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Ισπανία και ΓΊουγκοσλαβία: Οι δύο ακραίες περιπτώσεις των 
μεσογειακών χωρών του ΟΟΣΑ. Η Μαδρίτη (αριστερά) ζει 
στον πυρετό του ισπανικού οικονομικού θαύματος. Ο τρόπος 
που έγινε και η μορφή που πήρε η βιομηχανία οδήγησε τη 
Γίουγκοσλαβία στη σημερινή οικονομική κρίση.

Ενώ η Γιουγκοσλαβία οδηγείται σε αδιέξοδο 
η Ισπανία καλπάζει προς την Οικονομική ανάπτυξη

Τ Ο ΘΕΜΑ «Οι οικονομικές ισορροπίες και η πολιτική σταθεροποίησης, οι εμπειρίες των;άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών» ανάπτυξε ο κ. Τ. Θωμόπουλος στη δημόσια συζήτηση που-οργανώθηκε στην 

Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στις 21 Απριλίου 1988 για να απαντηθεί το ερώτημα αν το 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το 1985 στη χώρα μας και που αντιμετώπισε απορία και 
αντίδραση ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ασυνήθιστο.

Στη δημόσια αυτή συζήτηση πήραν μέρος οι κ.κ. Τ. Θωμόπουλος, που μίλησε για την περίπτωση της 
Ισπανίας και της Γιουγκοσλαβίας, Ν. Γκαργκάνας, που μίλησε για την περίπτωση της Ιταλίας, Ν. 
Πετραλιάς, που μίλησε για το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στη Γερμανία και Κ. Σήμίτης που αναφέρθηκε 
τέλος στις εμπειρίες τηςΑυστρίας, Μ. Βρεταννίας, Σουηδίας και Γερμανίας. Παρακάλέσαμε τους ομιλητές 
να μας παρουσιάσουν γραπτά τα κύρια σημεία των θέσεών τους, τα οποία και δημοσιεύουμε. '  ,  

Ήδη στο τεύχος 26 Μαΐου 1988 του «Οικονομικού» δημοσιεύτηκαν’τα κύρια σημεία των θέσεων του 
καθηγητή της Παντείου και πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κώστα Σημίτη ο οποίος, όπως είναι 
γνωστόν, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο 1985 το πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας μας και στο 
τεύχος της 2 Ιουνίου 1988 του στελέχους της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ν. Γκαργκάνα. Στο σημερινό τεύχος 
δημοσιεύουμε το σχετικό άρθρο του κ. Τ. Θωμόπουλου.

Είναι ευνόητο ότι, όπως ήδη σημειώναμε στο’τεύχος 26 Μρίου 1988, οι κ.κ. Θωμόπουλος (στέλεχος του 
ΟΟΣΑ) και Γκαργκάνας (στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος) εξέφρασαν τις προσωπικές τους απόψεις και 
όχι θέσεις των οργανισμών, στους οποίους απασχολούνται.

Του Τ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

^ Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση επιδείνωσε τις 
ανισορροπίες που συσσωρεύονταν σε παγκόσμια 
κλίμακα την προηγούμενη δεκαετία. Ο στασιμο
πληθωρισμός έπληξε όλες τις χώρες Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργαόίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
και βέβαια πολύ περισσότερο τις χώρες του τρίτου 
κόσμου και,τις χώρες της ανατολικής Ευρά^της^Οι 
οικονομικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις είχαν 
επιδεινωθεί στη δεκαετία του 1970:
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Πρώτον, οι υποβόσκουσες πληθωριστικές πιέ
σεις είχαν δυναμώσει πολύ, ακόμη και εάν εξαιρέ
σουμε τις επιπτώσεις απδ την αύξηση των τιμών" 
του πετρελαίου του 1974-75. Ο πληθωρισμός από
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3% στη δεκαετία του 1960 είχε φτάσει στο 8% το 
1973.

Δεύτερον, καμμία προσπάθεια διαρθρωτικών 
αλλαγών δεν έγινε στη δεκαετία του 1970. Όλοι 
νόμιζαν ότι ο υψηλός ρυθμό και η μορφή ανάπτυ
ξης, που εγνώρισαν από τις αρχές του 1950 θα 
συνεχίζονταν.

Τρίτον, οι χώρες του ΟΟΣΑ συνέχισαν να δανεί
ζουν σημαντικά ποσά σε χώρες στο χείλος της 
χρεωκοπίας και όταν το κατάλαβαν η κατάσταση 
είχε χειροτερέψει τόσο πολύ, που μόνο πολύ 
δραστικοί περιορισμοί θα έσωζαν πολλές από τις 
πιστώτριες τράπεζες από χρεωκοπία. Εάν τα 
περιοριστικά μέτρα είχαν ληφθεί νωρίτερα και όχι 
το 1982, το σφίξιμο θα ήταν μικρότερο γιατί τα 
κράτη θα είχαν πάρει σταθεροποιητικά μέτρα 
νωρίτερα, δεν θα είχε γίνει τέτοια σπατάλη των 
δανείων και η διαφυγή κεφαλαίου (μέρος των 
δανείων) προς τις πιστώτριες χώρες θα είχε περιο
ριστεί.

2. Το 1980 ο πληθωρισμός στις χώρες του ΟΟΣΑ 
είχεφθάσειτο13% και στην Ευρώπη 14%. Ηαϋξηση 
του διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος είχε μειωθεί 
στο ελάχιστο, η ανεργία μεγάλωνε, οι χρεωκοπίες 
πολλαπλασιάζονταν και ο φόβος ενός νέου Κραχ, 
όπως το 1929, ήταν στη σκέψη πολλών.

3. Η αντιμετώπιση της κατάστασης ήταν διαφο
ρετική από χώρα σε χώρα. Πολλές χώρες έγκαιρα 
συνειδητοποίησαν την ανάγκη σταθεροποίησης, σ' 
άλλες υπό την πίεση κοινωνικών ομάδων ή λόγω 
αδράνειας οι κυβερνήσεις προσπάθησαν ν' αναβά
λουν τη λήψη μέτρων. Τελικά όμως, όλες σχεδόν οι 
χώρες ακολούθησαν σταθεροποιητική πολιτική και 
έλαβαν διαρθρωτικά μέτρα και αυτές που πήραν τα 
απαραίτητα μέτρα νωρίς βγήκαν οι πιο κερδισμέ
νες.

4. Τα μαθήματα της τελευταίας 7ετίας είναι εν 
συντομία τα εξής:

α) Η μεγάλη αλληλο-εξάρτηση των δυτικών 
οικονομικών. Ακόμη και μεγάλα κράτη σαν τις ΗΠΑ 
επηρεάζονται πολύ από τις διεθνείς εξελίξεις και δεν 
μπορούν για μακρά χρονικά διαστήματα ν' ασκούν 
πολύ διαφορετική πολιτική από αυτή που ασκούν 
οι εταίροι τους.

6) Τα προβλήματα είχαν διογκωθεί σε τέτοιο 
σημείο που μόνο μια συντονισμένη πολιτική μπο
ρούσε να πετύχει. Το τρίπτυχο της επιτυχίας είναι 
τα τρία C (consistency, credibility and continuity), 
όπως λέγουν οι αγγλοσάξωνες οικονομολόγοι. 
Δηλαδή η συνέπεια, η αξιοπιστία και η συνέχεια. 
Πρέπει να υπάρχει συνέπεια, τουλάχιστον η εισοδη
ματική, η νομισματοπιστωτική και η δημοσιονομι
κή πολιτική πρέπει να συμβαδίζουν. Αξιοπιστία -  οι 
στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και να μην είναι συνθή
ματα για εξυπηρέτηση βραχυχρόνιων πολιτικών 
σκοπών. Και τα μέσα να είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων. Συνέχεια -  η πολιτική πρέπει 
να καλύπτει ένα οικονομικό ορίζοντα τουλάχιστον 
τριών ετών για να αποδώσει και να μην επανεμφα- 
νισθούν οι στασιμο-πληθωριστικές τάσεις.

γ) Το κέντρο βάρους της οικονομικής πολιτικής 
μετατοπίστηκε από τη βραχυπρόθεσμη -  και σ' ένα 
μεγάλο μέρος Κευνσιανή πολιτική ζήτηση -  σε 
πολιτική που επιδιώκει τη δημιουργία ευνοϊκών 
συνθηκών για την προώθηση της παραγωγής 
(supply side policies). Βασικά έπρεπε να ληφθούν 
διαρθρωτικά και θεσμικά μέτρα, ώστε να αποδε- 
σμευθούν οι πόροι στις φθίνουσες δραστηριότητες 
για να διατεθούν στην προώθηση δραστηριοτήτων 
με οψηλή προστιθέμενη αξία και να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός. Αυτό συνεπάγεται την απελευθέ
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ρωση του εμπορίου, των χρηματαγορών, της 
αγοράς εργασίας και την κατάργηση επιδοτήσεων 
προς κακοδιοικημένες βιομηχανίες και γεωργικούς 
κλάδους. Η Γερμανία και η Αγγλία δεν μπορούν να 
συναγωνίζονται στην παραγωγή κάρβουνου με 
χαμηλόμισθες χώρες (Βραζιλία, Νότια Αφρική) ή με 
ανεπτυγμένες χώρες, που τα κοιτάσμά τους είναι 
κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και εξορύσσο- 
νται με χαμηλό κόστος (ΗΠΑ, Αυστραλία). Το 
κόστος παραγωγής στη Γερμανία είναι τρεις φορές 
πάνω από την τιμή του εισαγόμενου άνθρακος, 
που σημαίνει σημαντικές επιδοτήσεις. Η αύξηση 
του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα εξαρτάται περισσότερο 
από τις συνθήκες παραγωγής και προσφοράς 
παρά από τη ζήτηση. Η υπερβάλλουσα ζήτηση 
μετατρέπεται σε πληθωρισμό και σε εξωτερικό 
δανεισμό.

δ) Να μειωθεί ο κρατικός ρόλος στις παραγωγι
κές διαδικασίες για να μην προκαλεί στρεβλώσεις 
στην παραγωγή και ζήτηση. Ειδικά το κράτος δεν 
μπορεί να παίζει με επιτυχία συγχρόνως το ρόλο 
του επιχειρηματία του διαιτητού μεταξύ οικονομι
κών και κοινωνικών ομάδων και του τραπεζίτη. 
Πολλές χώρες ιδιωτικοποίησαν κρατικές επιχειρή-

Μ ε200%  πληθωρισμό, 
πλήρως αποδιοργανωμένη εξ 
αιτίας της αυτοδιαχείρισης, με 

καταποντιζόμενη την 
παραγωγικότητα και καλπάζον 

το εξωτερικό χρέος της, η 
Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση 

ετοιμάζει ριζοσπαστικές 
αλλαγές για να σωθεί η 

οικονομία της χώρας

σεις. Αλλά και σ' αυτές, όπως η Αγγλία, που η 
ιδιωτικοποίηση προχώρησε με γρήγορο ρυθμό, 
ακόμη παραμένουν ορισμένες επιχειρήσεις υπό 
κρατικό έλεγχο. Υπάρχουν διαφωνίες στο θέμα της 
πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων. Πράγματι κάτι που 
αρμόζει σε μια περίοδο ή σ' ένα κράτος δεν σημαίνει 
ότι αρμόζει στον ίδιο βαθμό σε διαφορετική περίο
δο ή και σ' άλλο κράτος. Χωρίς προγραμματισμό 
και κρατική παρέμβαση στα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να επιτύχει την 
ανάπτυξη που γνώρισε οτη δεκαετία του 1970. 
Τώρα όμως έχουμε φτάσει σ' ένα σημείο που η 
απελευθέρωση των συνθηκών προσφοράς, των 
μηχανισμών της αγοράς και η ιδιωτικοποίηση δίνει 
μια νέα ώθηση στις οικονομίες των χωρών του 
ΟΟΣΑ.

5. Οι δείκτες επίδοσης με τους οποίους κρίνουμε 
την επιτυχία ή αποτυχία στα διάφορα κράτη είναι: 
η αύξηση του διαθέσιμου ΑΕΠ, η ανεργία, ο 
πληθωρισμός, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και ο 
εξωτερικός δανεισμός. Από τα μεγάλα βιομηχανικά 
κράτη, η Ιαπωνία είχε την καλύτερη επίδοση την 
τελευταία δεκαετία. Και είναι η χώρα που ακολού
θησε σταθερά περιοριστική δημοσιονομική πολιτι
κή μειώνοντας το έλλειμμα από σχεδόν 5% του ΑΕΠ 
το 1980 στο 0,2% το 1987. Από το 1982 μέχρι 1985 είχε 
τα υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια σε σύγκρι
ση με τις ΗΠΑ, και τη Γερμανία, και έδειξε τη 
μεγαλύτερη ευλυγισία στην εισοδηματική πολιτική.

Η επίδοση της Γερμανίας δεν ήταν τόσο ικανο
ποιητική. Η αύξηση του ΑΕΠ είναι χαμηλή και αυτό 
οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι η Γερμανία είναι
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ακόμη δέσμια διαρθρωτικών προβλημάτων που 
εμποδίζουν τη βελτίωση συνθηκών προσφοράς. Η 
Γερμανία όμως είχε το μικρότερο πληθωρισμό, 
0,7% ετησίως τα τρία τελευταία χρόνια. Η αύξηση 
του ΑΕΠ στις ΗΠΑ ήταν μεγαλύτερη απ' ό,τι ήταν 
οτη Γερμανία, και πέτυχε να μειώσει την ανεργία 
στο 5,6% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό πολύ 
πιο χαμηλό απ' ό,τι στην Ευρώπη. Η μείωση αυτή 
όμως οφείλεται σ' ένα βαθμό στην επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική. Τα μεγάλα όμως δημοσιο
νομικά ελλείμματα (3,2% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο 
την τελευταία πενταετία) οδήγησαν σε μεγάλα 
ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών 
(160 εκ. το 1987). Με αποτέλεσμα από εξαγωγική 
χώρα κεφαλαίων και τεχνολογίας, που φυσικά 
αρμόζει στις ΗΠΑ λόγω του πλούτου της και 
επιπέδου διαβίωσης, οι ΗΠΑ έχουν γίνει εισαγω- 
γεύς κεφαλαίων, που αρμόζει σε λιγότερα ανεπτυγ
μένα κράτη. Συνολικά, η οικονομική επίδοση των 
ΗΠΑ είναι μάλλον μέτρια, και εντείνει τις ανισορρο
πίες στις διεθνείς χρηματαγορές και προκαλεί 
συνεχείς διαταράξεις στις συναλλαγματικές ισοτι
μίες, που αντικατοπτρίζεται στη πτωτική τάση του 
δολλαρίου παρ' όλες τις επεμβάσεις των κεντρικών 
τραπεζών των μεγολυτέρων οικονομικά χωρών 
του κόσμου.

Η οικονομική κρίση 
οτη Γιουγκοσλαβία

6. Η Γιουγκοσλαβία και η Ισπανία είναι οι δύο 
ακραίες περιπτώσεις μεταξύ των μεσογειακών 
χωρών του ΟΟΣΑ. Ό πω ς και τα περισσότερα 
κράτη της Ευρώπης, η Γιουγκοσλαβία είχε μια 
πολύ εντυπωσιακή ανάπτυξη μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970. Η προτεραιότης ήταν η βιομη
χανική ανάπτυξη και η πρόοδός της σημαντική. Η 
Γιουγκοσλαβία έχει σήμερα μία πολύ πλατειά βιο
μηχανική βάση η οποία κατ' αρχήν θα έπρεπε να 
την είχε διευκολύνει να ξεπεράσει εύκολα τις δύο 
πετρελαϊκές κρίσεις. Το αντίθετο όμως έχει συμβεί. 
Η Γιουγκοσλαβία έχει μπει σε μία φάση στασιμο
πληθωρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980. Το διαθέσιμο εθνικό εισόδημα μειώθηκε την 
τελευταία επταετία, ο πληθωρισμός επιταχύνεται 
(γύρω στα 200% προς το τέλος του 1987), το 
ισοζύγιο πληρωμών παραμένει επισφαλές. Οι με
σοπρόθεσμες τάσεις είναι ακόμη δυσμενέστερες 
πρώτον αν λάβει κανείς υπόψη τα μεγάλα άλμα
τα, που θα μπορούσε να επιτύχει η Γιουγκοσλα
βία ξεκινώντας από ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο 
και δεύτερον, εάν συγκριθεί η Γιουγκοσλαβική 
επίδοση με τις θετικές τάσεις στις υπόλοιπες 
χώρες του ΟΟΣΑ.

7. Μια από τις βασικές αρχές που έχουν οδηγή
σει στην κατάσταση αυτή, είναι ο τρόπος με τον 
οποίον έγινε και η μορφή που πήρε η εκβιομηχά
νιση στα 15 τελευταία χρόνια.

Ό πω ς και η Ελλάδα, αλλά σε χαμηλότερο βαθμό 
η Γιουγκοσλαβία επωφελήθηκε από την ανάπτυξη 
του τουρισμού και τις εισροές των μεταναστευτι- 
κών εμβασμάτων μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 
1970. Από τότε όμως τα μεταναστευτικά εμβάσμα
τα, που αποτελούσαν μία σημαντική πηγή αποτα
μίευσης για επενδύσεις και εισροής συναλλαγματι
κών πόρων, άρχισαν να μειώνονται. Το 1974 τα 
καθαρά μεταναστευτικά εμβάσματα ήταν 1,3 δισ. 
δολλ. και κάλυπταν τα 2/3 των εισαγωγών σε 
μετατρέψιμο νόμισμα. Μετά από 12 χρόνια σχεδόν 
συνεχούς μειώσεως, το μεταναστευτικά συνάλλαγ
μα έχει πέσει στο μισό και καλύπτει το 1/5 των 
εισαγωγών σε μετατρέψιμο νόμισμα. Αντί η Γιου
γκοσλαβική οικονομία να προσαρμοσθεί στη διεθνή 
κατάσταση και στη στενότητα αυτόνομων συναλ
λαγματικών εισροών, ακολούθησε επεκτατική πο
λιτική με μοχλό τις επενδύσεις που αυξήθηκαν με
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ετήσιο ρυθμό 7% μεταξύ του 1973, και 1980. Η 
υψηλή ένταση σε εισαγόμενο εξοπλισμό των επεν
δύσεων, σε royalties και σε αμοιβές για την τεχνολο
γική γνώση (know - how) οδήγησαν σε υπέρμετρο 
εξωτερικό δανεισμό. Από 4,7 δισ. δολλ. το 1973 το 
εξωτερικό χρέος αυξήθηκε σχεδόν στα 20 δισ. δολλ. 
το 1980, παραμένοντας έκτοτε στο υψηλό αυτό 
επίπεδο. Τα βάρη του δανεισμού φαίνονται καθαρά 
από την εξυπηρέτηση του χρέους-36% μέσου όρου 
των εσόδων σε μετατρέψιμο συνάλλαγμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 12% του 
εθνικού εισοδήματος.

8. Θα διερωτάται κανείς τι έγιναν οι επενδύσεις 
και γιατί δεν απέδωσαν, ιδίως γιατί δεν οδήγησαν σε 
αύξηση των εξαγωγών ούτως ώστε να αμβλυνθεί ο 
εξωτερικός περιοριστικός παράγοντας (η μόνιμη 
τάση μεγάλων ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρω
μών). Αυτό οφείλεται στο ότι πολλές από τις 
επενδύσεις δεν έγιναν με ορθολογικά οικονομικά 
κριτήρια. Λόγω της μεγάλης ευκολίας δανεισμού 
τόσο από τις ντόπιες τράπεζες όσο και από το 
εξωτερικό, με επιδοτούμενα επιτόκια στη Γιουγκοσ
λαβία έγιναν επενδύσεις σ' όλους σχεδόν τους 
βιομηχανικούς κλάδους. Επί πλέον κάθε Δημοκρα
τία ή αυτόνομη επαρχία έκανε συχνά την ίδια 
επένδυση που έκανε η γειτονική της Δημοκρατία ή 
επαρχία. Σχεδόν όλες οι δημοκρατίες έχουν τα δικά 
τους διυλιστήρια, τα δικά τους εργοστάσια αυτοκι
νήτων, ζαχάρεως κλπ. Οι περισσότερες βιομηχανι
κές μονάδες υποαπασχολούνται, ενω φέρουν ολό
κληρο το βάρος της εξυπηρέτησης των δανείων για 
τον εξοπλισμό τους. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά 
η κατάσταση δεν έχει αλλάξει ριζικά από τότε, 
υπήρχαν 23 εργοστάσια ζαχάρεως που εδούλευαν 
στο 50% του παραγωγικού δυναμικού τους λόγω 
ελλείψεως επαρκούς παραγωγής ζαχαροτεύτλων 
και αναγκαζόταν η Γιουγκοσλαβία να εισάγει ζάχα
ρη. Υπάρχουν ακόμη 4 εργοστάσια αυτοκινήτων -  
Zastava, Renault, Volkswagen, Opel. Ένα πέμπτο, 
της Citroen, που παρήγε μερικές χιλιάδες αυτοκίνη
τα έκλεισε πριν από μερικά χρόνια μετά από 
σημαντικές ζημιές. Η σπατάλη της αποταμίευσης 
και των δανείων από το εξωτερικό ήταν σημαντική. 
Με σκοπό να προστατευθεί η μη ανταγωνιστική 
βιομηχανία υψώθηκαν υψηλά προστατευτικά τεί
χη. Ένα πολύπλοκο σύστημα διοικητικής κατανο
μής συναλλαγματικών πόρων συστήθηκε, το οποίο 
αντί να αμβλύνει τον εξωτερικό περιοριστικό παρά
γοντα τον έκανε πιο έντονο με την πάροδο του 
χρόνου.

9. Τα διαρθρωτικά προβλήματα δεν σταματούν 
όμως εκεί. Παρατηρούνται τοπικιστικές τάσεις 
που παρεμβάλλονται και κατατεμαχίζουν την ενι
αία αγορά της Γιουγκοσλαβίας. Πολλές φορές 
κάτω από την πίεσή των τοπικών αρχών και 
οργανωμένων συμφερόντων μαγαζιά, εργοστάσια 
και συνεταιρισμοί αγοράζουν τα προϊόντα που 
παράγονται στη Δημοκρατία ακόμα και εάν αυτά 
είναι ακριβότερα ή και ποιοτικώς χειρότερα απ' 
αυτά που παράγονται σε μια άλλη Δημοκρατία. 
Οι εξαγωγές προς την υπόλοιπη Γιουγκοσλαβία 
σαν ποσοστό της παραγωγής κάθε Δημοκρατίας 
είναι μικρότερες απ' ό,τι οι εξαγωγές των μελών 
της ΕΟΚ προς τους εταίρους τους. Η διάσπαση 
των εταιριών σε μικρές μονάδες έχει οδηγήσει σε 
παράλογη κατάσταση. Π.χ. οι Γιουγκοσλαβικοί 
σιδηρόδρομοι αποτελούνται από 360 ημιαυτόνο
μες επιχειρήσεις! Ο συντονισμός είναι δύσκολος, 
όταν τραίνο διασχίζει ορισμένες περιοχές που 
διοικούνται από άλλη εταιρία σε πολλές περιπτώ
σεις αλλάζουν όχι μόνον οι οδηγοί αλλά και οι 
μηχανές με αποτέλεσμα η μέση ταχύτητα στο 
δίκτυο να είναι περίπου η ίδια με αυτή πριν από 
το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο!

10. Η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών και θε

σμικών προβλημάτων ήταν μέχρι σήμερα χλιαρή. 
Πρώτον, οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης 
είναι περιορισμένες λόγω του ομοσπονδιακού χα
ρακτήρα της διακυβέρνησης και τα συμφέροντα 
κάθε Δημοκρατίας ή επαρχίας δεν συμπίπτουν 
πάντοτε. Δεύτερον, το σύστημα της αυτοδιοίκη
σης συσφίγγει υπερβολικά τους δεσμούς των εται
ριών με τοπικά συμφέροντα, ομάδες πίεσης, και 
Τράπεζες και παρεμποδίζει τη διακίνηση κεφα
λαίων. Τρίτον, ούτε η κοινή γνώμη ούτε τα διευθυ
ντικά στρώματα είχαν ακόμη μέχρι τελευταία συ
νειδητοποιήσει την έκταση της κρίσης και την 
ανάγκη ριζικών μέτρων.

11. Αντί οι αρχές να προχωρήσουν σε μια ριζική 
εξυγίανση της βιομηχανίας, μειώνοντας τις προ
βληματικές επιχειρήσεις και προωθώντας τους πιο 
δυναμικούς κλάδους, η όλη πολιτική στις Δημοκρα
τίες συνίστατο στο να διατηρηθεί η υπάρχουσα 
διάρθρωση, αφήνοντας τα προβλήματα και τις 
ανισορροπίες να συσσωρεύονται. Σε κάθε Δημο
κρατία τα περισσότερα εργοστάσια, ακόμα και 
αυτά που έχουν προβλήματα, είναι συχνά υπο
χρεωμένα ν'αυξάνουν το εργατικό δυναμικό τους ή 
και να προσλαμβάνουν νέους σε συστήματα μαθη-
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τείας. Αυτή η πολιτική οδήγησε σε μια συνεχή 
μείωση της παραγωγικότητας εργασίας, πάνω 
από 1% ετησίως τα τελευταία 7 χρόνια. Η σπατάλη 
των επενδύσεων, η αύξηση της αργούσης παραγω
γικής δυναμικότητας στη βιομηχανία, που σε πολ
λούς κλάδους φθάνει μέχρι το 60%, οδήγησε σε 
επίσης σημαντική μείωση της παραγωγικότητας 
του κεφαλαίου. Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμή
σεις η συνολική μείωση της παραγωγικότητας 
εργασίας κεφαλαίου είναι της τάξης του 30% 
περίπου. Ένας άλλος παράγων που συνέβαλε στην 
μείωση της παραγωγικότητας είναι η πολύ στενή 
ψαλίδα μεταξύ χαμηλόμισθων και υψηλόμισθων. Η 
ψαλίδα είναι ακόμη στενότερη απ' ό,τι είναι στο 
ελληνικό δημόσιο (1:2). Στη Γιουγκοσλαβία συμπε
ριλαμβανομένων των παροχών σε είδος ο μισθός 
τωνπτυχιούχων και αυτών που έχουν διευθυντικές 
θέσεις είναι κατά 20 με 25% ανώτερη του μισθού 
αυτών με απολυτήριο γυμνασίου ή με πρακτική 
εκμάθηση. Πολλοί από τους διπλωματούχους 
προσπαθούν να ασκούν μία δεύτερη εργασία, 
πολλές φορές απουσιάζοντας από την κυρία δου
λειά τους. Η μικρή αυτή εισοδηματική διαφορά 
αποθαρρύνει τους φοιτητές να κάνουν μεταπτυ
χιακές σπουδές και ο αριθμός των φοιτητών στις 
μεταπτυχιακές τάξεις αρχίζει να μειώνεται. Οι 
επιπτώσεις από την έλλειψη εξειδικευμένου επιστη
μονικού προσωπικού θα είναι πιο σημαντική στο 
μέλλον.

12. Πριν κλείσω την αναφορά στα διαρθριοτικά 
προβλήματα θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της 
εσωστρεφούς βιομηχανικής ανάπτυξης, με την
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οποία εξηγώ τη δυσκολία να ξεπεραστεί η κρίση. 
Θέλω να επιστήσω την προσοχή ότι μία ευρεία 
βιομηχανική βάση δεν είναι συνώνυμη ανταγωνιστι
κής βιομηχανίας. Λόγω της εσωστρεφούς μορφής 
που είναι μια σχετικά μικρή οικονομία, παράγει ένα 
πλήθος βιομηχανικών προϊόντων, και μάλιστα 
τελικώς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επωφελη
θεί της μείωσης του κόστους της παραγωγής που 
συνεπάγεται η εξειδίκευση και οι οικονομίες μεγέ
θους των βιομηχανικών μονάδων. Αυτό αντικατο
πτρίζεται στο μεγάλο αριθμό προϊόντων που εξάγει 
η Γιουγκοσλαβία, που είναι πολύ μεγαλύτερος όχι 
μόνο από τον αριθμό των προϊόντων των αναπτυσ
σόμενων και νέο-εκβιομηχανιζόμενων κρατών, αλ
λά και του αριθμού των προϊόντων που εξάγουν τα 
αναπτυγμένα κράτη του ΟΟΣΑ, Μπορεί να παρο
μοιάσει κανείς τις εξαγωγές σαν ένα κατάλοιπο της 
εσωστρεφούς βιομηχανικής παραγωγής και απο- 
δεικνύει ότι παρ' όλη την εκβιομηχάνιση η Γιουγκοσ- 
λαβία δεν έχει κατορθώσει να ενταχθεί στο διεθνή 
καταμερισμό εργασίας σύμφωνα με τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήματα. Το ποσοστό των βιομηχανι κών 
εξαγωγών με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση 
εργασίας -  υφάσματα, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα 
-  έχει αυξηθεί, ιδίως προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, αντί 
να μειώνεται, όπως συμβαίνει και στις χώρες του 
ΟΟΣΑ στα υπόλοιπα νέο-εκβιομηχανιζόμενα κρά
τη. Δηλαδή υφίσταται όλο και περισσότερο τον 
ανταγωνισμό των χαμηλόμισθων χωρών του τρί
του κόσμου που παράγουν τα ίδια προϊόντα. 
Αντιθέτως, το ποσοστό στο σύνολο των βιομηχανι
κών εξαγωγών των εξειδικευμένων βιομηχανικών 
προϊόντων -  εργαλεία, μηχανήματα κλπ. -  και των 
προϊόντων με βάση την επιστήμη και τεχνολογία -  
π .χ. ηλεκτρονικές συσκευές -  μειώνεται συνεχώς. 
Το ποσοστο αυτό έφθασε σχεδόν στο μισό του 
ποσοστού των χωρών του ΟΟΣΑ. Η Γιουγκοσλαβία 
δεν έχει κατορθώσει να μεταβάλει τη διάρθρωση 
της βιομηχανίας της και των εξαγωγών της προω
θώντας τομείς με υψηλή τεχνολογία και προστιθέ
μενη αξία. Αυτό εξηγεί το σοβαρό περιοριστικό 
παράγοντα και την επισφαλή κατάσταση του 
ισοζυγίου πληρωμών.

13. Πέραν όμως από τις διαρθρωτικές και θεσμι
κές αδυναμίες και τη χλιαρή αντιμετώπισή τους 
μέχρι σήμερα, η βραχυπρόθεσμη πολιτική δεν 
απέδωσε. Σε αντίθεση με τα κράτη του ΟΟΣΑ η 
Γιουγκοσλαβία δεν έδωσε σημασία στα ονομαστικά 
μεγέθη -  το ονομαστικό εθνικό εισόδημα, στην 
αύξηση των ονομαστικών μισθών, στα ονομαστικά 
επιτόκια και νομισματοπιστωτικά μεγέθη. Ό λο το 
βάρος έπεσε στα πραγματικά μεγέθη -  πραγματικό 
ΑΕΠ, πραγματικοί μισθοί, πραγματικά επιτόκια 
(δηλ. αποπληθωρισμένα με τον δείκτη τιμών) κλπ. 
Υιοθετώντας αυτή την πολιτική η Γιουγκοσλαβία 
αγνόησε το γεγονός ότι μια αλλαγή των πραγματι
κών μεγεθών, για παράδειγμα του μισθού των 
εργαζομένων, μπορεί να επιτευχθεί με πληθωρισμό 
0,10 ή 100%. Δηλαδή όταν η κυβέρνηση προγραμμα
τίζει για το 1987 μείωση των πραγματικών μισθών 
κατά 1% αυτό μπορούσε να το επιτύχει εάν 
συγκρατούσετην αύξηση των ονομαστικών μισθών 
και του πληθωρισμού στο 9% και 10% αντίστοιχα ή 
στο 99% και 100% αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα της 
πολιτικής αυτής ήταν ότι πολλοί από τους πραγμα
τικούς στόχους επιτεύχθηκαν αλλά συχνά με πλη
θωρισμό πολλαπλάσιο (τριπλάσιο σε ορισμένες 
περιπτώσεις) απ' ότι είχε αρχικά προβλέψει στα 
ετήσιά της σχέδια η κυβέρνηση.

14. Ενώ το 1987 η κυβέρνηση είχε προβλέψει μικρή 
μείωση του πληθωρισμού στο 50%, προς τα τέλη 
του έτους ο πληθωρισμός πλησίαζε το 200% και θα
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είχε τελείως ξεφύγει, δηλαδή θα γινόταν υπερπλη
θωρισμός αν δεν έπαιρνε το Νοέμβριο του 1987 
ριζικά μέτρα μερικού παγώματος των τιμών και 
μισθών. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο πληθωρισμός από 
ένα σημείο και μετά είναι αυτοτροφοδοτούμενος 
δηλ. η επιτάχυνση δεν οφείλεται ούτε σε υπερζήτη- 
ση, ούτε σε απότομη αύξηση κόστους, που μπορεί 
να προέρχεται από το εξωτερικό -  π.χ. τιμή 
πετρελαίου -  ή από το εσωτερικό. Η Γιουγκοσλαβία 
υιοθέτησε πολύ περιοριστική πολιτική ζήτησης 
από τις αρχές της δεκαετίας. Οι πραγματικοί 
μισθοί μειώθηκαν συνολικά πάνω από 20% μεταξύ 
1980 και 1987 και αυτή η μείωση είναι μια επιτυχία 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κυβερνή
σεων των Δημοκρατιών και Επαρχιών. Από την 
επίδραση της μειώσεως αυτής όπως επίσης του 
περιορισμού των επενδύσεων, η εσωτερική ζήτηση 
έπεσε σε πραγματικές τιμές κατά 12% περίπου 
μεταξύ 1980 και 1987. Οι διεθνείς τιμές πρώτων 
υλών και ιδίως του πετρελαίου επίσης μειώθηκαν 
επηρεάζοντας ευνοϊκά τον πληθωρισμό στη Γιου
γκοσλαβία.

15. Ο ανεξέλεκτος πληθωρισμός τροφοδοτείται 
από αυξανόμενες πληθωριστικές προσδοκίες και 
κερδοσκοπική συμπεριφορά. Τίθεται σε λειτουργία 
μια σπειροειδής κίνηση -  μια διαδικασία που 
μοιάζει σαν αγώνα πρώτον μεταξύ μισθών και 
τιμών και δεύτερον μεταξύ τιμών και τιμών. Στην 
πρώτη περίπτωση οι μισθωτοί προσπαθούν να 
διατηρήσουν το πραγματικό τους μισθό και τη 
σχετική τους θέση στην ιεραρχία των μισθών και 
αυξάνουν τους ονομαστικούς τους μισθούς. Στη 
δεύτερη περίπτωση κάθε παραγωγός προσπαθεί 
ν' αυξήσει τις τιμές του περισσότερο από την 
αύξηση των τιμών των υπολοίπων προϊόντων με 
αποτέλεσμα όλοι να αυξάνουν με επιταχυνόμενο 
ρυθμό τις τιμές τους. Είναι δύσκολο να προσδιορι- 
σθεί από πιο επίπεδο και μετά ο πληθωρισμός 
ξεφεύγει εύκολα και γίνεται υπερπληθωρισμός. Η 
πείρα των τελευταίων ετών μας διδάσκει, ότι το 
επίπεδο πληθωρισμού πάνω από 30% είναι ένα 
ασταθές επίπεδο από το οποίο εύκολα ξεφεύγουν 
οι τιμές και εδραιώνεται ένας ανεξέλεγκτος πληθω
ρισμός.

16. Στη Γ ιουγκοσλαβία μετά από το 1982 παρατη- 
ρείται συνεχής επιτάχυνση του πληθωρισμού, πα
ρόλο που η κυβέρνηση επέβαλε κατά διαστήματα 
εισοδηματική πολιτική και πάγωμα τιμών. Τα 
διαστήματα ήσαν όμως χρονικά πολύ μικρά και 
υπήρχαν πολλές εξαιρέσεις. Σε μια οικονομία με 
υψηλό πληθωρισμό και με δυνατές πληθωριστικές 
προσδοκίες μόνο ένα ολοκληρωμένο αποπληθωρι- 
στικό πρόγραμμα μακράς διάρκειας π .χ. 3 ετών, 
μπορεί να φέρει ευνοϊκά αποτελέσματα σε μόνιμη 
βάση, ούτως ώστε να έχουν αποδυναμωθεί οριστι
κά και οι πληθωριστικές προσδοκίες και κερδοσκο
πικές τάσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για τη Γιουγκοσλα
βία, όπου ο εξωτερικός ανταγωνισμός είναι μηδαμι
νός λόγω της προστασίας της εσωτερικής βιομηχα
νίας. Τα εισαγόμενα καταναλωτικά αγαθά αντιπρο
σωπεύουν μόνο το 5% των εισαγωγών έναντι 
σχεδόν 30% στην Ελλάδα.

17. Στην καθυστέρηση της εξυγίανσης της βιομη
χανίας και στην επιτάχυνση του πληθωρισμού 
συνέβαλε επίσης και η νομισματική πολιτική. Όταν 
γνωρίζουν ότι η τραπεζική χρηματοδότηση είναι 
εξασφαλισμένη και μάλιστα με επιδοτούμενα αρνη
τικά επιτόκια οε σταθερές τιμές όλες οι επιχειρήσεις 
-ιδιωτικές, κρατικές, συνεταιρισμοί ή αυτοδιοικού- 
μενες-δεν κάνουν καμμία προσπάθεια εξυγίανσης. 
Δεν προσπαθούν ν' αυξήσουν την παραγωγικότη
τα, να εκσυγχρονίσουν τα προϊόντα τους ενσωμα
τώνοντας νέες τεχνολογίες, ή και να δημιουργή
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σουν νέα σχέδια που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
του καταναλωτικού κοινού, ιδίως μάλιστα σε μια 
χώρα όπως η Γιουγκοσλαβία όπου ο εξωτερικός 
ανταγωνισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος. Για αρκε
τό διάστημα και ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε όλους τους 
στόχους που είχε προσδιορίσει η Κεντρική Τράπε
ζα. Η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας ήταν 
πάνω από 1/3 μεγαλύτερη τα τελευταία 4 χρόνια 
απ' ό,τι είχε σχεδιασθεί. Τα επιτόκια σε πραγματι
κές τιμές της τάξης του 15% μέσον όρο από το 1980. 
Σε αντίθεση με άλλα κράτη όπου η επεκτατική 
νομισματοπιστωτική πολιτική είναι αποτέλεσμα 
των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στη 
Γιουγκοσλαβία τα ελλείμματα ήσαν μικρά και επι
πλέον οι κρατικές δαπάνες στο ποσοστό του ΑΕΠ 
είναι συγκριτικά χαμηλές (34%) και επίσης μειώθη
καν κατά 2 με 3 μονάδες τα τελευταία 7 χρόνια. Η 
επεκτατική νομισματοπιστωτική πολιτική στη Γιου- 
χκοσλαβία οδήγησε σε σπατάλη πόρων σε αντιοικο- 
νομικές επενδύσεις σε μη βιώσιμες επιχειρήσεις και 
σε υπερβολική αύξηση των αποθεμάτων. Η μέση 
ετήσια αύξηση των αποθεμάτων απορροφά το 16% 
του ΑΕΠ από το 1980 και μετά σε σύγκριση με γύροι, 
το 2% του ΑΕΠ στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ.

18. Η συνταγή της σταθεροποίησης στη Γιου
γκοσλαβία ίσως να είναι λιγότερο οδυνηρή από ό,τι 
σε άλλες χώρες, και βασικά γιατί έχει ήδη μειωθεί 
σημαντικά το μέσο πραγματικό ημερομίσθιο (κατά 
20-25% περίπου) και γιατί έχουν περιορισθεί οι 
κρατικές δαπάνες 20-25% περίπου) και γιατί έχουν 
περιορισθεί οι κρατικές δαπάνες στο 33% του ΑΕΠ 
(σε σύγκριση με 47% κατά μέσο όρο στις χώρες του 
ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα). Αυτό που χρειάζεται 
περισσότερο στη Γ ιουγκοσλαβία είναι να εφαρμο
στεί ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα που να 
στηρίζεται στο τρίπτυχο των τριών (Χ Ο  (συνοχή ή 
συνέπεια, αξιοπιστία και διάρκεια) και συγχρόνως

να ενταχθούν τα μέτρα εξυγίανσης της βιομηχα
νίας, που άρχισαν με δειλό ρυθμό να εφαρμόζονται 
τα τελευταία χρόνια.

19. Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση μελετά πυρετω- 
δώς και έχει προτείνει ριζοσπαστικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. Πολλά όμως από τα 
μέτρα αυτά απαιτούν σοβαρές θεσμικές αλλαγές, 
ακόμα και αλλαγές άρθρων του Συντάγματος. Σ' 
ένα ομοσπονδιακό κράτος, που τα βραχυχρόνια 
συμφέροντα των διαφόρων δημοκρατιών δεν συμ
βαδίζουν πάντοτε, η αλλαγή άρθρων του συντάγ
ματος και η εφαρμογή των μέτρων ίσως καθυστε
ρήσει για μερικούς ακόμα μήνες. Από το 1989 θ' 
αρχίσει η εφαρμογή της νέας πολιτικής και οι 
οικονομικές συνθήκες από τότε θ' αρχίσουν να 
καλυτερεύουν. Τα μέτρα προβλέπουν την υιοθέτη
ση ονομαστικών στόχων που να συμβαδίζουν με 
τους πραγματικούς στόχους. Την εντατικοποίηση 
της νομισματοπιστωτικής πολιτικής σαν αντιπλη- 
θωριστικό όπλο. Οι αρχές πρέπει να είναι διατεθει
μένες από την πρώτη στιγμή που ξεφεύγουν τα 
αποτελέσματα από τους στόχους να σκληρύνουν 
την πολιτική τους αυξάνοντας τα επιτόκια και 
περιορίζοντας τα διαθέσιμα των τραπεζών. Η 
αξιοπιστία της πολιτικής απαιτεί να μην είναι 
συνεχώς ελαστική η νομισματοπιστωτική πολιτική 
και να καλύπτει τις υπερβάσεις των προηγούμενων 
μηνών. Επίσης το κυβερνητικό πρόγραμμα προβλέ
πει μεγαλύτερη ανεξαρτησία των τραπεζών, που 
σήμερα ελέγχονται σε ένα μεγάλο βαθμό από τις 
επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν και από τις τοπι
κές ομάδες πίεσης. Πιο δίκαιο φορολογικό σύστη
μα, βασικά διευρύνοντας τη φορολογική βάση και 
την επέκταση της φορολογίας στους αγρότες, 
εισοδηματίες ανεξάρτητους εργάτες, επιχειρημα
τίες και στα ελεύθερα επαγγέλματα. Την κατάργη
ση του διοικητικού συστήματος διανομής των
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συναλλαγματικών πόρων για να δημιουργηθεί μία 
ελεύθερη αγορά συναλλάγματος και συγχρόνως 
Βαθμιαία κατάργηση του προστατευτισμού που 
διατηρεί μη Βιώσιμες επιχειρήσεις. Σε συνδυασμό μ' 
αυτό προΒλέπονται ένας καλύτερος έλεγχος της 
χρηματικο-οικονομικής κατάστασης (financial si
tuation) των επιχειρήσεων και πιο αυστηρά κριτή
ρια για τη χρεοκοπία των εταιριών.

Η ισπανική οικονομία
20. Μετά από τη μάλλον απογοητευτική εικόνα 
της Γιουγκοσλαβίας θα αναφερθώ τώρα, στην 
Ισπανία, όπου οι εξελίξεις είναι πολύ καλύτερες 
ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες, 
αλλά αυτές υπερνικούνται πιο εύκολα, όταν η 
οικονομία αναπτύσσεται, ο πληθωρισμός είναι 
χαμηλός και το ισοζύγιο πληρωμών ευνοϊκό. Το 
σημαντικότερο πρόβλημα ποο αντιμετωπίζει η 
Ισπανία είναι η ανεργία: Επίσημα 20% του εργατι
κού δυναμικού και ανεπίσημα, δηλαδή αφαιρώ- 
ντας την απασχόληση στην παραοικονομία, 13% 
περίπου. Η ανεργία είναι διαρθρωτικού χαρακτή
ρα και οφείλεται στη συνεχή μείωση του εργατι
κού δυναμικού στη γεωργία (22% το 1976 στο 17% 
το 1986). Η πτωτική τάση προβλέπεται ότι θα 
συνεχισθεί δυσκολεύοντας την απορρόφηση της 
ανεργίας.

21. Η Ισπανία όχι μόνο υπέστη τις συνέπειες 
των δύο πετρελαϊκών κρίσεων, αλλά και η ανα
τροπή της δικτατορίας οδήγησε σε οικονομικές 
ανακατατάξεις, σε αβεβαιότητα και διαρροή κε
φαλαίου στο εξωτερικό, σε απότομες αυξήσεις 
μισθών, μείωση των επενδύσεων κλπ. που διό
γκωσαν τα προβλήματα. Μέχρι το 1983 οι οικονο
μικές συνθήκες ήσαν δυσμενείς και τα μέτρα που 
πάρθηκαν δεν ήσαν πολύ αποτελεσματικά. Ο 
πληθωρισμός ήταν 15% στην περίοδο 1979-82, 
(στον ΟΟΣΑ 10%), η αύξηση του ΑΕΠ 0,7% ετη- 
σίως (1 1/2% στον ΟΟΣΑ), το ισοζύγιο τρεχουσών 
πληρωμών από πλεονεσματική μέχρι το 1979 με
τατράπηκε σε ελλειμματικό της τάξης του 2 1/2% 
του ΑΕΠ το 1982 (0,4% του ΑΕΠ στον ΟΟΣΑ).

22. Το 1987 η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Η 
Ισπανία κατέχει το ρεκόρ της ανάπτυξης 5,2% 
αύξηση του ΑΕΠ (στον ΟΟΣΑ 3,1%), ο πληθωρι
σμός στο τέλος του χρόνου έπεσε στο 4,6% (στον 
ΟΟΣΑ 4%), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παρέμεινε πλεονασματικό και οι εισροές μακρο
πρόθεσμων κεφαλαίων από το εξωτερικό για 
επενδύσεις έφθασαν τα 8,5 δισ. και άρχισε να 
μειώνεται η ανεργία. Πιο σημαντική όμως ήταν η 
αύξηση της απασχόλησης. Στην Ισπανία δημιούρ- 
γήθηκαν 1.300.000 νέες θέσεις εργασίας στο μη 
αγροτικό τομέα μεταξύ των πρώτων τριμήνων 
του 1985 και 1988. Πολλές από αυτές δεν είναι 
μόνιμες, αλλά είναι μερικής απασχολήσεως, συμ- 
βάσεως ορισμένης διάρκειας με πρόβλεψη ανα
νέωσης, μαθητείες στη βιομηχανία, κλπ. Το γεγο
νός όμως είναι ότι το εισόδημα μιας οικογένειας 
στις 5 αυξήθηκε σημαντικά και οι άνεργοι νέοι 
βρήκαν εργασία ακόμα και αν σε ορισμένες περι
πτώσεις η αμοιβή τους είναι ελαφρά χαμηλότερη 
από το κατώτατο ημερομίσθιο.

23. Η καλυτέρευση αυτή οφείλεται τόσο στα 
διαρθρωτικά όσο και στα βραχυχρόνια οικονομι
κά μέτρα, που πάρθηκαν από τις αρχές της 
δεκαετίας, και ιδιαίτερα από το 1982 όταν ανέλαβε 
η κυβέρνηση Γκονζάλες. Υπό την πίεση του αντα
γωνισμού, της απότομης αυξήσεως των μισθών
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προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και των 
δυσμενών προοπτικών, οι Ιδιες επιχειρήσεις άρχι
σαν να αναδιαρθρώνουν την παραγωγή τους. 
Έκλεισαν ορισμένα εργοστάσια, περιόρισαν την 
παραγωγή τους στους πιο επικερδείς κλάδους, 
επένδυσαν σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας 
και ενθάρρυναν την προώθηση της παραγωγικό
τητας. Η παραγωγικότητα κατά απασχολούμενο 
αυξήθηκε με ρυθμό 4% και στη Βιομηχανία με 5% 
το χρόνο μεταξύ 1975 και 1985. Μια τέτοια διαδι
κασία έχει ΒέΒαια και το κόστος της, που μετα
φράζεται σε απολύσεις και σε αύξηση της ανερ
γίας. Η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει από το 
1983 πρόγραμμα για την εξυγίανση των αναγνωρι
σμένων προβληματικών επιχειρήσεων. Οι απολύ
σεις μέχρι σήμερα από τις προβληματικές ξεπέρα- 
σαν τις 85.000 και προβλέπονται ακόμη μερικές 
χιλιάδες στα δύο προσεχή χρόνια. Πολλές από τις 
προβληματικές είναι υπό κρατικό έλεγχο και ορι
σμένες απ' αυτές πουλήθηκαν στον ιδιωτικό το
μέα (ή SEAT στη Volkswagen). Η απόδοση του 
κεφαλαίου αυξήθηκε πολύ και τα κέρδη επανήλ
θαν μετά από το 1985 στα επίπεδα των αρχών της 
δεκαετίας του 1970. Ακόμη και κρατικές επιχειρή
σεις όπως η IBERIA (η αντίστοιχη Ολυμπιακή) 
άρχισαν να παρουσιάζουν κέρδη από το 1986. Η 
αποκατάσταση της απόδοσης του κεφαλαίου σε 
υψηλά επίπεδα δημιούργησε τις ευνοϊκές συνθή
κες για τη αύξηση των επενδύσεων. Τα τελευταία 
χρόνια ο μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως των 
παραγωγικών επενδύσεων ήταν 15%, με αποτέλε
σμα ότι για το σύνολο των παραγωγικών επενδύ
σεων σε σταθερές τιμές εκτιμάται ότι είναι το 1988 
75% ανώτερος απ' ό,τι ήταν το 1984. Ένα μεγάλο 
ποσοστό της αύξησης των επενδύσεων οφείλεται 
σε ξένες επιχειρήσεις που θεωρούν την Ισπανία 
πολύ συμφέρουσα χώρα για επενδύσεις από το 
1986 που μπήκε στην Κοινή Αγορά. Τα νομοθετη
μένα κίνητρα (δηλ. φορολογικές απαλλαγές, επι
δοτήσεις κλπ.) δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, μάλι
στα θα μπορούσαν να θεωρηθούν λιγότερο ενδια
φέροντα απ' ό,τι είναι σε άλλες χώρες της Κοινό- 
τητος. Αυτό δείχνει ότι οι ξένοι και οι ντόπιοι 
επιχειρηματίες επηρεάζονται περισσότερο από 
άλλους παράγοντες -  ήρεμο κοινωνικό κλίμα (χω
ρίς απεργίες), λίγα γραφειοκρατικά εμπόδια, μο
ντέρνο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, υψηλή απόδοση 
κεφαλαίου και γενικά ευνοϊκές οικονομικές και

κοινωνικές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχει
ρηματικής δράσης.

24. Η επενδυτική δραστηριότητα και οι καλές 
προοπτικές έδωσαν μια νέα ώθηση στις προσλή
ψεις. Ό πω ς αναφέραμε παραπάνω 1.300.000 νέες 
θέσεις εργαοίας δημιουργήθηκαν στον μη αγροτι
κό τομέα σε σύγκριση με κατάργηση 900.000 θέ
σεων μεταξύ 1977 και 1984. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι εάν συμφέρει μεσοπρόθεσμα να 
εγκλωβίζεται εργατικό δυναμικό σε φθίνουσες βιο
μηχανίες και επαγγέλματα που πριμοδοτούνται 
από το κράτος και έτσι να στερούνται βιομηχανίες 
και άλλες δραστηριότητες από τους αναγκαίους 
πόρους για την ανάπτυξή τους και τελικά για την 
ανάπτυξη όλης της οικονομίας. Το παράδειγμα 
της Ισπανίας όπου επαναπροσλήφθηκαν μετά 
από το 1985 50% περισσότεροι εργάτες βιώσιμες 
βιομηχανίες δείχνει ότι κάθε καθυστέρηση οτην 
εξυγίανση του παραγωγικού δυναμικού οδηγεί 
μακροπρόθεσμα και επί μονίμου βάσεως σε μεγα
λύτερη ανεργία απ' ό,τι μια βραχυχρόνια και 
προσωρινή ανεργία που οφείλεται σε αναδιάρ
θρωση και εξυγίανση.

25. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση ακολούθησε και 
συνεχίζει ν' ακολουθεί πολιτική λιτότητος στο 
θέμα των μισθών. Ενώ στην περίοδο 1977-1982 το 
ημερομίσθιο στη βιομηχανία αυξανόταν κατά 6 
1/2% ετησίως σε πραγματικές τιμές, (που εξηγεί 
επίσης τις μεγάλες απολύσεις), το 1983 και 1984 το 
πραγματικό ωρομίσθιο μειώθηκε κατά τι. Μόνο 
από το 1985 και μετά ξανάρχισε ν' αυξάνεται με 
ρυθμό 2%, δηλαδή 2/3 βραδύτερα απ' ό,τι μέχρι 
του 1982 και πολύ βραδύτερα από την αύξηση 
του ΑΕΠ. Η πολιτική λιτότητος μισθών σε περίοδο 
διεθνών οικονομικών ανακατατάξεων και αυξανο- 
μένου ανταγωνισμού είναι ένας άλλος σημαντικός 
παράγοντας που εξηγεί την εκπληκτική αύξηση 
των ξένων και ντόπιων επενδύσεων και την αύξη
ση της απασχόλησης που ακολούθησε. Ακόμη και 
σήμερα, μετά από τρία χρόνια ταχύρρυθμης ανά
καμψης (4,3% μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ) η 
σοσιαλιστική κυβέρνηση επιμένει στην πολιτική 
περιορισμού των πραγματικών και ονομαστικών 
μισθών για να συνεχίσουν να γίνονται επενδύσεις 
και να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Το 
σοσιαλιστικό συνδικάτο, που μέχρι πρόσφατα 
υποστήριζε την κυβέρνηση και είχε στενούς δε
σμούς, μ' αυτή, είναι αντίθετο με τους στόχους 
της κυβερνήσεως για το 1988. Αλλά και αυτό 
παραμένει μετριοπαθές αναγνωρίζοντας ότι η αύ
ξηση των πραγματικών μισθών πρέπει να μην 
είναι μεγάλη για να μην διαβρωθεί η ανταγωνιστι
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κότητα της Ισπανικής Οικονομίας. Η διαμάχη 
είναι μόνο για 1%. Θα πρέπει οι πραγματικοί 
μισθοί ν' αυξηθούν κατά 1,7% το 1988 όπως η 
κυβέρνηση επιμένει ή 2 με 3% όπως επιδιώκει το 
σοσιαλιστικό συνδικάτο; Η διαφορά είναι μικρή 
και μεταφράζεται σε αύξηση ονομαστικών μισθών 
της τάξης του 4 με 5% ή 5-6% αντιστοίχως και εν 
πάση περιπτώσει και οι δύο αυξήσεις είναι πολύ 
χαμηλότερες από την προβλεπόμενη αύξηση του 
ΑΕΠ.

26. Συγχρόνως με τη λιτή εισοδηματική πολιτική 
η κυβέρνηση εφάρμοσε μια πολύ περιοριστική 
νομισματική πολιτική. Από το το 1977 μέχρι το 
1983 ο ετήσιος στόχος για την αύξηση της νομι
σματικής κυκλοφορίας ήταν σχεδόν σταθερός γύ
ρω από το 17%, το 1984 μειώθηκε στο 12,5%. 
Επιπλέον άλλα μέτρα ελήφθησαν ούτως ώστε από 
το 1984 και μετά η αύξηση της νομισματικής 
κυκλοφορίας να συμβαδίζει με την αύξηση του 
ΑΕΠ και να μην την υπερβαίνει όπως συνέβαινε τα 
προηγούμενα χρόνια όταν η νομισματοπιστωτική 
πολιτική ευνοούσε τον πληθωρισμό. Επίσης η 
κυβέρνηση προέβη σε μεγάλες αυξήσεις επιτο
κίων. Ενώ ο πληθωρισμός έπεσε από 14,4% το 
1982 στο 4,6% στο τέλος του 1987 τα ονομαστικά 
μακροχρόνια επιτόκια χορηγήσεων έπεσαν από 
17,5% στο 16%. Για την Ισπανία, όπου τα πραγμα
τικά επιτόκια ήσαν αρνητικά κατά μεγάλα διαστή
ματα η στροφή προς υψηλά θετικά πραγματικά 
επιτόκια ήταν μια επανάσταση και για πρώτη 
φορά από το 1984 η νομισματοπιστωτική πολιτική 
άρχισε να περιορίζει αποτελεσματικά τις πληθω
ριστικές πιέσεις χωρίς να εμποδίζει την ανάκαμ
ψη, αλλά τουναντίον να τη διευκολύνει λόγω της 
αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Στον τομέα εργασιακών σχέσεων κλπ. η Σοσια
λιστική κυβέρνηση καινοτόμησε. Απελευθέρωσε 
ουσιαστικά την αγορά εργασίας, βασικά δίνοντας 
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλαμβά
νουν εργάτριες μαθητευομένους, υπαλλήλους, 
επιστήμονες και νέους ανέργους με διάφορες και 
ποικίλες μορφές συμβάσεων -  σύμβαση μερικής 
εργαοίας, ορισμένης διάρκειας, εποχιακής μορ
φής, μαθητείας κλπ. Οι επιχειρηματίες άρχισαν 
να προσλαμβάνουν από τη στιγμή που κατάλα
βαν ότι, όπως λένε οι ίδιοι, «δεν παντρεύονται για 
όλη τους τη ζωή τους προσλαμβανόμενους υπαλ
λήλους και δεν τους κρατούν, ακόμη και όταν 
υπάρχει οικονομική κρίση». Το δικαίωμα απόλυ
σης μονίμων υπαλλήλων ή εργατών παραμένει 
ελεγχόμενο και η πρακτική στην Ισπανία δείχνει 
ότι υπάρχει αρκετή ευελιξία. Συνήθως συμφω
νούν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους και οι 
τελευταίοι λαμβάνουν αποζημίωση περισσότερη 
απ' ό,τι προβλέπει ο νόμος. Από τη δική τους 
πλευρά όταν οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι οι προο
πτικές για την επιχείρηση είναι μελανές δεν επιμέ
νουν να παραμείνουν στην επιχείρηση γονατίζο- 
ντάς την μέχρι χρεωκοπίας. Πολλοί δέχονται ν' 
αποζημιωθούν και να φύγουν αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες της βιομηχανίας να ξαναγίνει βιώσι
μη να διατηρήσει ένα μεγάλο ποσοστό των εργα
ζομένων σ' αυτή.

Τελειώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι με 
την προοπτική του 1992 η Ισπανία έχει ένα φιλό
δοξο αλλά πραγματοποιήσιμο πρόγραμμα εκσυγ
χρονισμού, μεσορρυθμίσεων (π.χ. στη χρηματα
γορά), και επενδύσεων για την καλυτέρευση της 
υποδομής της. Ο δυναμισμός των διευθυντικών 
και επιχειρηματικών στρωμάτων καθώς και η 
σταθερή πολιτική που ακολουθεί συνδυαζόμενη 
με το ευνοϊκό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλ
λον, δείχνει ότι η Ισπανία θα είναι ένα από τα 
κράτη που θα επωφεληθούν περισσότερο από 
την απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς το 
1992.
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