σύγκρινε µε άλλες ανάλογες του παρελθόντος. Από µια τέτοια σχετι-
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κή σύγκριση είναι δυνατό οι αναλύσεις της τρέχουσας φάσης της οικονοµίας να µας οδηγούσαν σε πιο οριστικά συµπεράσµατα σχετικά µε
τα αποτελέσµατα των ασκούµενων πολιτικών νεοφιλελεύθερων ή
κεϋνσιανών. Επιπλέον, οι µακροχρόνιες διακυµάνσεις θα µπορούσαν
να συµβάλουν στον εντοπισµό των αιτίων των µακροχρόνιων οικονοµικών επιδόσεων, όπως επίσης να βελτίωναν την ακρίβεια των µακροχρόνιων προβλέψεων.
Το υπόλοιπο του άρθρου είναι οργανωµένο ως εξής: Στο δεύτερο
τµήµα γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στα είδη των κυκλικών διακυµάνσεων. Το τρίτο τµήµα αναφέρεται στη συνεισφορά του Kondratieff
και αναπαράγει τα αποτελέσµατά του αναφορικά µε τις κινήσεις τού
οµαλοποιηµένου δείκτη τιµών των ΗΠΑ, του ΗΒ και της Γαλλίας και
γίνεται µια σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη τιµών της ελληνικής
οικονοµίας για την ίδια χρονική περίοδο. Στο τέταρτο τµήµα, η προσοχή µας εστιάζεται στα κατάλληλα διαµορφωµένα στοιχεία τιµών
της Ελλάδας για την περίοδο 1833-1996, όπου διακρίνονται τρία
µακρά κύµατα και η αρχή ενός καινούργιου. Στο πέµπτο τµήµα ακολουθούν τα συµπεράσµατα της µελέτης µας.

2. Είδη Οικονοµικών ∆ιακυµάνσεων
Σήµερα, γίνεται ευρέως αποδεκτή η ιδέα ότι οι οικονοµικές µεταβλητές υπόκεινται σε κυκλικές διακυµάνσεις, οι οποίες διακρίνονται
ανάλογα µε τη χρονική τους διάρκεια (Duijn 1983, κεφ. 1). Πιο συγκεκριµένα, ακολουθώντας τον Schumpeter6 διακρίνουµε τους ακόλουθους τύπους κυκλικών διακυµάνσεων:
1. Kitchin ή κύκλους αποθεµάτων µε διάρκεια 3-5 έτη, οι οποίοι
εκδηλώνονται στις µεταβολές των αποθεµάτων των αγαθών.
2. Jouglar ή κύκλους µε διάρκεια 7-11 έτη, οι οποίοι συνδέονται µε
σχετικά µικρής εµβέλειας καινοτοµίες.
3. Kuznetz µε διάρκεια 15-25 έτη, οι οποίοι συνδέονται µε τις διακυµάνσεις κυρίως στην οικοδοµική δραστηριότητα.
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4. Κondratieff ή µακρά κύµατα µε διάρκεια 45-55 έτη, τα οποία συνδέονται µε καινοτοµίες µεγάλης κλίµακας, όπως είναι η εγκατάσταση σιδηροδροµικού δικτύου, ο εξηλεκτρισµός, η µηχανή εσωτερικής καύσης κ.ο.κ.7
Είναι φανερό ότι οι ανωτέρω οικονοµικοί κύκλοι έλαβαν το όνοµά
τους από τον οικονοµολόγο που τους ανακάλυψε.8 Ο Schumpeter
(1935) υποστήριξε ότι οι βραχυχρόνιοι και οι µακροχρόνιοι οικονοµικοί κύκλοι δεν λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά συνδέονται στενά
µεταξύ τους και συχνά τα ακρότατά τους µπορεί να συµπίπτουν.
Μάλιστα, πρότεινε την ιδέα ότι όλοι οι ανωτέρω κύκλοι συνυπάρχουν, και συνδέονται ως εξής:
1 Kondratieff = 3 Kuznets = 6 Juglars = 12 Kitchins.
Ο Schumpeter (1939) διατείνεται ότι στις µεγάλες κρίσεις τα κατώτατα σηµεία όλων των οικονοµικών κύκλων συµπίπτουν, άλλωστε,
αυτή είναι η ερµηνεία που δίνει για την κρίση του 1930. Από τους ανωτέρω κύκλους θα µας απασχολήσουν µόνο τα µακρά κύµατα τα οποία
έχουν ανιχνευτεί στα οικονοµικά στοιχεία πολλών χωρών και η ανακάλυψή τους αποδίδεται στον Nikolai Dmitrievich Kondratieff (18921938).9 Ανάλογες έρευνες δεν έχουν γίνει για την ελληνική οικονοµία
για µια σειρά από λόγους εκ των οποίων ο κυριότερος φαίνεται να
είναι η έλλειψη ικανοποιητικών στοιχείων χρονολογικών σειρών που
να αναφέρονται σε µια τόσο µακροχρόνια περίοδο όσο αυτή που
απαιτεί η θεωρία των µακρών κυµάτων.
Οι ορθόδοξοι οικονοµολόγοι κατά κανόνα δεν λαµβάνουν σοβαρά
υπόψη την ιδέα περί µακρών κυµάτων και µάλιστα µε συγκεκριµένη
περιοδικότητα. Μολονότι, δέχονται ότι υπάρχουν κάποιες συµπτώσεις σε ορισµένες (όχι πολλές) µεταβλητές, ωστόσο διατείνονται ότι οι
συµπτώσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν και δεν υπάρχει
λόγος να επαναληφθούν στο µέλλον.10 Φωτεινές εξαιρέσεις µεταξύ
των ορθόδοξων οικονοµολόγων αποτελούν οι Schumpeter, Rostow,
Maddison, Forester και σχετικά πρόσφατα προστέθηκε στον κατάλογο
και το όνοµα του Paul Anthony Samuelson. O Samuelson (1981) περιγράφει τις πρόσφατες δύο δεκαετίες µε τον ακόλουθο γλαφυρό τρόπο:
«Η κατόπιν περισυλλογής πρόβλεψή µου είναι ότι η οικονοµική πρόοδος που θα επιτευχθεί κατά το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα
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θα υπολείπεται κατά πολύ από αυτήν του τρίτου τέταρτου. Το σκοτεινό ωροσκόπιο του παλιού µου δασκάλου Joseph Schumpeter µπορεί
να έχει ιδιαίτερη αξία εδώ». Το απόσπασµα αυτό δείχνει καθαρά ότι ο
Samuelson (µέσω του Schumpeter) ουσιαστικά αποδέχεται την ιδέα
των µακροχρόνιων κυκλικών διακυµάνσεων.11
Η υπόθεση των µακρών κυµάτων, όπως αναπτύχθηκε από τον Kondratieff δεν έτυχε καλύτερης αντιµετώπισης από τους µαρξιστές· όταν
ο Kondratieff π.χ. υποστήριξε την υπόθεσή του αντιµετώπισε σφοδρή
κριτική από τους Trotsky, Oparin και Bogdanov. Είναι ενδιαφέρον ότι
ο Trotsky, ο σηµαντικότερος επικριτής του Kondratieff, διατείνονταν
ότι τα µακρά κύµατα οφείλονται σε καθαρά εξωγενή αίτια, όπως
πόλεµοι, άνοιγµα καινούργιων αγορών, εισαγωγή καινούργιων τεχνολογιών, ανακαλύψεις κοιτασµάτων χρυσού κ.ο.κ. Κατά τον Trotsky,
µόνο ο δεκαετής οικονοµικός κύκλος oφείλεται σε ενδογενή αίτια τα
οποία συνδέονται µε τον κύκλο ζωής των επενδυτικών αγαθών (µηχανηµάτων). Αντίθετα, ο Kondratieff (1935), που δεν υπήρξε µαρξιστής,
υποστήριζε ότι τα µακρά κύµατα οφείλονται σε ενδογενή αίτια. Το
επιχείρηµα που πρόβαλε ήταν ότι οι εφαρµογές καινούργιων µεθόδων
παραγωγής (καινοτοµίες) σε µεγάλη κλίµακα δεν αποτελούν στοχαστικά φαινόµενα αλλά µάλλον συµπτώµατα της πρώτης φάσης της
οικονοµικής επέκτασης. Σε µια τέτοια φάση, η κερδοφορία έχει ήδη
αποκατασταθεί και οι επιχειρήσεις είναι έτοιµες να υιοθετήσουν το
ταχύτερο δυνατό καινούργιες µεθόδους παραγωγής και τεχνολογίες
ούτως ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σφοδρού ανταγωνισµού. Η εισαγωγή καινοτοµιών αυξάνει τη ζήτηση χρήµατος και την
κερδοφορία στη βιοµηχανία εξόρυξης χρυσού, η οποία αυξάνει την
προσφορά χρήµατος µέσω της ανακάλυψης καινούργιων παραγωγικότερων κοιτασµάτων χρυσού.12 Εν ολίγοις, δεν είναι οι ανακαλύψεις
χρυσού και η επέκταση της προσφοράς χρήµατος γενικά που προωθεί
την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά αντίστροφα, η αύξηση του παραγόµενου προϊόντος οδηγεί στις αυξανόµενες νοµισµατικές ανάγκες της
οικονοµίας και στην αύξηση της προσφοράς χρήµατος. Επιπλέον, η
φάση άνθησης του µακρού κύµατος συνοδεύεται µε πολέµους και επαναστάσεις. Η ιδέα είναι ότι καθώς οι οικονοµίες διευρύνουν την εγχώρια παραγωγική τους δυναµικότητα δηµιουργούνται πιέσεις για την
ανεύρεση διεξόδων διάθεσης των προϊόντων στις διεθνείς αγορές και,
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ταυτόχρονα, στην εξασφάλιση επαρκών πηγών πρώτων υλών. Στη
φάση αυτή, όχι αναγκαστικά στην αρχή της, αναδύονται οι διεθνείς
εντάσεις για κυριαρχία σε διάφορες περιοχές, οι οποίες ενίοτε λύνονται µέσω πολέµων. Στη φάση της ανάκαµψης επίσης προκύπτει η
ανάγκη δηµιουργίας ενός καινούργιου αποτελεσµατικότερου θεσµικού πλαισίου, το οποίο εν συνεχεία οριοθετεί συµπεριφορές που
εντείνουν τους ταξικούς αγώνες και οδηγούν σε περιόδους επαναστάσεων.
Ο Kondratieff, είναι αλήθεια ότι δεν τεκµηρίωσε µε επάρκεια τις
απόψεις του· επιπλέον, η θέση που υποστήριζε ουσιαστικά υπονοούσε
ότι ο καπιταλισµός -για τον οποίο είχε προβλέψει ότι οδεύει προς
µεγάλη κρίση- έχει τη δυνατότητα να ανακάµψει από την επερχόµενη
κρίση (του 1930) και να βρεθεί, για µια ακόµη φορά, σε ένα καινούργιο µακρό κύµα ανάπτυξης. Οι αντίπαλοί του (το Σταλινικό κατεστηµένο) σύντοµα αντικατέστησαν «το όπλο της κριτικής» µε «την κριτική των όπλων» και ο Kondratieff βρέθηκε κατηγορούµενος ως επί
κεφαλής ενός παράνοµου (απ’ ό,τι φαίνεται ανύπαρκτου) «Κόµµατος
των Εργαζόµενων Χωρικών» (Working Peasants’ Party) συνεπεία του
οποίου ο ίδιος (και µάλιστα χωρίς φανερή δίκη) αλλά και η θεωρία
του «κρίθηκαν» ένοχοι και ο µεν Kondratieff καταδικάστηκε το 1930
σε φυλάκιση, η δε θεωρία του µνηµονεύονταν -στη επίσηµη Σοβιετική
Εγκυκλοπαίδεια- ως µία «λαθεµένη και αντιδραστική θεωρία» (Klein
1999, σ. 159). Γνωρίζουµε, όµως, από την κόρη του Εlena Kondratieva,
ότι στα πρώτα χρόνια της κράτησής του, τουλάχιστον, ο Kondratieff
βρέθηκε στη Μόσχα, όπου παρά τις αντίξοες συνθήκες συνέχισε τη
βασική του έρευνα και, επιπλέον, ασχολήθηκε συστηµατικά και µε τα
µαθηµατικά! Έγραψε µάλιστα και µια εργασία περί οικονοµικής
δυναµικής. Όταν εξέτισε µέρος της θητείας του το 1932 «βρέθηκε και
πάλι αναµεµειγµένος» στην πολιτική και αυτή τη φορά εκτοπίστηκε
στο χωριό Suzdal που βρίσκεται κοντά στη Μόσχα. Το 1938 εξέτισε την
καινούργια θητεία του αλλά συνελήφθη στην οικία του µε παλιούς του
φίλους προφανώς ύποπτους, κατά τα καθιερωµένα της εποχής εκείνης, µε αποτέλεσµα να καταδικαστεί σε θάνατο από εκτελεστικό απόσπασµα· η ποινή εκτελέστηκε στις 17 Σεπτεµβρίου του 1938.13 Χάρη
στις ενέργειες της κόρης του ο Kondratieff αποκαταστάθηκε (δηλαδή
αναγνωρίστηκε επισήµως ότι δεν υπήρξε κάποιο Κόµµα των Εργαζό-
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µενων Χωρικών, για να το ηγηθεί ή να είναι απλό µέλος του) στη
Σοβιετική Ένωση το έτος 1987, δηλαδή 50 χρόνια µετά το θάνατό του·
η κόρη του επίσης συγκέντρωσε τα χειρόγραφα του πατέρα της, τα
οποία φρόντισε να δηµοσιευθούν στην αγγλική σε ένα τετράτοµο έργο
(Luca 1999, σ. 171). Θεωρούµε ότι η συνηθισµένη άποψη σύµφωνα µε
την οποία ο εκτοπισµός και τελικά ο θάνατος του Kondratieff οφείλεται στην προσήλωσή του στη θεωρία των µακρών κυµάτων, αδικεί τον
Kondratieff, διότι, από ότι φαίνεται, υποστήριζε µέχρι την τελευταία
του πνοή την άποψη περί εκβιοµηχάνισης της ΕΣΣ∆ µέσω της λειτουργίας της αγοράς και αντιτάχθηκε στην εθνικοποίηση της γης.14 Αν
επρόκειτο µόνο για τη θεωρία των µακρών κυµάτων είναι βέβαιο ότι
ο Κondratieff θα συνέχιζε τη σταδιοδροµία του, όπως άλλωστε είχε
συµβεί µε τον φίλο και συνεργάτη του στο Ινστιτούτο Συγκυρίας
Eugen Slutsky (Klein 1999, Samuels 1999).

3. Μακροχρόνιες ∆ιακυµάνσεις σε Τέσσερις Χώρες
Ο Kondratieff ανέπτυξε τη θεωρία του περί µακρών κυµάτων βασιζόµενος σε δύο σύνολα στοιχείων. Το πρώτο συµπεριλάµβανε τιµές
όπως το δείκτη τιµών χονδρικής, τα επιτόκια προεξόφλησης, τους
ονοµαστικούς µισθούς κ.λπ. Το δεύτερο συµπεριλάµβανε φυσική
παραγωγή σε όγκο βασικών προϊόντων όπως σίδηρο, κάρβουνο κ.λπ.
Πιο συγκεκριµένα, ο Kondratieff εξέτασε τα στοιχεία 36 χρονολογικών
σειρών και διαπίστωσε µακρά κύµατα σε 25 από αυτές (Rostow 1975,
σ. 72). Αναφορικά µε τα στοιχεία του όγκου παραγωγής ο Kondratieff
διαπίστωσε τα µακρά κύµατα µέσω µιας διαδικασίας δύο σταδίων.
Στο πρώτο στάδιο, απoχώριζε την τάση στα οικονοµικά στοιχεία χρησιµοποιώντας πολυωνυµικές συναρτήσεις και στη συνέχεια έδειχνε
την ύπαρξη κύκλων µέσω ενός φιλτραρίσµατος των στοιχείων που
προέκυπταν χρησιµοποιώντας εννεαετείς κινητούς µέσους όρους.
Πολλοί από τους επικριτές του Κondratieff αµφισβήτησαν την εγκυρότητα των συµπερασµάτων του, διότι αυτά ήταν εξαρτηµένα από το
βαθµό της πολυωνυµικής συνάρτησης και δεν υπήρχε a priori λόγος
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για την προτίµηση µιας µορφής πολυωνυµικής συνάρτησης έναντι
κάποιας άλλης.
Αντίθετα, στα σειραϊκά στοιχεία τιµών που χρησιµοποίησε ο Kondratieff, οι οικονοµικοί κύκλοι διακρίνονται καθαρά χωρίς τη χρησιµοποίηση πολυωνυµικών συναρτήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία απλά
έπρεπε να εξοµαλυνθούν µε τη χρησιµοποίηση εννεαετών κινητών
µέσων όρων προκειµένου να εξαλειφθούν οι βραχυχρόνιοι οικονοµικοί κύκλοι. Ο Kondratieff διαπίστωσε ότι η φάση της οικονοµικής
ανόδου διαρκεί όσο περίπου και η φάση της καθόδου. Επιπλέον, τα
µακρά κύµατα έχουν διεθνή χαρακτήρα, όπως έδειξε η µελέτη των
στοιχείων των πλέον ανεπτυγµένων χωρών της εποχής του, δηλαδή
των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γαλλίας.
Στην παρούσα εργασία η προσοχή µας στρέφεται σε στοιχεία τιµών
σύµφωνα µε την παράδοση που συνεχίζεται και στο έργο του Kondratieff. Σύµφωνα µε την παράδοση αυτή, οι διακυµάνσεις στις τιµές
είναι ενδεικτικές της φάσης του οικονοµικού κύκλου που διέρχεται
µια οικονοµία.15 Πράγµατι, στο παρελθόν η άνοδος των τιµών ήταν
ενδεικτική της φάσης ανόδου ενώ η πτώση των τιµών δήλωνε ότι η
οικονοµία οδεύει προς την ύφεση. Ιστορικά γνωρίζουµε ότι οι τρεις
µεγάλες κρίσεις συνοδεύτηκαν µε πτώση τιµών. Π.χ. η κρίση του 1930,
που είναι περισσότερο γνωστή από τις υπόλοιπες, συνοδεύτηκε µε
αντιπληθωρισµό, ένα φαινόµενο κατεξοχήν δηλωτικού της κρίσης και
των δυσχερειών εν γένει που εµφανίζονται στη διεξαγωγή οµαλών
οικονοµικών συναλλαγών.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παραθέτουµε µια περιοδολόγηση
των µακρών κυµάτων που βασίζεται στο κείµενο του Kondratieff
(1935). Τα ονοµάζουµε ιδεατά µακρά κύµατα επειδή θέτουµε ακριβείς
ηµεροµηνίες για τα έτη που αποτελούν σηµεία καµπής. Ο Kondratieff,
όµως, για τα έτη καµπής έδωσε ένα εύρος µεταβολής που ποικίλει από
χώρα σε χώρα και αρχίζει από πέντε και φτάνει µέχρι και επτά έτη
(Kondratieff 1935, σ. 32). Στον ίδιο Πίνακα καταγράφονται οι πιο
καθιερωµένες, κατά τη γνώµη µας, ονοµασίες των φάσεων ανόδου ή
καθόδου κάθε ξεχωριστού µακρού κύµατος.
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Πίνακας 1
Ιδεατά Μακρά Κύµατα, 1790-1996
ΠΡΩΤΟ ΜΑΚΡΟ ΚΥΜΑ

1790-1845 (55 έτη)

Άνθηση
(The industrial revolution)

1790-1815 (25 έτη)

Κρίση
(The hungry forties)

1815-1845 (30 έτη)

∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΑΚΡΟ ΚΥΜΑ

1845-1895 (50 έτη)

Άνθηση
(The Victorian boom)

1845-1870 (25 έτη)

Κρίση
(The great depression)

1870-1895 (25 έτη)

ΤΡΙΤΟ ΜΑΚΡΟ ΚΥΜΑ

1895-1940 (45 έτη)

Άνθηση
(The belle époque)

1895-1920 (25 έτη)

Κρίση
(The 1929 crisis)

1920-1940 (20 έτη)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΚΡΟ ΚΥΜΑ

1940-1990 (50 έτη)

Άνθηση
(The golden age)

1940-1970 (30 έτη)

Κρίση
(The silent depression)

1970-1990 (20 έτη)

ΠΕΜΠΤΟ ΜΑΚΡΟ ΚΥΜΑ
Άνθηση
(The information age)

1990 - ;
1990 - ;

Πηγή: Kondratieff (1935, σ. 31) µέχρι το 1920. Για τα µετέπειτα έτη ακολουθούµε την
πιο διαδεδοµένη (κατά τη γνώµη µας) χρονολόγηση.

Παρά την έλλειψη εθνικολογιστικών στοιχείων οι οικονοµολόγοι
του παρελθόντος µε βάση την εξέλιξη του επιπέδου τιµών µπορούσαν
να αποφανθούν για τη φάση του οικονοµικού κύκλου. Στο πνεύµα
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αυτό ο Kondratieff (1935) στην αρχική του έρευνα παρουσίασε το επίπεδο τιµών για τις ΗΠΑ, το ΗΒ και τη Γαλλία. Τα στοιχεία του Kondratieff αναδηµοσιεύονται µε µικρές διορθώσεις στο βιβλίο του Duijn
(1983) και τα επαναλαµβάνουµε στα τρία πρώτα γραφήµατα του Σχήµατος 1. Το τέταρτο γράφηµα αναφέρεται στην ελληνική οικονοµία.
Τα σχετικά στοιχεία τιµών για την ελληνική οικονοµία για τα έτη
1833-1938 είναι από το βιβλίο του ∆ερτιλή (1993, σσ. 130-143). Το δείκτη τιµών χονδρικής (WPI) τον οµαλοποιούµε µε την τιµή του χρυσού
(Pg), µια µέθοδο την οποία ακολουθεί ο Kondratieff και µπορεί να
υποστηριχτεί στη βάση πολλών θεωριών (βλέπε π.χ. Villar 1976).16 Ο
Mandel (1980) σηµειώνει ότι η εργασιακή θεωρία της αξίας είναι αυτή
που ερµηνεύει την πορεία του δείκτη τιµών (χονδρικής) και της τιµής
του χρυσού που χρησιµοποιείται ως γενικός παρονοµαστής (numéraire). Ο χρυσός παρά τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά δεν παύει και
αυτός να είναι εµπόρευµα όπως όλα τα άλλα· εποµένως, η τιµή του
καθορίζεται από τις συνθήκες παραγωγής του.
Η ιδέα ότι οι οικονοµικές διακυµάνσεις καθρεφτίζονται στον οµαλοποιηµένο δείκτη τιµών -δηλαδή το λόγο του δείκτη τιµών χονδρικής
προς την τιµή του χρυσού (WPIG=WPI/Pg)- βασίζεται στο διαφορετικό ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας µεταξύ της βιοµηχανίας
παραγωγής χρυσού και της υπόλοιπης οικονοµίας και ο τρόπος µε τον
οποίο αυτή η διαφορά παραγωγικότητας επηρεάζει τις ατοµικές
(εργασιακές) αξίες των αγαθών και τις τιµές τους µακροχρόνια. Λέµε
ότι ο ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας στον κλάδο παραγωγής
χρυσού διαφέρει από τους υπόλοιπους λόγω της περιορισµένης προσφοράς τού πολύτιµου µετάλλου, πράγµα που σηµαίνει ότι η παραγωγικότητά του θα υπολείπεται των άλλων αγαθών και, άρα, η τιµή
τού χρυσού θα τείνει να µειώνεται µε ρυθµό µικρότερο από αυτόν των
λοιπών αγαθών. Εποµένως, µε την πάροδο του χρόνου, η σχετική (µε
τα άλλα αγαθά) τιµή του χρυσού θα αυξάνει συνεχώς και, άρα, θα
αυξάνεται η κερδοφορία του εν λόγω κλάδου. Σηµειώσαµε ότι η
πτώση του επιπέδου τιµών σε όρους χρυσού (WPIG) σηµατοδοτεί την
καθοδική φάση του οικονοµικού κύκλου και καθώς η τάση αυτή συνεχίζεται η στασιµότητα στην οικονοµική δραστηριότητα στους λοιπούς
οικονοµικούς κλάδους γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή και η σχετική
τιµή του χρυσού συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Η παρατεταµένη
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στασιµότητα και τα φαινόµενα που τη συνοδεύουν· ήτοι, η µείωση των
επενδύσεων και η αύξηση της ανεργίας, από ένα σηµείο και µετά οδηγούν σε αισθητή πτώση του πραγµατικού µισθού και στην υποτίµηση
της αξίας τού υφιστάµενου κεφαλαίου.17 Ταυτόχρονα, η αύξηση του
βαθµού συγκέντρωσης των κλάδων και η συγκεντροποίηση των επιχειρήσεων µέσω του κύµατος των συγχωνεύσεων (επιθετικών ή µη)
που ακολουθεί, επαναφέρουν τις αναγκαίες συνθήκες για κερδοφόρες
επενδύσεις και εγκαινιάζουν µια καινούργια περίοδο οικονοµικής
άνθησης. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η εµφάνιση πρωτοπόρων επιχειρηµατιών αποφασισµένων να αναλάβουν και
να φέρουν εις πέρας µεγαλόπνοα και ταυτόχρονα ριψοκίνδυνα επενδυτικά σχέδια και για το σκοπό αυτό αναζητούν την αναγκαία χρηµατοδότηση.
Στο µεταξύ, η σχετική τιµή του χρυσού συνεχίζει την αυξητική της
πορεία και µαζί της η κερδοφορία του κλάδου, πράγµα που σηµαίνει
ότι εντείνονται οι προσπάθειες για την ανεύρεση πλουσιοτέρων κοιτασµάτων χρυσού ταυτόχρονα µε την επινόηση πιο αποδοτικών τεχνικών εξόρυξης του πολύτιµου µετάλλου.18 Η απότοµη αύξηση της
παραγωγικότητας στη βιοµηχανία χρυσού λόγω των ανακαλύψεων
πλουσιοτέρων κοιτασµάτων χρυσού ή/και µε την εφαρµογή προχωρηµένων τεχνολογιών και τεχνικών εξόρυξης ξεπερνά αυτή των άλλων
αγαθών και αυτός είναι ο λόγος που η τιµή του χρυσού σε αυτήν τη
φάση µειώνεται περισσότερο από ότι η τιµή των υπολοίπων αγαθών
και, άρα, αυξάνεται το (οµαλοποιηµένο) επίπεδο τιµών (WPIG) που
σηµατοδοτεί την έναρξη µιας καινούργιας περιόδου οικονοµικής
άνθησης. Ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης χρυσού είναι υψηλός εξαιτίας της µαζικής εισαγωγής καινοτοµιών που απαιτούν µεγαλύτερη ρευστότητα στην οικονοµία. Η αύξηση της παραγωγικότητας και, άρα, η
µείωση των τιµών στους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας να υπολείπεται αρχικά αυτής της βιοµηχανίας χρυσού. Ο λόγος είναι ότι οι
καινοτοµίες απαιτούν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν τις πραγµατικές δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας και της µείωσης
του κόστους και των τιµών. Εποµένως, το επίπεδο τιµών αυξάνεται,
για µια ακόµη φορά, και η οικονοµία βρίσκεται στη φάση ανάκαµψης
ενός καινούργιου µεγάλου κύκλου.
Ιστορικά, το ανωτέρω σενάριο έχει διαπιστωθεί σε όλες τις περιό-
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δους µεγάλων κρίσεων στη διάρκεια των οποίων η πτώση του δείκτη
WPIG οδήγησε στην ανακάλυψη καινούργιων πλουσιοτέρων κοιτασµάτων χρυσού, στην αύξηση της παραγωγικότητας µε αποτέλεσµα τη
µείωση της σχετικής τιµής του χρυσού, δηλαδή την αύξηση του δείκτη
WPIG και την έναρξη της φάσης της οικονοµικής άνθησης. Π.χ. στην
κρίση µετά του ναπολεόντειους πολέµους δηµιουργήθηκαν πολύ ισχυρά κίνητρα για την ανακάλυψη χρυσού· οι έρευνες, αρχικά, στράφηκαν
στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια στην Αυστραλία.19 Στις δεκαετίες
της µεγάλης κρίσης του 1870-1890 ο δείκτης τιµών ακολουθούσε πτωτική πορεία. Την περίοδο αυτή η προσφορά χρυσού ήταν δεδοµένη,
διότι δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόµη τα πλούσια κοιτάσµατα χρυσού
στη Νότιο Αφρικανική ∆ηµοκρατία (ΝΑ∆) ή στην Αλάσκα. Συνεπώς, η
παραγωγικότητα στη βιοµηχανία χρυσού παρέµενε περίπου σταθερή.
Αντίθετα, οπουδήποτε αλλού είχαµε αύξηση στην παραγωγικότητα
(της εργασίας) και, άρα, πτώση του λόγου WPIG ή εναλλακτικά διατυπωµένο την αύξηση της σχετικής τιµής του χρυσού (ο χρυσός γίνεται πιο ακριβός). Αυτό έδωσε το έναυσµα να ενταθούν οι έρευνες για
την ανεύρεση πλουσιοτέρων κοιτασµάτων χρυσού.20 Η ανακάλυψη
χρυσού στη ΝΑ∆ και στην Αλάσκα είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η
παραγωγή και η παραγωγικότητα στην εν λόγω βιοµηχανία και, άρα,
να µειωθεί το κόστος και η τιµή τού χρυσού, δηλαδή να αυξηθεί ο δείκτης WPIG. Τα ίδια φαινόµενα παρατηρήθηκαν στη «σιωπηρή» κρίση
του 1970 µε τη ραγδαία αύξηση της τιµής του χρυσού, ενώ στην τρέχουσα φάση άνθησης της οικονοµίας παρατηρείται σηµαντική πτώση
της τιµής τού πολύτιµου µετάλλου. Η διαδοχική επανάληψή των φαινοµένων αυτών (πέντε φορές) ενισχύει την ιδέα ότι πρόκειται περισσότερο για εκδηλώσεις κανονικοτήτων που οφείλονται στη λειτουργία
οικονοµικών δυνάµεων παρά για µια σειρά συµπτωµατικών γεγονότων.
O Mandel (1992) ωστόσο ασκεί κριτική σε αυτήν την πλευρά του
επιχειρήµατος του Kondratieff σηµειώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας
a priori λόγος ότι στην περίοδο της ύφεσης θα βρεθούν κατ’ ανάγκην
καινούργια πλουσιότερα κοιτάσµατα χρυσού η εξόρυξη των οποίων
θα µειώσει την αξία του πολύτιµου µετάλλου κ.ο.κ. Θεωρούµε ότι η
κριτική του Mandel -ειρήσθω εν παρόδω δεν διαφοροποιείται από
αυτή του Trotsky- αδικεί τον Kondratieff, ο οποίος ρητά αρνείται ότι
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οι ανακαλύψεις καινούργιων πλουσιοτέρων κοιτασµάτων χρυσού και
νέων τεχνικών για την εξόρυξή του είναι τυχαία γεγονότα και ακόµη
απορρίπτει την ιδέα ότι η αύξηση της παραγωγής χρυσού προέρχεται
αποκλειστικά από ανακαλύψεις καινούργιων κοιτασµάτων. Με τον
ίδιο τρόπο θα συµπληρώναµε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας στον
αγροτικό τοµέα δεν προϋποθέτει αναγκαστικά την καλλιέργεια καινούργιων τεµαχίων γης.
Στο Σχήµα 1, παραθέτουµε τα στοιχεία του οµαλοποιηµένου δείκτη
τιµών για την περίοδο 1833-1922 προκειµένου να συγκρίνουµε την
ελληνική οικονοµία µε τις οικονοµίες των ΗΠΑ του ΗΒ και της Γαλλίας.21
Πίνακας 1
Μακρά Κύµατα στις ΗΠΑ, ΗΒ, Γαλλία και Ελλάδα, 1833-1922

ΗΠΑ

Γαλλία

ΗΒ

Ελλάδα

Παρατηρούµε ότι ακόµη και από τα µέσα του δέκατου ένατου
αιώνα η ελληνική οικονοµία ακολουθεί µια πορεία παρόµοια µε αυτήν
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των χωρών που βρίσκονται σε υψηλότερη βαθµίδα ανάπτυξης. Ασφαλώς, υπάρχουν διαφορές και µάλιστα σηµαντικές, αλλά αυτές εξαλείφονται σε µια µακροχρόνια θεώρηση. Σηµειώνουµε, ότι για την ελληνική οικονοµία τις πρώτες δεκαετίες της ανάλυσής µας δεν υπάρχουν
στοιχεία και ο δείκτης τιµών που σχηµατίζεται υποθέτεται να είναι
σταθερός (∆ερτιλής 1993). Συγκεκριµένα, για την περίοδο 1833-1867
θεωρήθηκε ότι ο δείκτης τιµών θα πρέπει να µη διαφέρει από τον απλό
µέσο όρο του δείκτη τιµών της δωδεκαετίας 1867-1878 (∆ερτιλής 1993,
σ. 140). Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό ο ∆ερτιλής παρατηρεί: «Οι µαρτυρίες που υπάρχουν µιλούν σπανίως για ανατιµήσεις κατά την περίοδο αυτή, ενώ αντιθέτως αναφέρονται συχνά στη σταθερότητα των
τιµών. Άλλωστε κατά την ίδια περίοδο είναι σταθερές ή ελαφρώς πτωτικές και οι διεθνείς τάσεις» (∆ερτιλής 1993, σ. 140). Η άποψή µας
είναι ότι η αναµφίβολη -σχετικά µε τις µεταγενέστερες δεκαετίες- σταθερότητα τιµών ήταν ένα διεθνές φαινόµενο την εποχή εκείνη, πράγµα
που διαπιστώνεται στα δύο πρώτα γραφήµατα του Σχήµατος 1, όπου
η µεταβλητότητα των τιµών των πρώτων δεκαετιών είναι αισθητά
µικρότερη απ’ αυτήν των µετέπειτα δεκαετιών. Ωστόσο φαίνεται
καθαρά η πτωτική τάση των τιµών στην κρίση του 1840. Αν στις «µαρτυρίες» που επικαλείται ο συγγραφέας µπορούσε να ελέγξει πέρα από
την άνοδο των τιµών και την ενδεχόµενη πτώση τους κατά την ίδια
χρονική περίοδο, τότε εικάζουµε ότι ο δείκτης τιµών που θα κατασκεύαζε θα ακολουθούσε πτωτική πορεία µέχρι τη δεκαετία του 1840 και
ανοδική πορεία µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 1870. Με άλλα λόγια, ο
δείκτης τιµών που θα κατασκευάζονταν θα συµφωνούσε, σε µεγάλο
βαθµό, µε τους αντίστοιχους δείκτες τιµών των ΗΠΑ και του ΗΒ.
Είναι φανερό, για όσους θέτουν το ερώτηµα, ότι εφόσον δεν παρατηρήθηκε άνοδος τιµών µε δεδοµένο ότι οι τιµές δεν µπορεί να είναι σταθερές, τότε δεν µένει παρά να υπήρχε (έστω και µικρή) πτώση τους.
Αυτό είναι ένα αποτέλεσµα που συνάγεται εξ υπολοίπου· ωστόσο,
θεωρούµε ότι µπορεί και πρέπει να ελεγχθεί εµπειρικά από τους ιστορικούς. Αυτό που είναι βέβαιο και διαπιστώνεται στα στοιχεία είναι η
ελαφρά άνοδος του δείκτη µετά το 1867 και η πτώση του στην περίοδο της µεγάλης κρίσης 1873-1896.
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παραθέτουµε τη µήτρα των συντελεστών συσχέτισης των δεικτών τιµών των τεσσάρων χωρών. Τα αποτε-
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λέσµατα συνηγορούν στο ότι αν τα µακρά κύµατα είναι µια υπόθεση
που συµφωνεί µε τα στοιχεία των χωρών που εξέταζε ο Kondratieff,
τότε η υπόθεση αυτή είναι σύµφωνη µε τα διαθέσιµα στοιχεία της
ελληνικής οικονοµίας του δέκατου-ένατου αιώνα. Πράγµατι, οι συντελεστές συσχέτισης του κατάλληλα οµαλοποιηµένου δείκτη τιµών της
ελληνικής οικονοµίας µε τους ανάλογους δείκτες τιµών των ΗΠΑ, του
ΗΒ και της Γαλλίας είναι ιδιαίτερα υψηλοί, όπως διαπιστώνεται από
τον Πίνακα 2. Επιπλέον, τα στοιχεία συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι
οι ανωτέρω τέσσερις οικονοµίες παρ’ ό,τι η καθεµιά γνώρισε τη δική
της ξεχωριστή εµπειρία, εντούτοις, όλες διήλθαν από παρόµοιες τροχιές ανάπτυξης.
Πίνακας 2
Μήτρα Συντελεστών Συσχέτισης
Χώρες
ΗΠΑ
ΗΒ
Γαλλία
Ελλάδα

ΗΠΑ

ΗΒ

Γαλλία

Ελλάδα

1,000
0,942
0,857
0,755

0,942
1,000
0,950
0,823

0,857
0,950
1,000
0,901

0,755
0,823
0,901
1,000

Μια ένσταση που θα µπορούσε να διατυπωθεί στα ανωτέρω συµπεράσµατα είναι ότι η Ελλάδα της περιόδου εκείνης ήταν περισσότερο
µια αγροτική οικονοµία µε εκτεταµένη αυτοκατανάλωση παρά µια
αναπτυγµένη καπιταλιστικά οικονοµία -µε σηµαντική βιοµηχανία,
επιχειρηµατίες που επιδιώκουν την αύξηση του κεφαλαίου τους ως
αυτοσκοπό, πολυάριθµη εργατική τάξη µε ανάλογη συνείδηση κ.ο.κ.ούτως ώστε να ακολουθεί την πορεία του οικονοµικού κύκλου των
ήδη οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών µε την οποία τη συγκρίνουµε.
Η ιστορική ανάλυση, όµως, δείχνει ότι η ελληνική οικονοµία ήταν ήδη
αρκετά συνδεδεµένη µε τις άλλες καπιταλιστικά αναπτυγµένες οικονοµίες, ούτως ώστε να υφίσταται µε έντονο τρόπο τις διακυµάνσεις
της οικονοµικής δραστηριότητάς τους. Οι ιστορικές µαρτυρίες επιβεβαιώνουν αυτή τη στενή σύνδεση ακόµη και από το δέκατο-όγδοο,
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πόσο µάλλον το δέκατο-ένατο αιώνα. Η ελληνική οικονοµία είχε πολλές συναλλαγές µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές σε µια σειρά από δραστηριότητες που συµπεριλάµβαναν µεταξύ άλλων: Θαλάσσιες µεταφορές, εξαγωγές αγροτικών προϊόντων όπως η σταφίδα, ο καπνός
κ.ά. και συναφείς µε αυτά δραστηριότητες όπως π.χ. ασφάλειες, τράπεζες κ.λπ. Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση προκειµένου να αντεπεξέλθει στις δαπάνες της, ιδιαίτερα τις στρατιωτικές, πολύ συχνά προσέφευγε στη σύναψη δανείων από διεθνείς δανειοδοτικούς οργανισµούς. Συνεπώς, δεν µπορεί παρά η φάση του οικονοµικού κύκλου
των ευρωπαϊκών χωρών να συµπαρέσυρε µαζί της και την ελληνική
οικονοµία, καίτοι αυτή βρίσκονταν σε πολύ χαµηλότερη βαθµίδα ανάπτυξης. Με το πέρασµα του χρόνου, η επίδραση αυτή ενισχύεται συνεχώς και η ελληνική οικονοµία ενσωµατώνεται σχεδόν πλήρως στην
παγκόσµια οικονοµία. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η ελληνική
οικονοµία παρουσιάζει συµπεριφορές και φαινόµενα παρόµοια µε
αυτά των ήδη αναπτυγµένων χωρών.
Ένα άλλο ζήτηµα που συνήθως τίθεται είναι ο προσδιορισµός του
χαρακτήρα της κάθε κρίσης, αν δηλαδή επρόκειτο για σταφιδική,
καπνική, δηµοσιονοµική ή κάποιου άλλου είδους κρίση. Είναι γεγονός
ότι η ελληνική οικονοµία ιδιαίτερα του δέκατου ένατου αιώνα και των
αρχών του εικοστού υφίσταται εξωγενώς τα αποτελέσµατα της διεθνούς κρίσης που αρχικά εκδηλώνονταν σε ένα προϊόν και στη συνέχεια γενικεύονταν. Τα αίτια της κρίσης (προπολεµικά τουλάχιστον)
εποµένως δεν εντοπίζονται αναγκαστικά εντός των ορίων της ελληνικής οικονοµίας αλλά της διεθνούς. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που
επιχειρούν να ερµηνεύσουν τις κρίσεις και η ανάλυσή τους θα πρέπει
να αναζητηθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, θεωρούµε ότι τα
αίτια των κρίσεων οφείλονται στην πτωτική τάση του µέσου ποσοστού του κέρδους και της σχέσης του µε τη µάζα των πραγµατικών
κερδών και του τρόπου µε τον οποίον επηρεάζουν τις επενδυτική
συµπεριφορά των επιχειρηµατιών.22 Η σχέση αυτή µπορεί να ανιχνευτεί στα στοιχεία των περισσότερων οικονοµικά ανεπτυγµένων χωρών
µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο -βλέπε Shaikh 1992 για τις ΗΠΑ,
Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης 1999, κεφ. 5 και 8 για την ελληνική οικονοµία- και προπολεµικά για την οικονοµία των ΗΠΑ και ενδεχοµένως για έναν περιορισµένο αριθµό άλλων χωρών.
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4. Μακρά Κύµατα στην Ελληνική Οικονοµία
Στο τµήµα αυτό εξετάζουµε αν και κατά πόσο ο οµαλοποιηµένος µε
την τιµή του χρυσού δείκτης τιµών (WPIG) δείχνει τις µακρόχρονες
περιόδους άνθησης και κρίσης στην περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας.23 Ο εν λόγω δείκτης απεικονίζεται στο Σχήµα 2 για την περίοδο
1833-1996. Ο ενιαίος αυτός δείκτης είναι το αποτέλεσµα συνενώσεων
τριών επιµέρους δεικτών τιµών. Ο πρώτος δείκτης από το 1833-1914
κατασκευάστηκε από τον ∆ερτιλή (1993) και αποτελείται από τον
απλό µέσο όρο ένδεκα προϊόντων. Ο δεύτερος δείκτης παρατίθεται
στην ίδια πηγή, µόνο που πρόκειται για στοιχεία της ΕΣΥΕ και αναφέρεται για την περίοδο 1914-1938. Το δείκτη αυτόν τον συνδέσαµε µε
τον τρίτο δείκτη τιµών χονδρικής που δηµοσιεύει η Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ) από το 1950 και σχηµατίσαµε έναν ενιαίο δείκτη τιµών
για την περίοδο 1833-1996 εκτός, βέβαια, των ετών του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου για τα οποία δεν διαθέτουµε στοιχεία. Ακόµη για τα έτη
1948 και 1949 υποθέτουµε ότι ο δείκτης τιµών χονδρικής ακολουθεί
τις µεταβολές του δείκτη τιµών καταναλωτή (για τον οποίο διαθέτουµε στοιχεία από την ΤτΕ), ενώ για τα έτη 1946 και 1947 εφαρµόζουµε
γραµµικές προεκτάσεις.24 Οι προεκτάσεις αυτές είναι αναγκαίες προκειµένου να δηµιουργήσουµε στοιχεία (έστω ενδεικτικά) µε τον εννεαετή κινητό µέσο όρο για τα ενδιάµεσα έτη του πολέµου. Σηµειώνουµε
ότι τα στοιχεία για τα έτη 1939-1945 δεν είναι διαθέσιµα και ότι ο δείκτης τιµών έχει το 1930 ως έτος βάσης. Στη συνέχεια, κατασκευάζουµε έναν εννεαετή κινητό µέσο όρο του οµαλοποιηµένου δείκτη τιµών
(WPIGMA9) προκειµένου να εξαλείψουµε διακυµάνσεις µικρότερης
χρονικής διάρκειας.
Στο Σχήµα 2 διαπιστώνουµε τις τρεις µεγάλες κρίσεις αλλά και τις
τρεις µεγάλες περιόδους άνθησης της ελληνικής οικονοµίας. Από τα
στοιχεία ήδη διαφαίνεται η απαρχή ενός καινούργιου µακρού κύµατος
ανάπτυξης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και εικάζουµε ότι η ανοδική πορεία συνεχίζεται µέχρι τις ηµέρες µας.
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Σχήµα 2
Μακρά Κύµατα στην Ελληνική Οικονοµία, 1833-1996

Στη συνέχεια εστιάζουµε την προσοχή µας σε καθεµιά από τις
περιόδους των µακρών κυµάτων. Αφήνουµε τις πρώτες δεκαετίες µετά
το 1833 που ο δείκτης τιµών εκ κατασκευής δεν καθρεφτίζει το πρώτο
µακρό κύµα και, άρα, δεν µπορούµε να αποφανθούµε στη βάση στοιχείων για το αν και κατά πόσο η Ελλάδα επηρεάστηκε από την κρίση
του 1840. Επιπλέον, η περίοδος άνθησης που ακολούθησε µετά την
κρίση του 1840 αποτυπώνεται µόνο µερικώς στο δείκτη τιµών.
Το Σχήµα 3 αναφέρεται στην κρίση του 1873-1896, η οποία παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις οµοιότητες που παρουσιάζει σε
σχέση µε την πρόσφατη κρίση του 1973. Υπενθυµίζουµε ότι στο παρελθόν η εξέλιξη του γενικού επιπέδου τιµών (π.χ. ο τιµάριθµος ή ο δείκτης τιµών χονδρικής) δήλωνε τη φάση του οικονοµικού κύκλου.
Σηµειώνουµε, ωστόσο, ό,τι αν περιοριστούµε στον απλό δείκτη τιµών
(WPI), τότε φαίνεται σαν η κρίση να έχει φτάσει το κατώτατο σηµείο
της στα µέσα της δεκαετίας του 1880 και έκτοτε η οικονοµία εισήλθε
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στην ανοδική της φάση. Η εικόνα αυτή ανατρέπεται στον οµαλοποιηµένο µε την τιµή του χρυσού (Pg) δείκτη τιµών χονδρικής
(WPIG=WPI/Pg) σύµφωνα µε τον οποίο η κρίση συνεχίζεται και µετά
το 1885 και φθάνει στο κατώτατο σηµείο της στα µέσα της δεκαετίας
του 1890. Πράγµατι, µόνο µετά το έτος 1896 η οικονοµία εισέρχεται σε
µια ανοδική πορεία, ακολουθώντας την εξέλιξη των χωρών µε τις
οποίες συγκρίνεται.25
Σχήµα 3
Η Μεγάλη Κρίση του 1873-1896
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Η συνεχής άνοδος του δείκτη τιµών χονδρικής (WPI ) µετά το 1885
δεν οφείλεται στο ότι η οικονοµία βρέθηκε σε τροχιά ανάπτυξης αλλά
στον κεϋνσιανό τύπο πολιτικών των κυβερνήσεων Τρικούπη που οδήγησαν στον πληθωρισµό εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Tαυτόχρονα,
όµως, τα έργα υποδοµής µεγάλης κλίµακας που σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν στη διάρκεια των κυβερνήσεων Τρικούπη συνέβαλαν σε
ένα καινούργιο αναπτυξιακό κύµα.26 Σηµειώνουµε, ακόµη, ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκονταν σε περίοδο αναγκαστικής κυκλοφορίας
του χρήµατος, δηλαδή δεν υπήρχε µετατρεψιµότητα της δραχµής σε
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χρυσό ή σε κάποιο άλλο νόµισµα που ήταν µετατρέψιµο.27 Η εικόνα
γίνεται αποκαλυπτική στον οµαλοποιηµένο δείκτη τιµών, ο οποίος
ακολουθεί καθοδική πορεία, η οποία ανακόπτεται µόνο στα µέσα της
δεκαετίας του 1890. Επισηµαίνουµε στο σηµείο αυτό ότι καίτοι για
µεγάλες χρονικές περιόδους η Ελλάδα τυπικά ήταν εκτός του χρυσού
κανόνα ή του κανόνα συναλλάγµατος χρυσού, ουσιαστικά το µόνιµο
ενδιαφέρον των κυβερνήσεων ήταν η επιστροφή σε κάποιον κανόνα
χρυσού και µέχρι τότε τα νοµισµατικά µεγέθη δεν έπρεπε να αποµακρυνθούν σηµαντικά και για µακρό χρονικό διάστηµα από αυτά που
απαιτούνταν αν η Ελλάδα ακολουθούσε αυστηρά κάποιον κανόνα
χρυσού.28
Στο Σχήµα 4 έχουµε τη φάση ανόδου της οικονοµίας που τη διαδέχεται η φάση της κρίσης του 1930. Παρατηρούµε την απότοµη άνοδο
του δείκτη τιµών το 1918, όπως άλλωστε συνέβη και σε άλλες χώρες
(βλέπε Σχήµα 1) και οφείλεται στην αυξηµένη ζήτηση που προκλήθηκε
από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο.29 Επιπλέον, στην Ελλάδα ο τερµατισµός του πολέµου το 1922 συνοδεύτηκε και µε το µεγαλύτερο
προσφυγικό κύµα που γνώρισε ποτέ η χώρα. Η αυξηµένη ζήτηση των
προσφύγων συνεχίστηκε ακόµη και τα χρόνια της κρίσης και οδήγησε
στην αύξηση του δείκτη τιµών µε µια µικρή πτώση µόνο το 1932, ενώ
δεν παρατηρήθηκε σηµαντική κάµψη της βιοµηχανικής παραγωγής
λόγω της αυξηµένης ζήτησης και του προστατευτισµού που επέβαλαν
οι τότε κυβερνήσεις.
Τα φαινόµενα αυτά οδήγησαν ορισµένους οικονοµολόγους στο
συµπέρασµα ότι η διεθνής κρίση του 1930 όχι µόνο δεν έπληξε την
Ελλάδα αλλά συνέβαλε στην οικονοµική της ανάπτυξη! (Βεργόπουλος
1978, Σακελλαρόπουλος 1991, µεταξύ άλλων).30 Μια διαφορετική
άποψη έχει εκφράσει ο Κωστής (1994), ο οποίος ενώ δέχεται ότι υπήρξε κρίση στην Ελλάδα το 1930, ωστόσο την περιορίζει στον αγροτικό
τοµέα της οικονοµίας του οποίου το ειδικό βάρος (κατά τον Κωστή)
δεν αποτιµήθηκε ορθά στο σχηµατισµό του γενικού δείκτη οικονοµικής δραστηριότητας που δηµοσίευσε το Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο (ΑΟΣ) της χώρας. Αυτός είναι ο δείκτης που χρησιµοποιούν,
κατά κανόνα, οι διάφοροι ερευνητές και συνάγουν το συµπέρασµα ότι
η ελληνική οικονοµία δεν υπέστη τα δεινά της κρίσης. Ο Κωστής, µε
άλλα λόγια, διατείνεται ότι η κρίση έπληξε ιδιαιτέρως τον αγροτικό
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τοµέα και κατ’ επέκταση το σύνολο της οικονοµίας πράγµα που δεν
αποτυπώνεται στο δείκτη οικονοµικής συγκυρίας του ΑΟΣ δεδοµένου
ότι ο αγροτικός τοµέας δεν συµπεριλαµβάνεται στο βαθµό που θα
έπρεπε. Η παρατήρηση του Κωστή αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα
αναµενόµενα χαρακτηριστικά αποτελέσµατα (stylized facts) των
µακρών κυµάτων, όπου «στη διάρκεια των υφέσεων των µακρών
κυµάτων, ο αγροτικός τοµέας, κατά κανόνα υφίσταται τα µεγαλύτερα
δεινά της κρίσης» (Κondratieff 1935, σ. 33).31 Αν, όµως, πάρουµε τον
οµαλοποιηµένο δείκτη τιµών (WPIG) παρατηρούµε ότι η κρίση συνεχίστηκε τουλάχιστον µέχρι το 1938, το τελευταίο προπολεµικό έτος
για το οποίο διαθέτουµε στοιχεία. Παρατηρούµε, ακόµη, ότι στη διάρκεια της κρίσης το οµαλοποιηµένο επίπεδο τιµών προσέγγισε και
µάλιστα ήταν κατώτερο από αυτό της µεγάλης κρίσης του 1873-1896.
Σχήµα 4
∆είκτες Τιµών στην Κρίση του 1930
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Στο Σχήµα 5 που ακολουθεί παρουσιάζουµε τους δύο δείκτες τιµών
για την περίοδο 1946-1996. Παρατηρούµε ότι ο απλός δείκτης τιµών
ακολουθεί µια µονοτονικά αύξουσα πορεία που αποδίδεται, εν µέρει
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στην οικονοµική άνθηση που διαρκεί µέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του 1970 αλλά κυρίως στην εφαρµογή κεϋνσιανού τύπου πολιτικών.
Μόνο ο οµαλοποιηµένος δείκτης τιµών ακολουθεί µιαν ανοδική
πορεία που διακόπτεται στη δεκαετία του 1970. Η πτώση του οµαλοποιηµένου δείκτη τιµών χονδρικής συνεχίζεται µέχρι τα µέσα της
δεκαετίας του 1980, όπου αρχίζει να διαφαίνεται η ανοδική πορεία
του δείκτη που σηµατοδοτεί ένα καινούργιο µακρό κύµα άνθησης. Η
συνολική εικόνα δεν αλλάζει αν χρησιµοποιήσουµε το δείκτη τιµών
λιανικής.32
Σχήµα 5
∆είκτες τιµών στη «Σιωπηρή Κρίση»
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Η χρησιµοποίηση κινητών µέσων όρων για τον εντοπισµό και το
χαρακτηρισµό των οικονοµικών κύκλων έχει υποστεί κριτική, διότι οι
κινητοί µέσοι όροι έχουν την τάση να δηµιουργούν κυκλικές διακυµάνσεις ακόµη και όταν δεν υπάρχουν ή όταν υπάρχουν να δηµιουργούν διακυµάνσεις µεγαλύτερης διάρκειας (Solomou 1990, σ. 14). Στην
περίπτωση, όµως, του δείκτη τιµών η εικόνα που λαµβάνουµε περί
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µακρών κυµάτων δεν αλλάζει και µε τη χρησιµοποίηση πιο σύγχρονων
τεχνικών, όπως π.χ. αυτές των φίλτρων. Στο Σχήµα 6 απεικονίζουµε
ταυτόχρονα τα στοιχεία τιµών µετά από το φιλτράρισµα τους µέσω
της σύγχρονης τεχνικής των Hondrick-Prescott (ΗPTREND) και την
παραδοσιακή µέθοδο των εννεαετών κινητών µέσων όρων που χρησιµοποίησε ο Kondratieff. ∆ιαπιστώνουµε ότι οι διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο γραφήµατα είναι αµελητέες και για ζητήµατα όπως
αυτά των µακρών κυµάτων οι δύο τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά.
Σχήµα 6
Μακρά Κύµατα µε Εννεαετή Κινητό Μέσο Όρο Έναντι Φίλτρου
Hondrick-Prescott

6. Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις
Οι κινήσεις τιµών δεν πρέπει να θεωρηθούν ως γενεσιουργές αιτίες οικονοµικών διακυµάνσεων παρά µόνο ως µέσο εκδήλωσης των
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οικονοµικών µηχανισµών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Όπως
σηµειώνει και ο Kondratieff (1935, σ. 34) «ότι σ’ αυτές τις επαναλαµβανόµενες σχέσεις αποδίδουµε µόνο έναν εµπειρικό χαρακτήρα, και
ότι µε κανένα τρόπο δεν υποστηρίζουµε ότι εµπεριέχουν µια ερµηνεία
των µακρών κυµάτων». Το επόµενο βήµα θα ήταν οι κινήσεις τιµών να
γίνουν µέρος µιας συνολικής θεωρίας ερµηνείας των µακρών κυµάτων. Αυτός είναι ένας επιθυµητός αλλά εν πολλοίς ανεκπλήρωτος στόχος. Ωστόσο, τα πρόσφατα χρόνια έχει γίνει σηµαντική πρόοδος στην
περαιτέρω διερεύνηση της µακροχρόνιας κίνησης του µέσου ποσοστού
του κέρδους και την εξέλιξη της µάζας των πραγµατικών κερδών και
του τρόπου µε τον οποίο επηρεάζουν την επενδυτική συµπεριφορά
των επιχειρηµατιών (Shaikh 1992, Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης
1999). Η έρευνά µας αποσκοπούσε να δείξει ότι οι κινήσεις τιµών στην
ελληνική οικονοµία παρουσιάζουν µια κανονικότητα που είναι σύµφωνη µε την υπόθεση των «µακρών διακυµάνσεων».
Από την ανάλυση προκύπτει ότι η πορεία του οµαλοποιηµένου δείκτη τιµών της ελληνικής οικονοµίας φανερώνει την ύπαρξη µακροχρόνιων οικονοµικών κύκλων τύπου Kondratieff. Παρατηρούµε ότι οι
κύκλοι αυτοί δεν επαναλαµβάνονται απλά, αλλά ο καθένας έχει τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση.
Ακόµη, ορισµένα από τα φαινόµενα που παρουσιάζονται σε κάθε
οικονοµικό κύκλο είναι µοναδικά. Π.χ. η πρόσφατη «σιωπηρή» κρίση
δεν έπληξε τις οικονοµίες µε τον ίδιο τρόπο που τις έπληξε η κρίση
του 1930. Το λεγόµενο κράτος πρόνοιας, αν µη τι άλλο, προστάτεψε,
σε µεγάλο βαθµό, τους οικονοµικά ασθενέστερους και, ταυτόχρονα,
απάλυνε τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης αυξάνοντας τη συνολική
ζήτηση και περιορίζοντας την έκταση της ανεργίας σε σχετικά ανεκτά
επίπεδα (Τsoulfidis 2000).
Τα στοιχεία τιµών που διαθέτουµε δείχνουν ότι ήδη βρισκόµαστε
σε µια καινούργια φάση ανάπτυξης διεθνώς που παρουσιάζει τα αναµενόµενα από τον Kondratieff φαινόµενα, όπως καινοτοµίες µεγάλου
βεληνεκούς, άνοιγµα καινούργιων αγορών, προσπάθεια δηµιουργίας
καινούργιων θεσµών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, πόλεµοι κ.ο.κ.
Για να τεκµηριωθεί, όµως, µια τέτοια άποψη πέρα από κάθε αµφιβολία, θα πρέπει να διερευνηθεί η ικανότητα των οικονοµιών να αυξήσουν την κερδοφορία τους και, άρα, να έχουν κίνητρο για την αύξηση
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των επενδύσεών τους κ.ο.κ. µέχρι που να δηµιουργηθούν, για µια
ακόµη φορά, οι αναγκαίες και ικανές συνθήκες για µια καινούργια
φάση µακρόχρονης ανάπτυξης. Οι ενδείξεις µέχρι τώρα σε διεθνές
επίπεδο συνηγορούν υπέρ αυτής της υπόθεσης. Η σηµαντική µείωση
του ποσοστού των συνδικαλισµένων εργαζοµένων κάτω του 10% των
απασχολουµένων στις ΗΠΑ από το 33% τη δεκαετία του 1950, το
κύµα των ιδιωτικοποιήσεων στις ευρωπαϊκές χώρες, η προσάρτηση
των αγορών της Ανατολικής Ευρώπης και η µετανάστευση έχει κάµψει
σηµαντικά τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων για αυξήσεις µισθών.
Ταυτόχρονα, οι καινούργιες µορφές ευέλικτης απασχόλησης έχουν
αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και οι ραγδαίες εξελίξεις
στον τοµέα της πληροφορικής έχουν επαναφέρει την κερδοφορία σε
επίπεδα που δίνουν το έναυσµα για επενδύσεις και συνεχή οικονοµική ανάπτυξη.
Παρατηρούµε ότι όπως και στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν από ένα κλίµα ευφορίας που οδήγησε
στην ιδέα ότι οι κυκλικές διακυµάνσεις, οι σηµαντικές τουλάχιστον,
είχαν τελικά τεθεί υπό τον έλεγχο του κράτους- έτσι και σήµερα υπάρχει µια παρόµοια ατµόσφαιρα ευφορίας, πράγµα που διαπιστώνεται
στις συζητήσεις σχετικά µε τη «νέα οικονοµία», η οποία εµπεριέχει
χαρακτηριστικά που ηχούν παρόµοια µε αυτά των «νέων οικονοµικών» των δεκαετιών του 1950 και του 1960. Έτσι, ξαναβρίσκουν το
φως της δηµοσιότητας άρθρα όπως π.χ. του Webber (1997) µε τίτλο:
«Το Τέλος του Επιχειρηµατικού Κύκλου;» (The End of the Business
Cycle?) που υπενθυµίζουν καταστάσεις των πρώτων µεταπολεµικών
δεκαετιών. Οι συγγραφείς των άρθρων αυτών επισηµαίνουν τα πλεονεκτήµατα της «νέας οικονοµίας», την οποία θεωρούν απαλλαγµένη
από σηµαντικές κυκλικές διακυµάνσεις σε αντίθεση µε την «παλιά
οικονοµία» η οποία ήταν ευάλωτη σε υφέσεις, δεδοµένου ότι δεν είχε
αναπτύξει ικανοποιητικούς αµυντικούς µηχανισµούς. Το ακόλουθο
απόσπασµα είναι χαρακτηριστικό του κλίµατος ευφορίας που φαίνεται να κυριαρχεί στις ηµέρες µας µεταξύ πολλών οικονοµολόγων και
πολιτικών: «Oι κυκλικές διακυµάνσεις λαµβάνονται ως ένα γεγονός
της πραγµατικής οικονοµικής ζωής. Ωστόσο, οι σύγχρονες οικονοµίες λειτουργούν διαφορετικά από ότι οι βιοµηχανικές κοινωνίες το 19ο
ή τον 20ο αιώνα. Μεταβολές στην τεχνολογία, την απασχόληση και
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στη χρηµατοδότηση ταυτόχρονα µε την παγκοσµιοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, έχουν ελαττώσει τις διακυµάνσεις στην
οικονοµική δραστηριότητα της βιοµηχανικής κοινωνίας. Για εµπειρικούς αλλά και θεωρητικούς λόγους στις προχωρηµένες βιοµηχανικές
κοινωνίες τα κύµατα των επιχειρηµατικών κύκλων µοιάζουν περισσότερο µε ρυτίδες» (Weber 1997, σ. 65). Η παρατήρηση αυτή είναι
ορθή αν κανείς θεωρήσει ότι η οικονοµία βρίσκεται στην ανοδική
φάση του µακρού κύµατος, οπότε ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µακρών κυµάτων είναι ότι οι περίοδοι άνθησης στις βραχυχρόνιες κυκλικές διακυµάνσεις διαρκούν περισσότερο και έχουν
µεγάλη ένταση ενώ ακριβώς τα αντίθετα συµβαίνουν στις περιόδους
ύφεσης. Η άποψη περί «νέας οικονοµίας», εποµένως, είναι λαθεµένη
στο βαθµό που υποστηρίζει ότι η ανοδική φάση της οικονοµίας αποτελεί µόνιµη κατάσταση και όχι µια µεταβατική φάση στα πλαίσια
µιας µακροχρόνιας διακύµανσης.
Συµπερασµατικά, το πρόβληµα µε την υπόθεση των µακρών κυµάτων έγκειται στο γεγονός ότι αφενός στερείται µιας πλήρους θεωρητικής ερµηνείας και αφετέρου υπάρχουν αβεβαιότητες, οι οποίες προέρχονται από την έλλειψη επαρκών στοιχείων που να καλύπτουν αρκετούς αιώνες οικονοµικής ιστορίας. Τα στοιχεία όταν υπάρχουν καλύπτουν µέχρι δυόµισι αιώνες που αντιστοιχούν το πολύ σε πέντε µακρά
κύµατα. Αν σκεφτούµε, όµως, ότι η υπόθεση των µακρών κυµάτων
υποστηρίχτηκε όταν υπήρχαν στοιχεία µόνο για δυόµισι µακρά κύµατα, τότε διαπιστώνουµε ότι όσον αφορά τον τοµέα των διαθέσιµων
στοιχείων έχει ήδη συντελεστεί σηµαντική πρόοδος. Επιπλέον, τα
αποτελέσµατα µέχρι τώρα είναι ενισχυτικά της υπόθεσης των µακρών
κυµάτων και αυτός είναι ο λόγος που ο Mandel διατείνεται ότι «η
ύπαρξη των µακρών κυµάτων δύσκολα µπορεί να απορριφθεί υπό το
φως αποδείξεων πέρα από κάθε αµφιβολία» (1980, σσ. 1-2). ∆ύο και
πλέον αιώνων οικονοµικής ιστορίας και πέντε µακρά κύµατα ήδη
αποτελούν ενδείξεις που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

343

Abstract

ΤSOULFIDIS LEFTERIS: Long Waves in the Greek Economy
The purpose of this study is to show the extent to which the long wave hypothesis is
validated in the case of the Greek economy. The data refer to the normalized à la Kondratieff price index, which reflects the long wave before and after World War II. More
specifically, our data show a short period of recovery of the Greek economy which was
interrupted from the protracted crisis of 1873-1896; the next stage of recovery which was
transformed to the crisis of 1930s and lasted up until World War II. The next recovery
continued until the end of the 1960s or the beginning of 1970s and it was succeeded by
the "silent" depression of the 1970s. Our data reveal the upturn phase of a new long wave
which has already started in the beginning of 1990s.
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Επισηµαίνουµε, ότι µια τέτοια άποψη είχε ευρεία απήχηση και αποδοχή λόγω του
γενικότερου κλίµατος ευφορίας που επικρατούσε την περίοδο εκείνη, ένα κλίµα
που το τροφοδοτούσαν οι εξαιρετικές οικονοµικές επιδόσεις τόσο των ΗΠΑ όσο
και των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ. Οι υφέσεις που, βέβαια, ποτέ δεν έλειψαν ήταν
µόνο βραχύβιες και επιφανειακές.
2. Ανάµεσα στους νεοµαρξιανούς οικονοµολόγους της εποχής εκείνης ξεχωρίζουν οι
Baran και Sweezy (1965). Ωστόσο, µόνο η έρευνα του Paul Mattick (1969) βρίσκεται καθαρά στο πνεύµα του Κεφαλαίου του Marx.
3. Ο Bronfrenbrener (1969) στο βιβλίο «Είναι ο Eπιχειρηµατικός Kύκλος Ξεπερασµένος;» (Is the Business Cycle Obsolete?) διατείνονταν ότι οι οικονοµικοί κύκλοι
υπήρξαν φαινόµενα του παρελθόντος, τότε που η οικονοµία βασίζονταν, σχεδόν
αποκλειστικά, στη λειτουργία των «τυφλών» δυνάµεων της αγοράς· η ανάδειξη
των κεϋνσιανών οικονοµικών και της κρατικής εν γένει παρέµβασης αποτρέπουν
την εµφάνιση οικονοµικών διακυµάνσεων σε έκταση που να ανησυχεί.
4. Είναι ενδιαφέρον ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηµατική έρευνα για να
απαντηθεί το ερώτηµα αν οι διαφορές στις οικονοµικές επιδόσεις, µετά το 1973,
οφείλονται σε λαθεµένες (µεθοδολογικά) εκτιµήσεις των µεταβλητών, όπως το
ΑΕΠ, των δεικτών τιµών κ.ο.κ. Τα αποτελέσµατα τέτοιων ερευνών µέχρι τώρα
υπήρξαν αρνητικά (Steindel 1999).
5. Π.χ. οι κρατικές δαπάνες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ακόµη και τη δεκαετία του 1980,
µολονότι οι κυβερνήσεις της περιόδου εκείνης πρωτοστάτησαν για την περικοπή
τους.
6. Ο Schumpeter διατύπωνε τη θεωρία του περί οικονοµικής αστάθειας και κυκλικών
διακυµάνσεων την εποχή που αναδεικνύονταν τα κεϋνσιανά οικονοµικά, µε αποτέλεσµα οι ιδέες του να µείνουν στην αφάνεια για δεκαετίες· µόνο πρόσφατα το
ενδιαφέρον των οικονοµολόγων επικεντρώνεται στο έργο του Schumpeter.
7. Με άλλα λόγια, πρόκειται για καινοτοµίες που χαρακτηρίζουν µια ολόκληρη
εποχή. Η εµφάνιση τέτοιων καινοτοµιών συνεπάγεται τη δηµιουργία ενός καινούργιου κλάδου, όπως π.χ. οι µεταφορές, ο ηλεκτρισµός, το αυτοκίνητο, ο τουρισµός ή γενικότερα οι υπηρεσίες και, τα πρόσφατα χρόνια, η πληροφορική.
8. Τους ίδιους κύκλους αναφέρει και ο Kondratieff (1935) µε εξαίρεση τους κύκλους
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Kuznetz, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα.
9. Ο Kondratieff από πολύ νέος έδειξε αρετές µεγάλου οικονοµολόγου που γνώριζε
σε βάθος τόσο τις στατιστικές τεχνικές όσο και τα µαθηµατικά. Οι εξαιρετικές ικανότητές του ήταν αυτές που τον ανέδειξαν σε ηλικία µόλις 25 ετών υπουργό επισιτισµού της Ρωσίας στη βραχύβια κυβέρνηση Kerensky, η πτώση της οποίας στοίχισε στον Kondratieff ολιγόµηνη φυλάκιση (Luca 1999, σ. 170). Αργότερα, υποστήριξε την επανάσταση και τη «Νέα Οικονοµική Πολιτική» και πρότεινε τη δηµιουργία του Ινστιτούτου Συγκυρίας (Conjecture Institute) στο οποίο τέθηκε επικεφαλής από τo πρώτο έτος της δηµιουργίας του το 1920 και έµεινε µέχρι το 1928. Οι
έρευνες του Ινστιτούτου επικεντρώθηκαν στις κυκλικές διακυµάνσεις των οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών, όπου ο Kondratieff βρήκε πρόσφορο έδαφος για να
αναπτύξει τις ιδέες του περί µακρών κυµάτων. Εξ όσων γνωρίζουµε ένα από τα
πολλά άρθρα που έγραψε σχετικά µε το ζήτηµα των µακρών κυµάτων δηµοσιεύθηκε στη ∆ύση, αρχικά στα γερµανικά και στη συνέχεια στα αγγλικά. Η αγγλική
εκδοχή του άρθρου του ήταν υπό τη µορφή εκτενούς περίληψης και εµφανίστηκε
στο Review of Economics and Statistics (1935) και αναδηµοσιεύτηκε στο Readings
in Business Cycle Theory (1951). Σχετικά πρόσφατα έχουν µεταφραστεί οι εργασίες του Kondratieff στα αγγλικά και αναµένεται να δώσουν το έναυσµα για έναν
καινούργιο κύκλο συζητήσεων (Kondratieff 1998).
10. Βλέπε µεταξύ άλλων το βιβλίο του Solomou (1990). Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι τo
κεφάλαιο 4 του βιβλίου που αναφέρεται στις κινήσεις τιµών διαπιστώνονται «δια
γυµνού οφθαλµού» µακρά κύµατα, ωστόσο ο Solomou απορρίπτει µια τέτοια
εκδοχή, διότι δεν διαπιστώνει αντίστοιχα µακρά κύµατα στις παραγόµενες ποσότητες! Ο Solomou πρόσφατα έχει αναπτύξει απόψεις φιλικές προς την υπόθεση
των µακρών κυµάτων (βλέπε άρθρο του Solomou στο Kondratieff 1998).
11. Παρόµοια παραποµπή βρίσκεται στις πρόσφατες εκδόσεις του βιβλίου του Samuelson Economics. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι στις πρώτες εκδόσεις του βιβλίου
αυτού ο Samuelson εµφανίζονταν ως υπέρµαχος της διευθυνόµενης οικονοµίας
και, άρα, του ελέγχου των οικονοµικών διακυµάνσεων.
12. Η προσφορά χρήµατος αυξάνει επίσης µε τη δηµιουργία καινούργιων πιστωτικών
οργανισµών και πιστωτικών προϊόντων.
13. Η εκδοχή αυτή είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που περιγράφει ο Solzhenitzyn
στο βιβλίο του «Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ» όπου αναφέρει ότι ο Kondratieff είχε
παραφρονήσει και τελικά πέθανε από τις κακουχίες και τη µακροχρόνια παραµονή του σε στρατόπεδα συγκέντρωσης (Duijn 1983, σ. 65, Mager 1987, σ. 28).
14. Με άλλα λόγια, ο Kondratieff έµεινε πιστός στη «νέα οικονοµική πολιτική» που
εξαγγέλθηκε τα πρώτα χρόνια της επανάστασης.
15. Από τους σύγχρονους οικονοµολόγους, ο Rostow (1975) έχει υιοθετήσει µια παραπλήσια εκδοχή της θεωρίας περί µακρών κυµάτων εστιάζοντας την προσοχή του,
σχεδόν αποκλειστικά, στις διακυµάνσεις των σχετικών τιµών των τροφίµων και
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των πρώτων υλών ως προς τις λοιπές τιµές.
16. O Schumpeter (1939) δίνει την ακόλουθη ερµηνεία: Στη φάση της κρίσης στη διάρκεια της οποίας εισάγονται µαζικά οι καινούργιες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις
δανείζονται χρήµατα προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τις επενδύσεις τους. Η
προσφορά χρήµατος αυξάνει και µαζί της το επίπεδο τιµών, δεδοµένου ότι στην
αρχική φάση, τουλάχιστον, οι καινοτοµίες δεν οδηγούν σε µείωση του κόστους
παραγωγής. Με την πάροδο του χρόνου οι δυνατότητες για την εισαγωγή καινοτοµιών φτάνουν το σηµείο κορεσµού, ως εκ τούτου οι καινούργιες επενδύσεις
µειώνονται, αυξάνεται η ανεργία και µειώνεται η προσφορά χρήµατος που οδηγεί
σε πτώση του γενικού επιπέδου των τιµών. Ο Schumpeter δέχτηκε τη σχέση µεταξύ ανόδου (πτώσης) του επιπέδου των τιµών και της επιτάχυνσης (επιβράδυνσης)
του ρυθµού µεταβολής του προϊόντος. Υποστήριξε, µάλιστα, ότι το βέλος της
αιτιατής σχέσης εκκινεί από το προϊόν προς τις τιµές και την προσφορά χρήµατος
και όχι αντίστροφα. Οι µεταβολές στο παραγόµενο προϊόν αποδίδονταν στις
µεταβολές στην κερδοφορία και τις καινοτοµίες που τη συνόδευαν.
17. Η κατάρρευση του δείκτη τιµών στο χρηµατιστήριο κατά την περίοδο της κρίσης
καθρεφτίζει, αν µη τι άλλο, την απαξίωση του κεφαλαίου των επιχειρήσεων.
18. Ο Villar παρατηρεί ότι «οι µεγαλύτερες ανακαλύψεις πραγµατοποιήθηκαν σε
περιόδους γενικευµένης πτώσης τιµών, µε άλλα λόγια σε πολύ υψηλές σχετικές
τιµές του χρυσού και του ασηµιού. Ο Χριστόφορος Κολόµβος δεν προέκυψε από
καθαρή τύχη» (Villar 1976, σ. 342).
19. Η περίφηµη περίοδος του (σε ελεύθερη µετάφραση) «κίτρινου πυρετού» (gold
rush), όπου κατά χιλιάδες οι κάτοικοι των ανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ και
άλλων περιοχών του κόσµου συνέρεαν στην Καλιφόρνια προς αναζήτηση του
πολυτίµου µετάλλου (Hughes 1990, σ. 214).
20. Πράγµατι, η ιστορία των καθοδικών φάσεων των µακρών κυµάτων συνδέεται µε
την ανακάλυψη καινούργιων χρυσοφόρων περιοχών (Vilar 1976, Rockoff 1985).
21. Τα στοιχεία των ΗΠΑ και του ΗΒ του Kondratieff αρχίζουν από το 1770.
22. Σχεδόν όλοι οι µεγάλοι οικονοµολόγοι του παρελθόντος (Smith, Ricardo, J.S. Mill,
Marx, Walras, Marshall και Keynes) αποδέχονται, για διαφορετικούς λόγους, τη
µακροχρόνια πτωτική τάση του (µέσου) ποσοστού κέρδους.
23. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει προηγούµενο ερευνών αναφορικά µε τα µακρά κύµατα,
µοναδική, ίσως, εξαίρεση αποτελεί η εργασία του Σακελλαρόπουλου (1991), ο
οποίος εξετάζει χρονολογικές σειρές επιτοκίων προεξόφλησης της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας από το 1843 µέχρι τη δεκαετία του 1970.
24. Επισηµαίνουµε ότι τα στοιχεία µέχρι το 1938 αναφέρονται ως τιµάριθµος και όχι
ως τιµές χονδρικής. Θεωρούµε, όµως, ότι επειδή ακριβώς στο καλάθι των αγαθών
που βασίστηκε η κατασκευή αυτού του «τιµαρίθµου» δεν συµπεριλαµβάνονται
υπηρεσίες, συνεπάγεται ότι ο δείκτης αυτός παρουσιάζει συµπεριφορά παρόµοια
µε τον καθαυτό δείκτη τιµών χονδρικής. Πράγµατι, ελέγξαµε τη συµπεριφορά των

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

347

δύο δεικτών (δηλαδή τον τιµάριθµο και τις τιµές χονδρικής) για την περίοδο µετά
το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (όπου ο τιµάριθµος συµπεριλαµβάνει και υπηρεσίες)
και διαπιστώσαµε ότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν δεν διαφέρουν ποιοτικά.
Συνεπώς, οι δύο δείκτες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά.
25. Παρόµοια εικόνα του δείκτη τιµών εµφανίζεται και στα στοιχεία του Kostolenos
(1995), µόνο που ο δείκτης τιµών του Κωστολένου αρχίζει το έτος 1858 και, επιπλέον, παρουσιάζει µια ανοδική τάση καθ’ όλη τη δεκαετία του 1880. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι αυτή η διαφορά µε τα στοιχεία του ∆ερτιλή (1993) δεν αλλοιώνει
τα συµπεράσµατα που προκύπτουν για τον οµαλοποιηµένο δείκτη τιµών. Τέλος,
τα στοιχεία των δύο συγγραφέων είναι παρόµοια για την περίοδο 1914-1938,
δεδοµένου ότι για την περίοδο αυτή χρησιµοποιούν τα δηµοσιευµένα στοιχεία της
ΕΣΥΕ.
26. Μια παρόµοια εικόνα λαµβάνει κανείς στην εφαρµογή κεϋνσιανών πολιτικών που
ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα και αλλού στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 µε
αποτέλεσµα να έχουµε συνεχή άνοδο του επιπέδου των τιµών εν µέσω οικονοµικής κρίσης.
27. Οι περίοδοι αναγκαστικής κυκλοφορίας του χρήµατος ήταν οι εξής, 1845, 18681876, 1877-1884, όπου επανέρχεται ο κανόνας χρυσού και αµέσως την επόµενη
χρονιά συνεχίζεται η αναγκαστική κυκλοφορία που διαρκεί για το διάστηµα 18851928. Μεσολαβούν 4 περίπου έτη κανόνα συναλλάγµατος χρυσού και από το 1932
υπάρχει η αναγκαστική κυκλοφορία µέχρι τη συνθήκη του Betton Woods. Έκτοτε,
η δραχµή ακολουθεί την πορεία του δολαρίου το οποίο ήταν ονοµαστικά τουλάχιστον µετατρέψιµο σε χρυσό µέχρι το 1971. Από το 1971 και µετά καµία χώρα δεν
έχει το νόµισµά της µετατρέψιµο σε χρυσό. Αυτό σε καµιά περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι ο χρυσός έπαψε να παίζει ουσιαστικό ρόλο στα νοµισµατικά ζητήµατα,
όπως αποδείχτηκε πρόσφατα από την κοινή δήλωση των αντιπροσώπων των
Κεντρικών Τραπεζών της ΕΕ. Αιώνων ιστορίας χρυσού κανόνα δεν µπορεί να διαγραφεί σε µερικές δεκαετίες.
28. Η Λαζαρέτου π.χ. σηµειώνει: «Ενόψει µιας εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης,
όπως ο πόλεµος, οι κυβερνήσεις κατέφευγαν προσωρινά στον πληθωρισµό για την
εξεύρεση των αναγκαίων εσόδων. Μόλις όµως έληγαν οι εχθροπραξίες, ασκούσαν
αντιπληθωριστική πολιτική για την επάνοδο στη ‘φυσική κατάσταση’, δηλαδή στη
µετατρεψιµότητα της δραχµής σε πολύτιµο µέταλλο. Τόσο η ιστορική µαρτυρία
όσο και οι χρονολογικές σειρές των βασικών µεγεθών για την ελληνική οικονοµία
επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη» (Λαζαρέτου 1999, σ. 13).
29. Οι πόλεµοι κατά κανόνα οδηγούν σε ραγδαίες αυξήσεις τιµών είτε λόγω των πληθωριστικών πολιτικών είτε λόγω των ελλειµµάτων αγαθών, αποκλεισµών κ.λπ.
Με το τέλος του πολέµου, οι τιµές συχνά επανέρχονται στα προπολεµικά τους
επίπεδα αν και µερικές φορές µε κάποια σηµαντική υστέρηση. Μόνο τα έτη µετά
το 1945 φαίνεται να αποτελούν εξαίρεση.
30. Για µια περίληψη των διαφόρων απόψεων βλέπε Ψαλιδόπουλος (1989).
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31. ∆ιαπιστώνουµε ότι µετά το 1920 το κατακεφαλήν εισόδηµα σε σταθερές τιµές
µειώνεται σε κάθε τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Η πτώση, όµως, είναι πολύ
πιο έντονη στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας (βλέπε Τσουλφίδης 1998).
32. Σε προηγούµενη έκδοση της εργασίας είχαµε τιµές καταναλωτή µε παρόµοια αποτελέσµατα. Προτιµήσαµε τις τιµές χονδρικής ακολουθώντας περισσότερο την
παράδοση που βασίζεται στην έρευνα του Kondratieff.
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THE PROFESSIONAL CATEGORIES AND SOCIAL
STRUCTURE OF THE FREE GREEK STATE
DIMITRIS A. SAKKIS
University of Thessalia

1. Introduction
In the context of the foundation of the newly established Greek State
by the Bavarians, the basis for the organization of the public economy
was also set, under particularly difficult conditions. The tax structure,
which was established, had many elements in common with that of the
Turkish regime and was aimed at meeting the great fiscal obligations
resulting from the need for the construction of a western type state and
the large debts1, while the disastrous results of the revolutionary period
were still raw and intense2. These disasters were mainly found in arboriculture, in homes and buildings in general, in ships and human resources.
In this framework, occupation taxes were set and used by the newly formed Greek State as a bureaucratic mechanism against the social classes,
having as a result the creation of the first discords and disputes because
of the conflicting economic interests3.
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2. Statutory Framework
On November 29, 1837 a law regarding occupation taxing was published in the Government Newspaper4, which modified an earlier one published on 6 (18) July, with the intent of imposing a new tax on occupations5 (article 1) which was "in accordance with what was accepted by the
well- governed states". The basic points of the law were the following:
1. According to the law, all occupations, were subject to "the payment of the occupation tax" and, in this way, people who exercised
them, Greeks and foreigners, were required to have a Certified license so that the municipality they worked in would be able to collect their taxes (article 2).
2. The law exempted farmers, shepherds, public servants, midwives,
authors, educators, publishers, artists, sculptors, porters, water carriers and shoemakers. It also exempted Greek commercial ships,
which were subject to special taxes based on the regulations and
orders "with regard to navigation" (article 3).
3. The occupation tax did not exempt "the assistants", in other words
the apprentices, of the director of commercial business and factories, unless they were children of the people who worked for the
company or apprentices who had not finished the third year of their
apprenticeship. Also, exempted from the tax the were servants of
the factory whose wages did not exceed twenty drachmas per
month. To be "an assistant", one was required to have a special license which cost one fourth of the tax that the director paid for the
company. This was paid by "the assistant". In contrast, the helpers
did not need a special license and the taxes were paid by the director (article 4).
4. The newly established state, also, provided for the taxation of occupations, which were not included in the lists published in the Government Newspaper, by entrusting the solution of the matter to the
economic delegate. He, according to the legislator, would impose
the proper tax "in proportion to similar professions" after having
informed and received the permission of the economic secretary of

Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας / Archives of Economic History

355

the Region about the amount of the tax which would be imposed on
each of the occupations (article 5).
5. The law allowed the practice of more than one professions at a time
as long as they were similar and taxes were paid on the main occupation (article 10). Also the law provided that, in the event the business expanded bringing about a change in its scope or site, the tax
would be adjusted accordingly (article 7).
6. The aforementioned taxes also had to be paid by foreigners, while
according to the article 8 of the law "to help the newly established
businesses it is left to the employees to pay the tax for the first
three months".
7. The task of compiling the tax registers was given to the economic
delegate who, aided by the Mayor, the Chairman of the Town Council and three of the most "honorable" representatives of each
guild6, would go on with the compilation of registers for each municipality (city, suburb or village) separately (article 9), which would
be posted at the municipal office for the tax payers to see. In case
of absence or failure of the guild representatives to come to an agreement, the economic delegate would draw up the register and had
the responsibility of noting the differing opinions of the representatives and informing the examining committee, who made the
final decision (article 10).
8. Article 12 refers to the objections, which could be filed by citizens
to the Administrative authorities within twelve days of the posting
of the Tax Register. After this time period, objections could be filed
concerning occupations not listed in the register. The time limit,
which was set in the article above, applied only if the objection
concerned an unjust taxation. However, if it concerned a total absence of taxation, the objection was not valid.
9. The Examining Committee reviewed the Tax Register and any objections filed by the citizens. This committee consisted of the Governor, the Mayor and the Chairman of the Town Council. This body
could not make any decisions about the objections without first
hearing contradictory opinions of the economic delegate, which
had to be of a legal and not an expedient nature. The delegate had
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the responsibility of informing dependent on the situation the Secretary of Economics (article 13). When the examination was complete, the Governor deemed the tax register as "enforceable" and
handed it over to the economic delegate (article 15) who made it
known to the Secretary of Economics of the region, The Administrative Treasurer and the Mayor in charge (article 16).

10. Based on the registers approved by the Committee, the economic delegate prepared the written licenses for each of the citizens
separately and published them, in the name of the Mayor, for one
whole year (article 17). The collection of the taxes was assigned to
the government Tax Collectors. Upon the collection of the taxes
for the first three months7, these government Tax Collectors gave
the licenses to the citizens and placed the money in the Administrative Treasury, having given first one fifth of the amount to the
municipality, according to article 21 given the fact that all the expenses for the collection of taxes, including the pursuing of delinquent tax payers, were charged to the Municipal Treasury. Ten percent of the one fifth given to the municipality was spent on the area
schools, according to the above mentioned article. Articles 22 to 25
declared that the administrative and the economic officials were
responsible for the precise drawing up of the registers. Article 25
declared that the law should be enforced immediately in the present year. Article 27 assigned the administrative responsibilities of
the law to the Secretaries of Economics and the Interior.

3. Research Data
1. Based on the aforementioned taxation law, occupations fell under
two major categories: a) those who were taxed independent of the location of the work and were charged from 6 to 375 drachmas annual tax
(see table 3) and b) those which were taxed according to the population
of the area where the work was done (see table 2).
According to the law, the country was divided into four population
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categories: a) areas with population over 5,000, b) areas with population from 3,000 to 5,000, c) areas with population from 1,000 to 3,000 and
d) areas with population up to 1,000.
The professions taxed according to the area population were divided
into seven categories. Most of the professions (75) were ranked in the
seventh category which was taxed from 4–10 drachmas annually. In the
sixth category 34 occupations were ranked taxed from 6–12 drachmas
annually. In the fifth category 170 occupations were found with annual
tax of 10–20 drachmas. The fourth category listed 23 occupations with
annual tax from 15–30 drachmas. The third category 4 occupations with
an annual tax of 20–40 drachmas. The second 7 occupations with an annual tax of 25-50 drachmas and finally the first and highest category five
occupations with taxes of 40-75 drachmas annually.
According to the above mentioned, law makers seemed to assume
that the lowest income of tradesmen in central areas under 1,000 residents, was half the income of the tradesmen of areas with over 5,000 residents. So the taxes of the areas with lower population were increased by
approximately 20%–30% in those areas with denser populations. A proportionally smaller taxation was placed on only the seventh category
when the work occurred in areas with up to 1.000 residents. The increase in taxation from category to category ranged from 20% to 66%. The
first category was increased in relation to the second from 50%–66%
while its taxation was 8 to 10 times greater in relation to the last category.
An any rate, the heaviest taxation category which paid 75 drachmas,
at the most, was taxed more lightly than the first eight occupations on
the table showing, occupational taxation independent of population. The
heaviest occupational tax was on the profession of banker which was
taxed 375 drachmas annually.
Therefore, if we assume that the taxation was the basis and most precise indication of income in the period we are studying, the ranking of
the people in these professions according to socioeconomic class, should be in accordance with their taxation ranking. For more details see
table I.
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Table 1

Distribution of Taxes according to the size of the population
Over 5,000
residents

From 3,000 –
5,000 residents

From 1,000 –
3,000 residents

Up to 1,000
residents

1st category

75

60

50

40

2nd category

50

40

30

25

3rd category

40

30

25

20

4th category

30

25

20

15

5th category

20

15

12

10

6th category

12

10

8

6

7th category

10

8

6

4

Source: Government Newspaper, issue 38, November 29th 1837

Table 2

Invoice No. 1 of the annual occupation tax by category and population
(from 5,000 – 1,000 residents)
1st category from 40-75 drachmas: Architects (or building contractors), lawyer, peddler of household appliances with a shop, peddler of
clothing, medicine merchant.
2nd category from 25-50 drachmas: coffee house with billiards, sellers
of wine by the oka (1278 grams), hotel owners, retail grocers, peddler of cotton and silk material with a workshop, peddler of beauty products, peddler of sewing items.
3rd category from 20-40 drachmas: doctors, peddler of raw and spun
cotton, silk and wool, peddlers of retail leathers and skins, porcelain sellers with workshop or shop.
4th category from 15-30 drachmas: diamond seller, perfume seller,
paint seller, booksellers with workshop, furrier, town crier, confectioner, oil seller with workshop, different types of retailers,
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owner of public baths, vinegar seller with shop, iron peddler, sellers of retail iron and metal, seller of glass and stoneclay urns, wood
seller without shop, carpenter without shop or lumberpile, soap
seller and incense and candle seller, retail tobacco seller, tavern –
owner, printer, shoemaker, jeweller, baker.
5th category from 10-20 drachmas: flour merchant selling flour in
small amounts, cart driver, tailor of furs, shade maker, rose flavored liquor distiller, butcher with slaughter house, artificial flower
seller, retail thread seller, shade seller, rose flavored liquor merchant, modern clothes merchant, incense seller, saddle seller, soap
seller and incense and candle seller, seller of meat, lard and fat, raki
merchant8 in retail, surgeon.
6th category from 6-12 drachmas: Horse driver, cart builder, barrel
maker, needle maker, saddle bag maker9, coal and firewood merchant, weigher, manufacturer of rheniums, coffee house without billiards, clay oven builder, caulker, candle seller, candle maker, greengrocer, cook, estate agent, blacksmith, barber, shipbuilder, carpenter, peddler of old clothes, eyeglass seller, retail seller of wadding made out of flax and hemp, designer of household appliances,
cap and fez maker, rope maker, cartmaker, foreman, tinsmith,
coppersmith, weaver of material out of gold thread, gilder and silver plater, baker without shop.
7th category from 4-10 drachmas: knife and scissor sharpener, retail
salt seller, cart builder, asbestos seller, bookmaker, travelling tinkerer, plaster processor, fishmonger, farrier, nail maker, inn cleaner, metal worker, potash maker, strawshade maker, stockings weaver and seller, trough maker, cardboard box constructor, coal dealer, basket weaver, shoe stretcher, tin plater, comb maker, builder,
locksmith, sifter, stone sculptor, lithographer, stone cutter, linen
weaver, knife maker, print material weaver10, mender of copper
urns, vinegar seller, maker of musical instruments, painter, quilt
maker, seller of old books, pavement layer, well digger, retail greengrocer, scrap dealer, seller of wooden objects, seller of children’s toys, pie and donut seller, clay urn seller, wild animals seller, raki
seller, tailor without shop, resin tapper, saddle maker, broom man-
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ufacturer11, shoemaker, seal maker, shoe black, rope seller, room
decorator, mattress maker, window maker, lathe worker, στουκαλάς12, metal turner, clog maker, τζυµουκτζής13, pot and pan mender, cotton material weaver, silk weaver, wool clothing maker,
linen and cotton weaver, bread maker, copper smith (small objects), musical instrument cord maker, painter, maker of straw objects, clock maker.

Source: Government Newspaper, issue 38, 29th November 1837

Table 3

Invoice No. 2 of the annual occupation tax by category
not considering population
Banker 375, peddlers of miscellaneous goods in large quantities 150,
diamond seller 100, perfume seller 100, seller of cotton in large quantities 100, wholesale wine seller 100, lumber dealer 100, lumber dealer with
lumber pile 100 (for each additional pile within the area another of the
amount of the tax), wholesale oil seller 75, commercial broker 75, wholesale yarn dealer 75, wholesale silk dealer 75, commission merchant 75,
dealer of hats and other light material objects in large quantities 75, dealer of cotton material in large quantities 75, wholesale iron and metal
dealer 60, wholesale flax dealer 60, wholesale flour seller 50, wholesale
raki maker 50 (excluding those using products from their properties),
wholesale tobacco leaf dealer 50, horse seller 50, wholesale peddler of
leathers and skins 50, wholesale vinegar seller 40, wholesale potash dealer 40, livestock dealer (cattle and pigs) 40, animal feed dealer 30, ship
building contractor 25, candle maker (all types) 25, wholesale coal dealer with shop 25, dealer 25, wholesale hemp and wadding dealer 25, wholesale vegetable dealer 25, τουτουντζής14 25, plaster dealer 20, stone
and slate dealer 20, brick and tile maker (for each kiln) 15, distiller of
raki from potatoes 15, flour miller (for each grinding stone) 10, tanner
10, porcelain maker 10, maker of urns out of stone and clay 10, vinegar maker 10, maker of paint in colors 10, starch maker 10, potassium vitrate processor 10, weaver of cotton sheets 10 drachmas for the first unit
of production (and for every additional unit 1/4 in addition), weaver of
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silk sheets 10 drachmas for the first unit of production (and for every
additional unit 1/4 in addition), weaver of linen sheets 10 drachmas for
the first unit of production (and for every additional unit 1/4 in addition),
weaver of clothes 10 drachmas for the first unit of production (and for
every additional unit 1/4 in addition), weaver of sheets made out of linen
– cotton 10 drachmas for the first unit of production (and for every additional unit 1/4 in addition), oil miller 10, acorn grinder for each grinding stone 10, dealer in African skins 10, sawdust grinder for each saw 10,
lime kiln worker for each kiln 8, soot processor for each chimney 8, plaster miller 6.
Source: Government Newspaper, issue 38, November 29th 1837

2. The recognition of the lack of material regarding " the difference in
salaries according to area as well as diversified social professional structures"15 during the period we are examining, led us to the investigation,
after searching the files of the Public Record Office16, of the professions of the parents whose children attended the primary schools17.
Such an investigation will, on the one hand, reveal the professional
categories (and socioeconomic classes) which attempt, through education, to better themselves socioeconomically (therefore showing the role
of the education workings towards the expansion of the middle classes).
On the other hand, the examination of the material from unpublished
files will bring to light those professions and social classes which were the
basis of the social structure during a period for which our information is
very limited.
Besides, the generalized opinion that the school is a mirror of the
local society in combination with the classless character of the schools of
the period (which documents itself by the lack of a school system intended for "privileged" students18) allows us, to some extent, to form a
rough picture of the professional activities of each area, from the archives.
The investigation, which was centered in the urban, semi – urban and
rural areas of the islands and the mainland of Greece, results in the following:
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In the rural and semi-urban areas of the southwest Cyclades (region
of Milos19) which include the islands of Milos, Sifnos, Kimolos, Folegandros and Sikinos, the investigation showed, after examining 1,945
cases20 for the period of 1833-1848, the participation of the following
professional categories in the order they were recorded in the archives of
the educational process: miller, proeas21, merchant, plough man, ship
captain, builder, sailor, fisherman, coppersmith, governor, shepherd, officer, miner, landowner, foreman, farmer, worker, tailor, mayor, small
businessman, harbor guard, customs inspector, butcher, cook, estate
agent, doctor, priest, ship builder, judge, maker of leather items, ambassador, barrel maker, mineral processor, seller of cooked food or warm
beverages, agent, process server, coffee merchant, teacher, secretary,
baker, singer, painter, shoemaker, roof tile layer, builder, joiner, technician, contractor, caulker, chief warden, musician, health officer, tinder
barrel maker22, barrel maker23, miner, taxpayer (sic), blacksmith, servant, carpenter, sapper, mineral advisor, gardener.
From the above professions the following have the highest number of
access to primary school education:
Sailor (249 cases), merchants (191), farmers (151), landowners (131),
ship captains - second mates (128), proreas (81), workers (65), millers
(63), cooks (48), fishermen (46), makers of leather items (38), shepherds
(36). In the region of Thera , specifically in Imeroviglio, during 1838 we
found the following professional categories: sailors (16 cases), ship captains (15), miller, boatswain, teacher, merchants (11), priest, second –
mate, leather worker, jeweller, tobacco sellers (3), coffee house owners
(2), ship builder, liquor store owner, bakers (2)25.
From the document of 183826 the first information about the professional activities of the citizens of Ia of Thera came to light in the following 75 cases27: ship captains (10), barrel makers (3), merchants (15),
priest, sailors (33), jewellers (3), miller, foreman, property owners (2).
Except for the jewellers who were from Crete (2) and Chios, all of the
residents came from the region including the builder who is mentioned
particularly because members of this professional group usually travelled to find work.
In Amorgos in the year 1837 the following categories are found. A
total of 86 cases were found after searching the school register of the
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same year28: landowners (27), farmers (15), tailors (4), priests (4), unemployed (2), millers (3), sailors (7), caulker, shoemakers (2), merchants
(4), teacher, fisherman, shepherds (3), barrel makers (3).
Impressive was the large number of landowners in the register, which
was much greater than that of the farmers. The question arises as to whether the title «landowner» had the same meaning then that is has today.
Most of the residents were from Amorgos except a few cases (two
merchants from Crete and the caulker from Kastelorizo).
In Aggialee, a village in the region of Amorgos, during the year 1844
we find the following professional categories after studying a related document29: priests (2), farmers (31), porter, potters (2), tanners (2), shepherds (5), ship captain, teacher, coppersmiths (3), sandal makers (5),
workers (2), peddlers (2), landowner, flour miller.
In the same year in Amorgos after studying the records we find the
following professional categories: landowners (6), furrier, farmers (33),
sailors (17), sandalmakers (8), millers (5), merchants (6), tailors (3),
mayor, teacher, gardeners (2), ship captains (4), priests (5), builder, workers (2), politician, shepherds (2), coppersmith, chemist (English)30.
In Ios during the year 1837, after studying 108 cases31, we find the following social – professional categories: magistrate, farmers (24), merchants (11), jeweller, landowners (11), policeman, shoemaker, fishermen
(3), millers (3), carpenters (3), sailors (18), ironsmith, health office
guard, ship captains (3), health officer, coppersmith, shipbuilder, tailors
(6), builders (4), barrel makers (2), musician. As to where they were
from, we find the largest percentage were natives, except one case who
was from Kidonies, three from Kasos and two from Crete.
In Ios during the year 1838 we have the following situation: farmers
(23), builders (5), merchants (17), landowners (7), fishermen (4), jewellers (3), magistrate , millers (5), ship captains (5), shoemakers (4), coppersmiths (2), tailors (2), doctor, teacher, ship builders (2), health officer,
barrel makers (3), shepherd, carpenter32.
In the same island, the professions of the fathers whose daughters attended primary school are : policeman, farmers (2), sailors (2), merchant,
landowners (4), ship captain, carpenter, health officer33.
In the village Korthio of Andros34 during the years 1837-1838, we
find the following professions: farmers (8), landowners (10), land merc-
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hant, priest, teacher, shoemakers (2), plasterer, builder, ship captains(2),
sailor, carpenter, fisherman.
In the village Gavrio of Andros during the years 1837-1838: farmers
(29), customs worker, coffee house owners (2), merchants (2), sailor, miller35.
In Paros36 during 1838 from a list of A students we find the following
professions: coffee house owner, farmers (6), fishermen (2) merchants
(4), landowners (3), miller, sailors (2), tailor. All were from Paros except for 2 merchants who were from Crete and Cefalonia37.
In the area of Marpisi during 1838 from the list of A students we find:
coppersmith, landowners (4), farmers (3), workers (6), merchants (4),
employee, priest, teacher38.
In 175 cases we find the following professional activities of parents in
the city of Tinos39 during that period which covered the great needs of
the local society: leather worker, foreman, merchant, messenger, guard,
doctor, ship owner, porter, wine seller, butcher, clock maker, quilt
maker, technician, musician, teacher, sailor, priest, fisherman, barber,
cook, customs officer, jeweller, coffee house owner. In contrast to the
other professional categories, the farmers were a majority40.
In the region Sosthenia on the island of Tinos during 1838, we find the
following professional categories: landowners (7), merchants (11), priest (eastern dogma), leather makers (18), cooks (6), farmers (33), mayor,
teacher, craftsmen (5), tailors (3), carpenters (6), butchers (3), wine seller, millers (5), foreman, rug makers (2)41.
As to where they were from, we note that the majority of the residents are natives except a few cases who were from Chios, Sparta, Peloponnese, Kidonies, Smyrna, Epirus, Crete and Karistos.
During 1839 we find in Mykonos the following professions which
show the economic activities of the residents (also mentioning the areas
they came from so that better conclusions could be drawn): Mykonos:
barrel makers (2), sailors (25), merchants (11), politician, coffee house
owner, ship builder, health officer, coopers (2), carpenter, barbers (2),
sandal maker, fisherman, tailor, vice ambassador. Chios: gardeners (2).
Peloponnese: guards (2). Limnos: baker. Kidonies: sailor. Cefalonia:
merchant42.
In Kithvos43 during 1839 we note the existence of the following pro-
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fessional categories: sandal makers (3), sailors (8), priests (4), farmers
(12), landowners (11), millers (4), quilt makers (2), administrative employee, teacher, merchants (4), peddlers (3), builders (6), ship captains (2),
jailor, court employee, customs employee, workers (2), health office
guard, process server, exemptee from military service (sic), carpenter.
The list also mentions the residential areas: St. Nicholas, Metamorfosi,
Prodromos, Theologos, Anemomelos, Katholikon, Saint Trias, Chrisostomos44. Another source for the same year gives the following picture:
merchants (38), farmers (71), joiner, makers of leather goods (2), barber,
mule drivers (4), politician, messengers (3), pasta maker, butchers (2),
tinsmiths (2), builders (10), landowners (7), jewellers (2), ship captains
(3), wholesale merchant, millers (10), cook, coppersmiths (3), vicars (2),
valets (2), sailors (3), painter, magistrate office secretary, cannon makers (2), sandal makers (5), fisherman, tailors (2), town council members
(2), magistrate, teacher, guard, barrel maker, coffee house owner, surgeon45.
I, also, chose to show the professional categories which have access to
education in the city of Ermoupolis (region of Syros46) which, because of
its fast urban growth and increase in population and because it was an
asylum for refugees, developed into an important communication and
commercial center for the eastern Mediterranean. It is interesting to
study the professional categories of parents whose daughters attended
private schools47 in order to develop a general picture of the social mobility of those professions, as it is shown in the special case in Ermoupoli during 1839: merchant, customs officer, butcher, tinsmith, caulker,
guard, chief guard, ship captain - second mate, estate agent, grocer, sailor, baker, flour miller, wheat seller, town crier, seller of salted (preserved) goods, jeweller, tailor, builder, chief builder, quilt maker, silk weaver,
wine merchant, distiller of sweet liquor, silk weaver, cook, porter, musician, secretary, fisherman, town crier, carpenter, barrel maker.
The professions of merchant, builder – chief builder and ship captain
– second mate were the greatest in number and were followed by the
baker, sailor, ect48. The access of the females to the private education
sector was not independent of their socioeconomic status. On the contrary, during the same year (1839), after searching the public education
files, it was found that there was access to the school by daughters of par-
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ents in professions which had lower income: baker, gardener, sailors (7),
estate agent, iron smith, painters (5), makers of leather goods (7), merchants (44), hotel owner, porters (10), unknown profession (17), pasta
maker, guard, tailor, lawyer, builder, employee, guitar player, butcher,
school headmaster, carpenter, owner of silk factory49, liquor sellers (5),
town crier, carpenters (11), painter, foremen (12), ship captain, fisherman, market inspector, barrel maker, furrier, secretary, veteran, worker,
cashier, ambassador, doctor, priest, coffee house owner, miller, heavy
material dealer50.
The research of the private school for men51 in Ermoupoli, showed,
as expected, a larger variety of professional categories:
Merchants (58), porters (10), sailors (17), lawyers (7), judge, harbour
master, tailors (8), peddlers (8), painter, liquor sellers (8), dealers (5), farmer, fishermen (5), captain of gendarmerie, policeman, guards (6), owners of coffee houses (6), wine seller, makers of leather items (9), barber,
carpenters (12), lumberman, tanner, jeweller, wheat weigher, shoemaker,
servant, employee, health officer, foremen (7), ship captain, land owners (8), butcher, painters ( 5), gardener, town crier, tobacco seller, ship
builder, estate agents (5), cooks (5), doctor, architect, coal merchant,
bakers (8), weaver, leader (sic), sugar merchant, coppersmith, clerks (7),
customs officer, school headmaster, iron smith, weigher.
It is worth noting the small difference in the picture of the professional activities of the parents which was presented in the public school for
men in Ermoupolis52: tailors (16), carpenters – lumbermen (28), merchants (62), priests (5), porters (17), sailors (26), lawyers (7), makers of
leather items (17), foremen (9), harbour master, knife maker, peddlers
(17), clock maker, teacher, barber, painter, butcher, liquor sellers (7),
dealers (7), farmer, land owner, estate agents (12), guards (6), lumber
men ( 5), health officer, tanner, bakers (9), town crier, jewellers (5), scribes (7), ship captains (7), ship builder, wheat weigher, cooks (5), coppersmith, judge, leader, coal dealer, weaver, tobacco seller, owners of coffee houses (5), collector , sugar seller, employee, weigher, servant, Russian ambassador, doctor, gardener, fisherman, guard, fresh food seller53.
In the region of Lakonia54, the research of unpublished sources55 showed the participation of the following professions in the primary school
education in a total of 166 cases during 1840: a) miller, cart driver, live
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stock slaughterer, porter, farmer, painter, sailor, fisherman, shoemaker,
cartmaker, carpenter, military officer, priest, tailor, ironsmith, shepherd,
rope maker, policeman, with participation of 58%. b) politician, land
owner, merchant, colonel, mayor, doctor, with participation of 17%. At
any rate, the fact that there was a total absense of girls in the specific region in the primary school education was surprising.
Finally for the region of Achaia and Ilia56 after studying the information from unpublished sources57 we present a table which shows the professions of the parents whose children attended school in Patra, private
and public, male and female during the research period.
In the case of Patra – and elsewhere – we give some very important
information58 on behalf of the public officials according to which the students who attended the school units belonged to families of the «lowest
class» or «the most menial59».
Table 4
Social – Professional categories in the regions of A
Location

Year

Patra

1836

Public school
Patra

Public school

8

3

37

2

9

12

12

12

95

107

1

-

6

7

2

30

19

2

23

71

-

-

8

5

2

14

5

3

31

144

1

-

11

3

-

34

6

5

31

27

-

1

5

1

6

5

1

3

3

28

-

-

3

-

2

12

6

1

1

1838

Public school
Egion

229

1847

Girls school
Kalavrita

Lib62 mid63 Low64 Land Farmer Man65 Cr.66
Prof Adm. adm. owner
Lab.
Emp Emp

1847

Private school
Patra

Top60 Top61
adm. acad
ex.
prof

1847

Private school
Patra

Total
cases

1841

Source : National Record office (1990, locker 125, File 4)
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In addition, after reading unpublished hand written material regarding the region of Messinia, i realised that the lists of the teachers and administrative authorities mentioned as profession the parasitic activities of
a beggar and the profession specialty of the doctor qualified through experience only (Primary school of the municipality of Pamissos, Mesinias
1836).
Finally, we note that a small number of professional activities in the
particular chronological framework during which the research took place
were not found on the lists of the "occupation law" which means that the
government either was unaware of the existence of those professions or
did not accept them.

IV. Conclusions
From the preceding analysis, which is a result of our research in the
primary resources and of the constant study of the relevant with the professional activity statutory framework, we have the following:
1. After lengthy investigation of the Public Records, we tried to give
a rough picture of the professional categories, which built the social structure of certain areas of the newly formed Greek State. The
picture of course, for the aforementioned reasons, is not complete.
We also found that the lower taxed professional categories –and
obviously the economically weaker – had access to primary and in
most cases public education.
2. It is clear from the complete study of the subject that the majority
of the professions were classified in the low taxation categories.
3. If we assume that the stronger economic classes had the ability to
be taxed less in relation to the weaker economic classes, then we
can, to some degree, conclude that the taxation analogy of table 1
shows a minimal difference between their income and the income
of the lower classes which are taxed under the same law.
4. The law maker presumed that the income in the areas of up to 1,000
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residents was 50% lower than the income of residents in areas with
more than 5,000 residents and taxed them differently67.
Therefore, we can surmise that a basic variability of the urbanization
of the population – at least for the professions that are included in the
tax list – is the difference in income, since in the larger cities the members of professions had a greater tax paying ability.

Abstract

SAKKIS A. DIMITRIS: The Professional Categories and Social Structure of
the free Greek State
This study which is presented in the framework of a larger research project has as its
goal the presentation of the social – professional categories which made up the social structure of the Greek State after its liberation. The main professional activities and the
taxation of the members of the professions is ascertained by the "occupation tax" law,
from which the first signs Otho’ s economic policy are demonstrated.
We discovered that the majority of the professions were ranked in categories with low
taxation. These low tax categories – which were obviously economically weaker – had
access to the primary and mainly public education and were interested in the education
of their children at least in the areas that we studied.
We also assumed that the resultant difference in income between the urban and non
urban areas was a basic variable for the oncoming urbanization of the population.
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NOTES
*

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

This title is in the context of our larger research regarding the categories of professions and the social structure of the free Greek State and is based on the following two
points a) the presentation and commentary on the law covering "occupation taxation" which gives us the opportunity to increase our knowledge about the professions
in the newly established Greek State, the taxation of the professions, and also the first
signs of the economic and savings schedule of the Greek kingdom. b) The presentation of the first professional activities after the liberation of the islands and mainland
of Greece, which were taken from the files of the secretaries of Religion and Public
Education as a part of our research of the Public Record Office with two goals: on the
one hand to learn about the professional activities that were the basis of the social
structure of the local communities in a period about which our information is limited and on the other hand to point out the professional categories which attempted
through the educational system to improve their socioeconomic status.
Svoronos N.G., (1985, page 78). Generally on the economic situation before 1821
until 1835 see Kremmidas V., (1999, pages 13-43).
Generally on the taxation, social classes and the policy of the Greek State since 1833
see Dertilis G.V., (1993, mainly on pages 23-29, 33-40, 52-55). Also, Petropulos J. A.
(1968).
Houmanidis L.Th., (1968, pages 148-160 and mainly 151).
Dertilis G.V., (1993, pages 49-50).
Law "On the occupation taxes» (Government Newspaper, issue 38, 29 November
1837), pages 154-163.
The law according to the opinion of professor G. Dertilis had equalizing characteristics, because there was a very small difference on the tax levied on each profession
(Dertilis G.V.,1993, page 55).
On the function of the trade unions in another time and space framework see Agelomati-Tsougaraki El., (1990, pages 255-332).
According to the law: «the occupation taxes were paid every three months. Each
three month period is considered indivisible, and whoever starts working has to pay
taxes from the beginning of the period, whoever stops working has to pay taxes until
the end of the period. The three month periods start on April 1st, July 1st and October
1st». (Government Newspaper, issue 38, article 20).
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8. A person who sells raki.
9. Probably a maker of saddle bags. It comes from the Turkish word mutaf = weaver
(see Kalantzakos A., 1994).
10. Maker or merchant of printed materials (see Vogiatzoglou V.H., 1992).
11. He who binds brooms.
12. Potter (anagram).
13. Unknown word.
14. A person who deals in tobacco (see Vogiatzoglou V.H., 1992).
15. Tsoukalas K., (1987, page 407).
16. Public Records. Otho’s Record, Secretary of Religion and Education. Section B. Education (1990).
17. The profession of the Father is secured from the lists that the teachers and the municipal authorities sent to the secretary of Religion and Education.
18. Τsoukalas K., (1987, pages 508-509).
19. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12, 5).
20. Sakkis D.A., (1996, pages 88-89). Also, see Public Record Office (1990: a) Locker
155, File 4, b) Locker 156, File 1, c) Locker 163, File 14, d) Locker 186, File 1, e) Locker 152, File 7, f) Locker 185, File 10, g) Locker 208, File 4, h) Locker 120, File 7).
21. Pilot who leads the ship into the harbour. A profession which is found in Milos (see
Sakkis D., 1997 pages 32,35,36,93,103,118).
22. A person who builds barrels out of tinder for the use of storing wine.
23. A person who works with barrels (see Kriaras E., 1995).
24. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12, 6). The region included the islands of Thira, Ios,
Anafi and Amorgos.
25. Public Record Office (1990, Locker 146, File 1).
26. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
27. The cases were numbered regardless of whether the profession was listed by the authorities.
28. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
29. Public Record Office (1990, Locker 115, File 1).
30. Public Record Office (1990, Locker 117, File 1).
31. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
32. Public Record Office (1990, Locker 148, File 8).
33. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
34. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12, 6). The region takes its name from the island.
35. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
36. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12, 7). In the region are also included the islands of
Naxos and Antiparos.

372

Dimitris Sakkis

37. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
38. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
39. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12, 2). In the region of Tinos the islands of Mykonos
and Dilos are also included.
40. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
41. Rug maker (tapis = rug).
42. Public Record Office (1990, Locker 155, file 4).
43. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12,4). In the region are also included the islands of
Kithnos, Kea, Serifos.
44. Public Record Office (1990, Locker 155, File 2).
45. Public Record Office (1990, Locker 155, File 4).
46. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 12, 3). Ermoupoli was the capital of the province of
Cyclades.
47. On the private education in Ermoupolis see Sakkis D.A., (1997, pages 173-187).
48. Sakkis D.A., (1997, pages 177-178). Also, Public Record Office (1990, a) Locker 155,
File3, b) Locker 155, File 4, c) Locker 156, File 1).
49. Owner of factory which processed silk (see Vogiatzoglou V.Η., 1992).
50. Someone who manufactured and sold heavy material (see Vogiatzoglou V.Η., 1992).
51. Sakkis D.A., (1997, pages 184-187).
52. Sakkis D.A., (1997, pages 191-193).
53. Seller of fresh food and especially fish.
54. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 7).
55. Public Record Office (1990, Locker 158, File 2).
56. Royal Decree «On the division of the Kingdom and its administration» (Government Newspaper, issue 12, article 4). The law included the regions of Aigialia, Kinethi
(Kalavrita), Patra, Ilia (Patra is the capital of the region).
57. National Record Office (1990, Locker 125, File 4).
58. On the importance of the testimony see Asdrahas Sp., (1983, page 186).
59. National Record Office (1990 , Locker 125, File 4).
60. Top administrative executives: Politician, captain of gendarmerie, mayor, magistrate.
61. Top academic professions: Surgeon, doctor, notary, chemist.
62. Liberal professions: Merchant, land dealer, contractor, foreman, estate agent, hotel
owner, pawnbroker.
63. Middle administrative employees: priest, customs officer, ranger, sergeant, policeman.
64. Low administrative employees: military officer, keeper of keys, postman, process
server, collector, advocate, field guard.
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65. ploughman, shepherd, digger, worker, mule – driver, valet ,servant, day worker, painter, heavy labor worker.
66. Craftsmen-Shopowners: Blacksmith, ironsmith, baker, wine distiller, seller of fresh
food and vegetables, sandal maker, tanner, silk weaver, tailor, carpenter, plasterer,
miller, jeweller, saddle maker, town crier, builder, legging maker, butcher, surgeon,
leather processor, sailor, tobacco seller, gun maker, barrel maker, barber, wrestler,
cook, asbestes maker, roof tile layer, wine seller, liquor distiller, rope maker, quilt
maker, artist, stamp maker, wire maker, maker of skaltsouni (a sweet), food seller,
guitar player, weaver, builder, tobacco seller, barber, bucket maker, coffee house
owner, shoemaker, cloak maker, joiner, fishmonger, maker of leather items, lumberjack, coppersmith.
67. There is a possibility that the difference in taxation between the center and the outskirts was a policy aimed at supporting the outskirts areas, this however is not made
clear from any source.
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