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Κοινοτική οδηγία για τα ορυχεία
Ο Ι Ε ΞΟ ΡΥ Κ Τ ΙΚ ΕΣ Α μ η χανίες στην Ε Ο Κ  απασχολούν ένα περίπου εκατομμύριο εργαζομένους, πολλοί από τους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό όυσμετειςσυνβήκες υγιεινής χαι ασφάλειας, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής.Απόδειξη, όπ ο δείχτης ατυχημάτων σας υπαίθριες και υπόγειες εξορύξεις και στις εξορύξεις με γεωτρήσεις είναι χατά πολύ υψηλότερος από ό,τι σε άλλους τομείς.Για τον λόγο αυτόν η ΕΟ Κ αποφάσισε να προωθήσει νέα Οδηγία «περί ελάχιστων προδιαγραφών σε ό.τι αφορά τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξο- ρυχτικές Α μ ηχα νίες*.Με βάσει την Οδηγία αυτή, τα κράτη - μέλη της Ε Ο Κ  θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα (η πρόταση του Συμβουλίου Υπουργών αναφέρει από 1.1.1993) να έλθουν σε διαβουλεύσεις με τις διοικήσειςτων εξορυκτικών επιχειρήσεων και εκπροσώπους των εργαζομένων ώστε:*  Να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των εργαζομένων. Έτσι, η Οδηγία προβλέπει ειδικές διατάξεις οργάνωσης και εποπτείας των χώρων εργασίας, συντήρησης τον μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού ασφαλείας, ελέγχους σε όλους του χώρους κατά τακτά χρονικά διαστήματα, εξόδους κίνδυνου χλπ.★  Ο ι εργαζόμενο* να ενημερώνονται για νέους μεθόδους προστασίας τους αλλά και να συμμετέχουν στους κανονισμούς λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες των αιθουσών εργασίας, την κατάσταση των δαπέδων και των τοίχων, των οροφών των αιθουσών, την επάρκεια φυσικού και τεχνικού φωτισμού, τη διάθεση αιθουσών ανάπαυσης και την κατάσταση των υπαίθριων χώρων εργασίας.*  Ο ι έγκυοι γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προστατεύονται «διττά», με την έννοια ότι για τα άτομα αυτά θα εφαρμόζονται ταυτόχρονα και οι Οδηγίες που έχουν θεσπισθεί για την προστασία τους.★  Να καθορισθούν ασφαλή σημεία συγκέντρωσης των εργαζομένων σε περίπτωση ατυχήματος, κατάλληλα μέσα εκκένωσης και διαφυγής από τους χώρους εργασίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις ασφαλεία; για τους εργαζομένους.★  Να προσδιορισθούν με ακρίβεια τα συστήματα ανίχνευσης (ενδεχόμενης) πυρκαϊός, οι συναγερμοί, οι αγωγοί νερού, οι φορητοί πυροσβεστήρες κλπ.★  Να καθορισθούν από τους εργοδότες υπεύθυνα και εξειδικενμένα πρόσωπα τα οποία θα ελέγχουν την ύπαρξη όλων των αναγκαίων μέσων για την προστασία των εργαζομένων, στους οποίους θα γίνεται «εκμάθηση - επιμόρφωση» για να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία της Οδηγίας. Εκείνο που δεν αναφέρεται στην Οδηγία είναι αν και κατά πόσον η ΕΟ Κ πρόκειται να ενισχύσε ι τις εξορνκτικές επιχειρήσεις για να εφαρμόσουν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε αυτές.
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Τ Ο Ν  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ  χαι«ό έχουν γιο άλλη μια φοςά φανεί οι δυσμενείς συνέπειες που έχει η έλλειψη ενός ξεκαθαρισμένου πλαισίου μακροοικονομικής πολιτικής και η αδυναμία ιεράρχησης της σπσυδαιόιητας κάθε προβλήματος. Εξαιτίας της χειροτέρευσης του εμπορικού ελλείμματος και του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών καλλιεργήθηκε έντονα η ανάγκη υποτίμησης της δραχμής. ’Οταν όμως οι αρχές διέ^ώ- ■\̂ αν τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες που θα είχε κάτι τέτοιο στον πληθωρισμό και τη συμπεριφορά του αγοραστικού κοινού, διέψ6- 
1#άν την άμεση προοπτική υποτίμησης χωρίς όμως και να εξηγήσουν πώς αλλιώς θα εξισορροπηθεί η επιδείνωση των ελλειμμάτων.Α ν η εξήγηση αυτή δεν γίνει σύντομα και με αξιόπιστο τρόπο, τότε οι υποτιμητικές προσδοκίες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά και θα παρατηρείται κερδοσκοπική απόκρυψη ξένων αγαθών, διαφυγή κεφαλαίων και αναβολή εισροών. Η κυβέρνηση θα συρθεί τότε αναγκαστικά στην υποτίμηση έχοντας ήδη εισπράξει σχεδόν όλο το κόστος μιας τέτοιας απόφασης, όχι όμως και τα οφέλη, τα οποία θα έχουν υπονομευθεί από την αναβλητικότητα και την ασάφεια της συναλλαγματικής πολιτικής.Α ς εξετάσουμε όμως ορισμένες επιδράσεις που έχει η σημερινή υπερτιμημένη δραχμή σας βασικές συνιστώσες του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και τα οφέλη που αναμένεται να προκαλεσει μια υποτίμηση:α) Εισαγωγές αγαθών: Παρά την έλλειψη αναλυτικών μετρήσεων ελαστικότητας για κάθε κατηγορία προϊόντων, για το σύνολό τους φαίνεται να επικρατεί η εκτίμηση πως ο κύριος προσδιοριστικός παράγων είναι το ύψος της συνολικής ζήτησης χαι σε μικρότερο βαθμό οι σχετικές τιμές που επηρεάζονται άμεσα από την υποτίμηση.Η πρόσφατη ραγδαία αύξηση της δαπάνης επί των εισαγωγών οφείλεται κατά ένα μέρος και στην κερδοσκοπική αποθήκευσή ξένων προϊόντων στην οποία προέβησαν οι αντιπρόσωποι και επίσης στην υπερτιμολόγηση των εισαγομένων μέσω της οποίας κανονίζεται η διαφυγή κεφαλαίων. Αντίστοιχα φαινόμενα δημιουργούν οι υποτιμητικές προσδοκίες και στις εξαγωγές, οι εισπράξεις από τις οποίες καθυστερούν για να επιτύχουν ευνοϊκότερες ισοτιμίες δραχμοποίησης και ταυτόχρονα υποτιμο- λογούνται αφήνοντας μέρος της προσόδου σε ξένες τράπεζες. Έτσι ίσως εξηγείται και η σημαντικά χειρότερη εικόνα για το εμπορικό ισοζύγιο που προκύπτει από τα Στοιχεία Πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος, οε σύγκριση με τα Στοιχεία Εκτελωνισμού της ΕΣΥΕ . Η απόκλιση των δύο ισοζυγίων γίνεται ιδιαίτερα έντονη κατά τις περιόδους που ανεμένετο να γίνει υποτίμηση.β) Ο ι εξαγωγές αγαθών στομεγαλύτερο μέρος τους αποτελού

Προσωρινά και αβέβαια ία οφέλη μιας υποτίμησης

νται από βασικά προϊόντα, οι διεθνείς τιμές των οποίων είναι δεδομένες. Ο ι ελληνικές εξαγωγές συνίστανται χατά 80% από προϊόντα εντάσεως εργασίας και φυσικών πόρων (π.χ. μεταλλεύματα) . και μόνον κατά 6% από προϊόντα ποιοτικήςή τεχνολογικής διαφοροποίησης. Ο ι εξαγωγείς, τη μόνη ουσιαστική δυνατότητα που έχουν για να επηρεάσουν τη ζήτηση των προϊόντων τους είναι η μείωση του κόστους εκφρασμένου σε διεθνείς τιμές.Μια υποτίμηση θα οδηγήσει βραχυχρόνια σε άνοδο των κερδών της επιχείρησης επειδή θα μειώσει τους πραγματικούς μισθούς και το μέροςτου κόστους που καθορίζεται από τις εγχώριες υπηρεσίες άλλων κλάδων (π.χ. διαφήμιση). Μακροχρόνιο όφελος θα προκύψει όμως μόνο αν αυτή η προσωρινή ανακούφιση οδηγήσει σε νέες επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν υψηλή παραγωγικότητα ακόμη και όταν οι μισθοί σταδιακά επιστρέψουν στα αρχικά πραγματικά τους επίπεδα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πάντως να συνέβη σε αξιόλογο βαθμό με την υποτίμηση του 1985. Παρά την άνοδο που σημείωσαν μετά το 1987 οι ιδιωτικές επενδύσεις, απέχουν ακόμα πολύ από το να καλύψουν τη μακρά περίοδο επενδυτικής απο
χήνΣτην Ελλάδα, αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια καταφεύγουν σε ξένο δανεισμό και για να αποφύγουν την εγχώρια πιστωτική στενότητα αλλά και για να εκμεταλλευθούν τον σχετικά αργό ρυθμό διολίσθησης της δραχμής. Αν και η έλλειψη συνολικών στοιχείων κάνει δύσκολη τη συναγωγή συμπερασμάτων, μπορούμε με επιφύλαξη να διατυπώσουμε ορισμένες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε η υποτίμηση γι’ αυτές τις επιχειρήσεις. Η επιπλέον δραχμική επιβάρυνση των τοκοχρεολυσίων εξουδετερώνει κατά ένα μέρος τη μείωση του κόστους που προκαλεί η μείωση των πραγματικών μισθών. Ταυτόχρονα αυξάνει τον λόγο δανείων προς ίδια
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κεφάλαια, επειδή τα τελευταία εκφράζονται σε δραχμές και δεν μεταβάλλονται αισθητά βραχυχρόνια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο λεγόμενος χρηματοοικονομικός κίνδυνος της επιχείρησης. Α ν η επιχείρηση είχε ήδη υψηλό βαθμό δανειακής δέσμευσης (leverage), θα συναντήσει δυσκολίες περαιτέρω δανειοδότησης, αυξάνοντας έτσι το κόστος χρηματοδότησης. Οι δημόσιες επιχειρήσεις έχουν επίσης εξωτερικό χρέος της τάξεως των 6 δισ. δολαρίων και θα υποσιούν σημαντική επιβάρυνση του δραχμικού κόστους από ενδεχόμενη υποτίμηση. Α ν η αύξηση αυτή περάσει στην τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν, τότε το πλεονέκτημα της υποτίμησης θα ελαττωθεί ακόμη περισσότερο για όλες τις επιχειρήσεις.γ) Ο ι άδηλοι πόροι επηρεάζονται εντονότερα από τη συναλλαγματική ισοτιμία, όχι όμως τόσο από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται, αλλά κυρίως από τις προσδοκίες που διαμορφώνονται για τη μελλοντική της πορεία. Η πτώση που σημείωσαν οφείλεται ακριβώς στην ύπαρξη υποτιμητικών προσδοκιών στην αγορά, όπως ακριβώς είχε συμβεί και πριν από τον Οκτώβριο του 1985.6) Ο ι άδηλες πληρωμές, τέλος,

είναι σχεδόν ανελαστικές επειδή στο μεγαλύτερο μέρος τους συνι- στούν πληρωμές τοκοχρεολυσίων. Αν μάλιστα κανείς τις εκφράσει ως ποσοστό του Α Ε Π  για να δει τι μέρος της εγχώριας παραγωγής απορροφάται από το εξωτερικό χρέος, τότε η υποτίμηση θα αυξήσει τις υποχρεώσεις αυτές.Γίνεται φανερό έτσι πως τα κέρδη από την ενδεχόμενη υπόέΐμηση της δραχμής είναι περιορισμένης έκτασης και διάρκειας: Αυτό που εμφανίζεται σήμερα σαν χειροτέρευση του ισοζυγίου πληρωμών είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα όχι μόνον της υπερτίμησης αλλά και της καλλιέργειας προσδοκιών υποτίμησης. Αν η υπερτίμηση δεν είναι δραματική, είναι προτιμότερο να απορροφηθεί βαθμιαία από μια ταχύτερη διολίσθηση, πράγμα που ομαλοποιεί τις συναλλαγματικές προσδοκίες του κοινού και δεν δημιουργεί κίνητρα κερδοσκοπίας και διαφυγής κεφαλαίων.Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΔΝΤ (εφημερίδες 28.10.90), η διαφυγή ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό ανήλθε το 1985 σε 1.130 εκατ. δολάρια έναντι μόνον 260 το 1984 και 230το 1986. Κατά σύμπτωση το ισοζύγιο πληρωμών το 1985 ήταν κατά 1.146 εκατ. δολάρια χειρότερο ατό το 1984, πράγμα που σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της επιδείνωσης μπορεί ίσως να αποδοθεί στην κερδοσκοπική παρακράτηση πόρων και εξαγωγικών προσόδων στην αλλοδαπή. Το 1989 οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό αυξήθηκαν πάλι κατά 1.690 εκατ. δολάρια, ενώ το ισοζύγιο πληρωμών χειροτέρευσε κατά 1.616 εκατ. επιπλέον έναντι του 1988.Αν στόχος της υποτίμησης είναι μόνον η συγκρότηση του ισοζυγίου πληρωμών, τότε μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως παρεμφερή αποτελέσματα έχει και η διατήρηση ενός κλίματος συναλλαγματικής πολιτικής που δεν καταφεύγει σε αιφνιδιασμούς. Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και το κόστος που μέσω πληθωρισμού προκαλεί η υποτίμηση, λόγω της ανακατανο

μής εισοδήματος από τους μισθωτούς και τους δανειστές προς τους κεφαλαιούχους και τους δανειζόμενους, τότε μια αποσπασματική υποτίμηση δύσκολα μπορεί να προβληθεί ως η  πιο ενδεδειγμένη πολιτική.Η χρόνια ελλειμματικότητα αλλά 1 και οι κερδοσκοπικές εξάρσεις του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μπορούν να μειωθούν μόνο αν επιτέλους αντιμετωπισθούν οι μο- ! νιμότεροι παράγοντες που τα έχουν δημιουργήσει και είναι οι εξής:α) Η  διόγκωση της εσωτερικήςζήτησης που γίνεται μέσω της έντονης δημοσιονομικής και πιστωτικής επέκτασης και οδηγεί κατά ένα μέρος σε ζήτηση εισαγωγών. Παράλληλα, η αύξηση της προσφοράς χρήματος που πρόκα- λείται από την επέκταση πυροδοτεί τον πληθωρισμό, που με τη σειρά του οδηγεί στην υπερτίμηση και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας.6) Η  στενότητα της εγχώριας προσφοράς, που αδυνατεί για διαφόρους λόγους να προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Σε μια πρόσφατη έκθεση της Ε Ο Κ  αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, ενώ κατά την περίοδο 1984-89 ο όγκος των επενδύσεων στη μεταποίηση αυξήθηκε κατά 79% στην Ισπανία και 43% στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 18%.γ) Η έλλειψη επαρκών καταλλήλων αγορών στις οποίες οι εξαγωγείς θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου. Ο ι προθεσμιακές αγορές' προϊόντων, πρώτων υλών και συναλλάγματος, καθώς και η διαμόρφωση της μισθολσγικής πολιτικής με βάση την παραγωγικότητα αποτελούν μηχανισμούς που μειώνουν την αβεβαιότητα της επιχείρησης και τα κερδοσκοπικά κίνητρα.Είναι προφανής λοιπόν η ανάγκη να ενταχθεί η συναλλαγματική πολιτική σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χάραξης των μακροοικονομικών στόχων και να συνδυασθεί με τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό των αγορών. Α ξίζει να τονισθεί για άλλη μια φορά το πλεονέκτημα που παρέχει προς αυτή την κατεύθυνση η συμμετοχή της δραχμής στον συναλλαγματικό μηχανισμό του ΕΝΣ επειδή ακριβώς αναγκάζει τους οικονομικούς ιθύνοντες να καταπιαστούν σοβαρά με τις θεμελιώδεις αδυναμίες της οικονομίας, αντί να επαναπαύονται στη χρήση συγκυριακών μέτρων. Η ένταξη στο ΕΝ Σ θα απαιτήσει μια υποτίμηση της τάξεως του 30% για να μην τεθεί γρήγορα σε αμφισβήτηση η δυνατότητα επιβίωσης της δραχμής στα στενά πλαίσια διακύμανσης που καθορίζει το σύστημα. Τα κέρδη που θα προκόψουν από τη συναλλαγματική σταθερότητα του ΕΝΣ και την αμεσότερη συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα είναι όμως τότε αισθητά περισσότερα και μονιμότερα από τα αβέβαια οφέλη που θα έχει άλλη μια «ξεκάρφωτη» υποτίμηση.
★ Ο  κ. Νίχος Μ . Χριστόδουλό- 
χης είναι αναπληρωτής καθηγη
τής τον Οικονομικού Πανεπιστη
μίου Αθηνών.
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