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Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή στο θέμα της Διπλωματικής  
 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα επιχειρήσουµε να κάνουµε µια 
εκτενέστερη έρευνα για την οικονοµία της Ουγγαρίας καθώς και το πώς εξελίχθηκε η 
οικονοµία της για το διάστηµα από το 1995 µέχρι και το 2010. Ας δούµε όµως λίγα 
βασικά για την οικονοµία της Ουγγαρίας. 

 

1.1Η οικονομία της Ουγγαρίας 
 

Η οικονοµία της Ουγγαρίας χαρακτηρίζεται από υψηλό εξωτερικό χρέος και 
µεγάλο δηµοσιονοµικό έλλειµµα (3,3% του ΑΕΠ για το 2008). Επίσης πολλά 
καταναλωτικά δάνεια (περίπου 90%) έχουν συναφθεί σε ξένο συνάλλαγµα. Εκτιµάται 
ότι το ουγγρικό φιορίνι HUF έχει χάσει από τον Οκτώβριο 2008 περίπου το 25% της 
αξίας του. Ως συνέπεια το 1ο τρίµηνο 2009 το εκπεφρασµένο σε ξένο συνάλλαγµα 
χρέος της Ουγγαρίας επιβαρύνθηκε µε 2-3 τρισ. HUF. Τον Ιανουάριο 2009 το χρέος 
σε ξένο συνάλλαγµα ήταν 7,6 τρισ. HUF (περί τα 26,5 δισ. €). Το συνολικό δηµόσιο 
χρέος της Ουγγαρίας ανήλθε το πρώτο τρίµηνο του 2009 σε 19 τρισ. HUF (67 δισ. €). 
Η βιοµηχανική παραγωγή συνέχισε την πτωτική της πορεία. Το πρώτο τρίµηνο του 
2009 η βιοµηχανική παραγωγή κατέγραψε πτώση 22,3%. Οι κατασκευές την ίδια 
χρονική περίοδο συρρικνώθηκαν κατά 16% χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν 
ανάκαµψη. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού το 2008 διαµορφώθηκε στο 3,4% του 
ΑΕΠ. Το 2008 το ΑΕΠ εµφάνισε ετήσια αύξηση 0,5%. Όσον αφορά το 2009 
αναθεωρηµένες εκτιµήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών φέρουν το ΑΕΠ της 
Ουγγαρίας το 2009 να µειώνεται 6,7%. Ο πληθωρισµός σε ετήσια βάση ήταν τον 
∆εκέµβριο 2008 6,1%, αλλά τον Φεβρουάριο 2009 είχε πέσει στο 3%. Οι δηµόσιες 
επενδύσεις παρουσίασαν ετήσια µείωση 3% και το ποσοστό ανεργίας τον ∆εκέµβριο 
2008 ήταν 8,4%. Το 2008 οι εισαγωγές της χώρας έφθασαν στα 73 δισ. € 
εµφανίζοντας ετήσια αύξηση 5,6%. Οι εξαγωγές έφθασαν στα 72,8 δισ. € 
εµφανίζοντας επίσης 5,6% ετήσια αύξηση. Ο κυριότερος εµπορικός εταίρος της 
Ουγγαρίας διαχρονικά είναι η Γερµανία. 
 
 
Ενέργεια 

Στον ενεργειακό τοµέα αξίζει να επισηµανθεί η ιδιαιτερότητα των εµπορικών 
συναλλαγών της Ουγγαρίας µε τη Ρωσία. Η Gazprom προµηθεύει το 90% του 
φυσικού αερίου της Ουγγαρίας, µέσω ενός µόνο αγωγού που διασχίζει την Ουκρανία. 
Προκρίθηκε η υπογραφή συµφωνίας µε τη Ρωσία για τη διέλευση του αγωγού 
φυσικού αερίου South Stream από την Ουγγαρία, ενώ η Ουγγαρία αποτελεί 
συµβαλλόµενο µέρος του υπό µελέτη αγωγού φυσικού αερίου Nabucco. 
Προβλέφθηκε επιπλέον η κατασκευή αποθηκευτικού χώρου φυσικού αερίου, 
καθιστώντας την Ουγγαρία ενεργειακό κόµβο. Η Ουγγαρία στηρίζει τέσσερα έργα 
που σκοπό έχουν να µειώσουν τη ενεργειακή εξάρτηση της χώρας: τον αγωγό 
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φυσικού αερίου Nabucco, τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, τον αγωγό LNG 
από τις ακτές της Αδριατικής, τη δηµιουργία περιφερειακού δικτύου αγωγών φυσικού 
αερίου. Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πηγές, η ουγγρική εταιρεία πετρελαιοειδών 
MOL και η αυστριακή OMV εξαγόρασαν µερίδιο από 10% στην εταιρεία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου Pearl Petroleum (ΡΡ). Στα πλαίσια της συµφωνίας, η ΟΜV 
κατέβαλλε 350 εκατ. $ και η MOL προσέφερε το 6% των µετοχών της, ενώ 
υποχρεούνται να επενδύσουν τα έτη 8 δισ. $ για την ανάπτυξη των κοιτασµάτων και 
αναβάθµιση του κουρδικού δικτύου φυσικού αερίου. Εκτιµάται ότι η συνδυασµένη 
κίνηση της ουγγρικής και αυστριακής εταιρείας, αποσκοπεί τόσο στην εξασφάλιση 
απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα τροφοδοτήσουν µελλοντικά τον 
αγωγό Nabucco, όσο και στην ενίσχυσή τους στο διεθνές ενεργειακό σκηνικό. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση της συµφωνίας µετόχων που υπεγράφη 
τον Ιανουάριο τ.έ. µεταξύ της ουγγρικής εταιρείας πετρελαιοειδών MOL και του 
κροατικού δηµοσίου. Η τροποποίηση προβλέπει την αύξηση των µελών της MOL στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της κροατικής εταιρείας πετρελαιοειδών ΙΝΑ σε 5 επί 
συνόλου 9. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η MOL αναλαµβάνει τη διοίκηση της ΙΝΑ. Η 
MOL κατέχει το 47,2% της ΙΝΑ και το κροατικό δηµόσιο το 44,8%. 

 
Επενδυτική δρατηριότητα 
 

Στις 18.11.09, οι Πρεσβείες Γερµανίας, Ολλανδίας, Γαλλίας, Βελγίου, ΗΠΑ, 
Ηνωµ. Βασιλείου, Ιαπωνίας, Νορβηγίας και Ελβετίας, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση 
στην οποία εκφράζουν την έντονη ανησυχία των επενδυτών για την κατάσταση που 
επικρατεί στην χώρα. Η ανακοίνωση προσθέτει ότι νέα σηµαντικά κρούσµατα 
αδιαφάνειας επηρεάζουν την επενδυτική δραστηριότητα σε τοµείς όπως οι εθνικές 
µεταφορές, υπηρεσίες κοινής ωφελείας και ραδιοτηλεόραση. Εκτιµάται ότι την 
ανακοίνωση προκάλεσαν το σκάνδαλο διαφθοράς στον Οργανισµό Μεταφορών 
Βουδαπέστης (ΒΚV), η ακύρωση των αδειών µετάδοσης δύο ραδιοφωνικών σταθµών 
και η δια της βίας εκδίωξη της γαλλικών συµφερόντων εταιρείας Suez από την 
εταιρεία ύδρευσης της πόλης Pecs. O Ούγγρος Π/Θ κ.G.Bajnai, κάλεσε στις 23.11.09 
τους Πρέσβεις των προαναφερθεισών χωρών σε διαβουλεύσεις. Επώνυµοι 
αρθρογράφοι στον ουγγρικό τύπο υποστηρίζουν ότι πίσω από αυτή τη κίνηση 
ευρίσκεται η Βρετανική Πρεσβεία και εκτιµούν ότι οι Πρεσβείες υπέκυψαν σε πιέσεις 
πολυεθνικών εταιρειών που δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν διεθνείς διαγωνισµούς. 
Τον ρόλο της Βρετανικής Πρεσβείας επιβεβαιώνουν και στελέχη του ΥΠΕΞ. Μερίδα 
του τύπου χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως πρακτική παρέµβασης σε εσωτερικά 
θέµατα, µε απώτερο στόχο την υποστήριξη της Αντιπολίτευσης εν’όψει των 
βουλευτικών εκλογών Απριλίου 2010. Σηµειώνεται ότι οι χώρες που εκπροσωπούνται 
από τις εννέα Πρεσβείες που εξέδωσαν την κοινή ανακοίνωση αντιπροσωπεύουν το 
85% των αµέσων ξένων επενδύσεων στην Ουγγαρία. Το σύνολο του επενδεδυµένου 
ξένου κεφαλαίου στην Ουγγαρία µέχρι και το 2008, υπερβαίνει τα 60 δισ.€. Πρώτη 
επενδύτρια χώρα είναι η Γερµανία µε 25% και ακολουθούν οι Ολλανδία (14%), 
Αυστρία (13%), Γαλλία (5%), Λουξεµβούργο (6%), ΗΠΑ (5%), Ην. Βασίλειο (3%) 
κ. ά. Οι περίπου 350 εταιρείες ξένων συµφερόντων που δραστηριοποιούνται στην 
Ουγγαρία απασχολούν περισσότερους από 250.000 εργαζοµένους. 
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1.2Είσοδος της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Το 2003 στην Ουγγρική Ένωση έλαβε χώρα δηµοψήφισµα στις 12 Απριλίου 
του 2003 για να αποφασίσει κατά πόσον η Ουγγαρία θα πρέπει να ενταχθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).Πάνω από το 80% όσων ψήφισαν υποστήριξαν την 
προσχώρηση και η Ουγγαρία προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004.  

Η Ουγγαρία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ στις 31 Μαρτίου 1994 
και οι διαπραγµατεύσεις για την είσοδο ξεκίνησαν το 1998.Σε µια σύνοδο κορυφής 
στην Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο του 2002 η Ουγγαρία ήταν µία από τις δέκα χώρες 
που  καλούνται να ενταχθούν στην ΕΕ το 2004. Όλα τα µεγάλα κόµµατα 
συµφώνησαν ότι ένα δεσµευτικό δηµοψήφισµα για την ένταξη ήταν αναγκαίο η 
Ουγγαρία να µπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εθνοσυνέλευση της Ουγγαρίας τροποποίησε το καθεστώς του 
δηµοψηφίσµατος στην Ουγγαρία το 1997, η προηγούµενη απαίτηση ήταν η 
προσέλευση να είναι πάνω από 50% και καταργήθηκε και αντ 'αυτού η απαίτηση 
κατέστη  πάνω από το 25% των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων. Το Σύνταγµα της 
Ουγγαρίας τροποποιήθηκε για να επιτρέψει ένα δηµοψήφισµα για την ένταξη στην 
ΕΕ να λάβει χώρα. Ως µέρος της τροπολογίας, συµφωνήθηκε ότι το δηµοψήφισµα θα 
διεξαχθεί στις 12 Απριλίου 2003.  

Όλα τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα στην Ουγγαρία, τα συνδικάτα, οι 
επιχειρήσεις, οι εκκλησίες και τα µέσα ενηµέρωσης υποστήριξαν την ένταξη στην 
ΕΕ. Ωστόσο, το κύριο κόµµα της αντιπολίτευσης Fidesz , µε παράλληλη υποστήριξη 
των µελών, προειδοποίησε ότι έως και 100.000 θέσεις εργασίας θα µπορούσαν να 
χάνονται λόγω κανονισµών της ΕΕ και ότι οι ξένοι ανταγωνισµός θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν ορισµένους τοµείς της οικονοµίας σε κατάρρευση. 

Το στρατόπεδο δεν περιορίστηκε σε µερικές µικρές οµάδες, οι οποίες 
οργανώθηκαν σε ένα «Κίνηµα για µια Ελεύθερη Ουγγαρία». ∆εν υφίσταται κάποια 
από αυτές τις οµάδες στο ουγγρικό κοινοβούλιο και έτσι ήταν ανίκανες να πάρουν 
οποιαδήποτε κρατική χρηµατοδότηση για την εκστρατεία τους. Οι περισσότεροι 
αντίπαλοι τόνισε ότι δεν ήταν εναντίον της « Ευρώπης », αλλά αντιτίθεται µε τους 
όρους προσχώρησης και τη σηµερινή µορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι 
δηµοσκοπήσεις κατά την προεκλογική εκστρατεία έδειξαν ισχυρή υποστήριξη για την 
ένταξη. 
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1.3 Η Ουγγαρία στο Διεθνές νομισματικό ταμείο 
 

Τελικά αυτοί που δεν ήθελαν την ένταξη της Ουγγαρίας στην Ε.Ε δεν 
µπορούµε να πούµε ότι είχαν δίκιο άλλα όχι και άδικο. Η Ουγγαρία επειδή 
εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από επενδυτές οι οποίοι επένδυσαν από όλο τον κόσµο 
µε επιχειρήσεις µεγάλες στην  Ουγγαρία ήταν επόµενο να επηρεαστεί και 
περισσότερο από την οικονοµική κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Όλο 
και περισσότερε επιχειρήσεις έκλειναν και όλο και λιγότερο συνάλλαγµα ερχόταν 
στην χώρα µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και ραγδαία η ανεργία κάτι ου την οδήγησε 
στην αγκαλιά στου ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου το 2008 για µια δόση που θα 
έσωζε το χρηµατοπιστωτικό της σύστηµα και θα απότρεπε την κατάρρευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Τι ακριβώς είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
 

2.1 Τι είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΔΝΤ 
 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ-IMF), είναι ένας διεθνής οργανισµός ο 
οποίος επιβλέπει το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παρακολουθώντας τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα ισοζύγια πληρωµών και προσφέροντας οικονοµική 
και τεχνική βοήθεια όταν του ζητηθεί. Το ∆ΝΤ ιδρύθηκε στις 27 ∆εκεµβρίου του 
1945 στην Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ κατόπιν συνοµολόγησης 39 Χωρών 
που είχαν συµβάλει στο 80% του κεφαλαίου. Η ίδρυση του Οργανισµού αυτού είχε 
προπαρασκευαστεί κατά τη ∆ιεθνή Νοµισµατική και Χρηµατοδοτική Συνδιάσκεψη 
που συνήλθε στο Μπρέτον Γουντς, του Νιού Χαµσάιρ των ΗΠΑ, ενάµισι χρόνο πριν, 
από την 1η Ιουλίου µέχρι 22 Ιουλίου του 1944. Έδρα του Οργανισµού ορίσθηκε η 
Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα της χώρας µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής. 

 

2.1.1 Σκοποι του ΔΝΤ 
 

Κύριος σκοπός του εν λόγω οργανισµού είναι η προώθηση της διεθνούς 
νοµισµατικής συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών µε ισόρροπη ανάπτυξη του 
διεθνούς εµπορίου. Για τον σκοπό αυτό προωθούνται συγκεκριµένα µέτρα µεταξύ 
των οποίων είναι: 
-Η ενιαία διαδικασία οµαλής προσαρµογής εκάστου κράτους µέλους στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 
-∆ιεθνείς διαβουλεύσεις σε περιπτώσεις σηµαντικών αλλαγών των ακολουθουµένων 
συναλλαγµατικών πρακτικών. 
-Επιβολές ορισµένων περιοριστικών συναλλαγµατικών µέτρων και τέλος 
-Άρση των παραπάνω περιοριστικών µέτρων κατόπιν διαπιστωµένης βελτίωσης 
οικονοµικής θέσης του συγκεκριµένου κράτους-µέλους. 
 
2.1.2 ∆ιοικητική ∆ιάρθρωση του ∆ΝΤ 

 

Ανώτατο διοικητικό όργανο του ∆ΝΤ είναι το λεγόµενο «Συµβούλιο των 
∆ιοικητών» στο οποίο εκπροσωπείται κάθε κράτος µέλος µε ένα ∆ιοικητή και έναν 
αναπληρωµατικό για πέντε συνεχή έτη. Το Συµβούλιο αυτό συνέρχεται µία φορά 
ετησίως στη λεγόµενη "Τακτική Σύνοδο". Κατά τη διάρκεια της συνόδου αυτής 
εγκρίνονται τα πεπραγµένα του Οργανισµού, εκλέγονται νέοι διευθυντές, ενώ 
λαµβάνονται διάφορες αποφάσεις όπως π.χ. τυχόν αλλαγή ισοτιµιών, περί εισόδου 
νέων µελών κ.λ.π.                                                       

Πολλές από τις εξουσίες του Συµβουλίου των διοικητών έχουν σήµερα 
µεταβιβαστεί στο Εκτελεστικό Συµβούλιο που αποτελεί τον αµέσως υφιστάµενο 
όργανο του ∆ΝΤ. Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του Συµβουλίου προΐσταται του 
Εκτελεστικού Συµβουλίου καθώς και όλου του προσωπικού του Οργανισµού που 
υπολογίζεται περίπου στα 4000 άτοµα από 180 και πλέον χώρες. 
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Σηµειώνεται ότι το Εκτελεστικό Συµβούλιο ασχολείται κυρίως µε θέµατα 

τρέχουσας φύσεως του Οργανισµού αφού για τα σηµαντικότερα επιλαµβάνεται αυτό 
τούτο το Συµβούλιο των ∆ιοικητών. 

Το 1995 το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) άρχισε να εργάζεται για τη 
δηµιουργία προτύπων διάχυσης δεδοµένων (data dissemination) µε στόχο να 
καθοδηγήσει τις χώρες-µέλη του ∆ΝΤ να δηµοσιοποιούν στο κοινό τα οικονοµικά 
τους στοιχεία. Η ∆ιεθνής Νοµισµατική και Οικονοµική Επιτροπή (∆ΝΟΕ) 
προσυπέγραψε τα πρότυπα, τα οποία χωρίζονται σε δύο συστήµατα: το Σύστηµα 
∆ιάχυσης Γενικών ∆εδοµένων (GDDS - General Data Dissemination System) και το 
Πρότυπο ∆ιάχυσης Ειδικών ∆εδοµένων (SDDS - Special Data Dissemination 
Standard). 

Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ ενέκρινε τα SDDS και GDDS το 1996 
και το 1997 αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν τροποποιήσεις οι οποίες εκδόθηκαν στον 
αναθεωρηµένο "Οδηγό στο Σύστηµα ∆ιάχυσης Γενικών ∆εδοµένων" (Guide to the 
General Data Dissemination System). Το σύστηµα απευθύνεται κυρίως σε 
στατιστικολόγους και στοχεύει να βελτιώσει πολλές πτυχές στα στατιστικά 
συστήµατα των χωρών. Πράγµατα από τα οποία αντλήσαµε και εµείς τα στοιχεία µας 
για την ουγγαρία. 

Μέλη του ∆ΝΤ γίνονται δεκτά µόνο ελεύθερες και κυρίαρχες χώρες. Το 2000 
τα µέλη του ∆ΝΤ αριθµούσαν 182 (χώρες). Στα συστήµατα παρακολούθησης των 
οικονοµιών, συνεισφέρουν στατιστικά δεδοµένα χωρίς να είναι µέλη του ∆ΝΤ, οι 
Παλαιστινιακές Αρχές, το Χονγκ Κονγκ όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την Ευρωζώνη και η Eurostat για όλη την ΕΕ. 
Οποιαδήποτε χώρα µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος του ∆ΝΤ. Η αίτηση θα 
εξεταστεί πρώτα από το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ, το οποίο θα υποβάλει 
έκθεση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ µε εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αφορούν το 
µερίδιο που αναλογεί (quota) στο υποψήφιο µέλος, τον τρόπο πληρωµής της 
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συνδροµής, και άλλους όρους και προϋποθέσεις για ένταξη. Αφού το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εγκρίνει την έκθεση, η αιτούσα χώρα οφείλει να λάβει τα απαραίτητα 
νοµικά µέτρα σύµφωνα µε τη δική της νοµοθεσία ώστε να µπορέσει να υπογράψει τη 
σχετική συµφωνία µε το ∆ΝΤ και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως µέλος. 

Το µερίδιο (quota) ενός µέλους του ∆ΝΤ καθορίζει τη συνδροµή που πρέπει 
να πληρώνει, το βάρος της ψήφου του, την πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις από το 
∆ΝΤ, και το µερίδιό του σε Special Drawing Rights. Ένα µέλος δεν µπορεί 
µονοµερώς να αυξήσει το µερίδιό του - η οποιαδήποτε αύξηση πρέπει πρώτα να 
εγκριθεί από το Εκτελεστικό Συµβούλιο. Για παράδειγµα, το 2001 δεν επιτράπηκε 
στην Κίνα να αυξήσει το µερίδιό της όσο επιθυµούσε, ώστε να παραµείνει στο 
επίπεδο της µικρότερης οικονοµίας των G7 (Καναδάς). Έκτοτε, η συνεισφορά της 
έχει αυξηθεί µόνο ελαφρώς.Από το 2006 διεξάγεται συζήτηση για αλλαγές στον 
τρόπο ψήφισης, ώστε να γίνεται πιο δίκαια.  

 

2.1.3 Βοήθεια και μεταρρυθμίσεις 
 

Η βασική αποστολή του ∆ΝΤ είναι να παρέχει τεχνική και οικονοµική 
βοήθεια σε χώρες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Χώρες-
µέλη που έχουν πρόβληµα µε το ισοζύγιο πληρωµών µπορούν να ζητήσουν δάνεια 
και βοήθεια στη διαχείριση της εθνικής τους οικονοµίας. Για να δοθεί η βοήθεια 
απαιτείται συνήθως από τις χώρες αυτές να προβούν σε µεταρρυθµίσεις (οι οποίες 
αναφέρονται σε µερικές περιπτώσεις ως "συναίνεση της Ουάσινγκτον"). Αυτές οι 
µεταρρυθµίσεις συνήθως απαιτούνται γιατί χώρες µε σταθερή συναλλαγµατική 
ισοτιµία µπορούν να δηµιουργήσουν οικονοµικές, νοµισµατικές και πολιτικές 
πρακτικές οι οποίες να οδηγήσουν οι ίδιες το σύστηµα σε κρίση. Για παράδειγµα, 
χώρες µε τεράστια ελλείµµατα προϋπολογισµού, ανεξέλεγκτο πληθωρισµό, αυστηρό 
έλεγχο τιµών, ή ιδιαίτερα υπερτιµηµένο ή υποτιµηµένο νόµισµα διατρέχουν τον 
κίνδυνο να αντιµετωπίσουν στο µέλλον σοβαρό πρόβληµα µε το ισοζύγιο πληρωµών. 
Έτσι, τα προγράµµατα αυτά έχουν ως στόχο, να διορθώσουν τις συνθήκες που 
οδήγησαν στην οικονοµική κρίση και όχι απλώς να χρηµατοδοτήσουν την έλλειψη 
υπεύθυνης στάσης στα οικονοµικά. Όταν η βοήθεια συνίσταται από δάνεια, αυτά 
συνήθως δίνονται σε δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δίνεται υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένοι στόχοι. 

 

2.1.4 Επικρίσεις 
 

Η προσέγγιση του ∆ΝΤ έχει δεχτεί πολλές επικρίσεις. Σύµφωνα µε πολλούς 
υποστηρικτές του ∆ΝΤ, κάποιες από αυτές τις επικρίσεις είναι αποτέλεσµα του ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες και τους στόχους του 
∆ΝΤ, και αυτό οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας εντός του ∆ΝΤ, καθώς και στην 
περίπλοκη φύση του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος γενικότερα. Οι εισηγήσεις για 
βελτίωση αυτής της κατάστασης περιλαµβάνουν τη µείωση των οικονοµολόγων, οι 
οποίοι - πολλοί φοβούνται - ότι χρησιµοποιούν τις χώρες του αναπτυσσόµενου 
κόσµου ως πειραµατόζωα. Από την άλλη, κάποιοι φοβούνται ότι οι αλλαγές αυτές 
που προτείνονται εισάγουν θέµατα που είναι περισσότερο πολιτικά παρά οικονοµικά 
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και τα οποία έχουν ήδη οδηγήσει σε οικονοµικές κρίσεις. Σύµφωνα µε τον Ούλριχ 
Μπεκ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποτροπή µια 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

 
Ο ρόλος των δύο οργανισµών του Μπρέτον Γουντς έχει αµφισβητηθεί από 

µερικούς από τα τέλη της ψυχροπολεµικής περιόδου. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι 
αυτοί που κατευθύνουν την πολιτική του ∆ΝΤ εσκεµµένα στήριξαν καπιταλιστικές 
στρατιωτικές δικτατορίες που πρόσκεινταν φιλικά σε αµερικανικές και ευρωπαϊκές 
εταιρείες. Οι επικριτές ισχυρίζονται επίσης ότι το ∆ΝΤ είναι σε γενικές γραµµές 
απαθές ή και εχθρικό στις απόψεις τους για δηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και 
εργατικά δικαιώµατα. Η αντιπαράθεση αυτή έχει συµβάλει στη δηµιουργία του 
κινήµατος ενάντια στην παγκοσµιοποίηση. Άλλοι ισχυρίζονται ότι το ∆ΝΤ δεν έχει 
αρκετή ισχύ για να δηµοκρατικοποιήσει κυρίαρχα κράτη, αν και αυτό δεν εντάσσεται 
ούτως ή άλλως στους δεδηλωµένους στόχους του, οι οποίοι είναι να συµβουλεύει και 
να προωθεί την οικονοµική σταθερότητα. Το επιχείρηµα υπέρ του ∆ΝΤ είναι ότι η 
οικονοµική σταθερότητα αποτελεί πρόδροµο της δηµοκρατίας. 

∆ύο επικρίσεις από οικονοµολόγους είναι ότι η οικονοµική βοήθεια δίδεται 
πάντοτε υπό διάφορες προϋποθέσεις (conditionalities), περιλαµβανοµένων των 
Προγραµµάτων ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής (Structural Adjustment Programs). Οι 
προϋποθέσεις υποστηρίζεται παρεµποδίζουν την κοινωνική σταθερότητα και 
εποµένως και τους δεδηλωµένους στόχους του ∆ΝΤ, ενώ τα Προγράµµατα 
∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής οδηγούν σε αύξηση της φτώχειας στις χώρες που 
δέχονται τη βοήθεια.  

Κατά κανόνα, το ∆ΝΤ και οι υποστηρικτές του είναι υπέρµαχοι της 
µονεταριστικής προσέγγισης. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι εκείνοι που ανήκουν στη 
σχολή σκέψης της προσφοράς (supply-side economics) διαφωνούν ανοικτά µε το 
∆ΝΤ. Το ∆ΝΤ υποστηρίζει συχνά την υποτίµηση νοµισµάτων, την οποία η σχολή της 
προσφοράς θεωρεί ότι αυξάνει τον πληθωρισµό. Επίσης, συνδέουν την ψηλή 
φορολογία των προγραµµάτων λιτότητας µε συρρίκνωση της οικονοµίας.Η 
υποτίµηση του νοµίσµατος συνιστάται από το ∆ΝΤ σε κυβερνήσεις χωρών των 
οποίων η οικονοµία βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Οι οικονοµολόγοι που δίνουν 
έµφαση στην προσφορά ισχυρίζονται ότι οι κεϋνσιανές πολιτικές του ∆ΝΤ είναι 
καταστροφικές για την οικονοµική ευηµερία. 

Από την άλλη, το ∆ΝΤ µερικές φορές υποστηρίζει "προγράµµατα λιτότητας", 
τα οποία συνεπάγονται αύξηση των φόρων ακόµη και όταν η οικονοµία είναι 
αδύνατη, µε στόχο να παρέχουν έσοδα στην κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει το 
έλλειµµα προϋπολογισµού, κάτι που είναι αντίθετο µε την κεϋνσιανή πολιτική. Αυτές 
οι πολιτικές επικρίθηκαν από τον Τζόζεφ Ε. Στίγκλιτς, πρώην οικονοµολόγο και 
αντιπρόεδρο της Παγκόσµιας Τράπεζας, στο βιβλίο του Globalization and Its 
Discontents. Ο Στίγκλιτς υποστήριξε ότι, στρεφόµενο σε µια πιο νοµισµατική 
προσέγγιση, το ∆ΝΤ δεν έχει πλέον έγκυρο στόχο, αφού σχηµατίστηκε για να παρέχει 
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κονδύλια σε χώρες για να υλοποιήσουν κεϋνσιανή αποκατάσταση των 
πληθωριστικών µεγεθών. 

Βάσει άγραφου νόµου, ο ∆ιοικητής του ∆ΝΤ είναι πάντοτε από την Ευρώπη 
και ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι 
Εκτελεστικοί ∆ιευθυντές, οι οποίοι εγκρίνουν τον ∆ιοικητή, ψηφίζονται από τους 
Υπουργούς Οικονοµικών των χωρών που εκπροσωπούν. Ο δεύτερος της τάξης στην 
ιεραρχία του ∆ΝΤ είναι παραδοσιακά Αµερικανός. Το ∆ΝΤ ελέγχεται ως επί το 
πλείστον από τις µεγάλες δυνάµεις της ∆ύσης, µε το βάρος ψήφου στο Εκτελεστικό 
Συµβούλιο να καθορίζεται από την οικονοµική συνεισφορά της κάθε χώρας στον 
οργανισµό. Σπάνια το Συµβούλιο υπερψηφίζει αποφάσεις που συγκρούονται µε τα 
συµφέροντα των ΗΠΑ ή των ευρωπαϊκών χωρών. 

 

2.2 ΔΝΤ σε συζητήσεις με διάφορες χώρες για δάνεια 
 

Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ)το οποίο έχει ανακοινώσει την 
προθυµία του να δανείσει δισεκατοµµύρια δολάρια για να στηρίξει τα έθνη που 
επλήγησαν από από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αναταραχή, είναι σε 
συνοµιλίες µε διάφορες χώρες σχετικά πιθανά νέα προγράµµατα δανειοδότησης.  

"Έχω το τηλέφωνο µε τους ηγέτες σε διάφορες πρωτεύουσες που έχουν 
ζητήσει το Ταµείο για βοήθεια. Τώρα έχουµε την αποστολή οµάδων σε ορισµένες 
από αυτές τις χώρες για αξιολόγηση των αναγκών τους και όπου ζητείτε να κάνουµε, 
συζητάµε προγράµµατα που θα µπορούσαν να υποστηριχθούν από το δάνειο του 
∆ΝΤ », λέει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ΝΤ Dominique Strauss-Kahn.  

Το ∆ΝΤ συζητά σήµερα δυνατόν πακέτα δανείων που χορηγούνται για την 
Ουγγαρία, την Ισλανδία, το Πακιστάν , και την Ουκρανία. Επίσης, είναι σε 
συζητήσεις µε έναν αριθµό άλλων χωρών όσον αφορά τις πιθανές ανάγκες 
χρηµατοδότησης, και παρέχει εµπιστευτικές συµβουλές πολιτικής για τις κυβερνήσεις 
σε αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες για το πώς να προσαρµοστούν στην 
τρέχουσα αναταραχή.Είπε στις 22 Οκτωβρίου ότι θα αρχίσει επίσης συζητήσεις µε τη 
Λευκορωσία .  

"Είµαστε ενεργά σε αυτή την κρίσιµη στιγµή µε αρκετές κυβερνήσεις σε όλο 
τον κόσµο, τόσο για την παροχή τεχνικών συµβουλών για την οικονοµική και τη 
χρηµατοδότηση, εφόσον είναι αναγκαίο. Είµαστε έτοιµοι να δράσουµε πολύ 
γρήγορα, µε σύγχρονες όρους», λέει ο Strauss-Kahn.  

Ο Στρος-Καν δήλωσε στις 22 Οκτωβρίου ότι σε µια αποστολή του ∆ΝΤ θα 
ξεκινήσουν σύντοµα οι συζητήσεις µε τις αρχές του Πακιστάν να είναι σε ένα 
πρόγραµµα που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονοµικής σταθερότητας και την 
ενίσχυση της εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Το ποσό της 
χρηµατοδότησης του Ταµείου στο πλαίσιο µιας συµφωνίας stand-by δεν είχε ακόµα 
προσδιοριστεί. Η χρηµατοδότηση θα µπορούσε να γίνει µέσα στο πλαίσιό της 
έκτακτης χρηµατοδότησης του Ταµείου µηχανισµού, πρόσθεσε ο Strauss-Kahn . Το 
∆ΝΤ έχει ενεργοποιήσει πρόσφατα ένα µηχανισµό µια  διαδικασία για την 
επιτάχυνση δανείων σε µια κρίση ο οποίος έχει χρησιµοποιηθεί έξι φορές στο 
παρελθόν από τότε που συστάθηκε το 1995.  
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Το ∆ΝΤ έχει περισσότερα από 200 δισεκατοµµύρια δολαρίων των δανειακών 
κεφαλαίων και µπορούν να αξιοποιήσουν πρόσθετους πόρους µέσω δύο µόνιµων 
συµφωνηµένων δανείων µε οµάδες των χωρών µελών του ∆ΝΤ. Ο Στρος-Καν, ο 
οποίος αποτέλεσε την  αιχµή του δόρατος της διεθνούς απάντησης στην παγκόσµια 
οικονοµική αναταραχή κατά τις συνεδριάσεις του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας 
Τράπεζας Ετήσια στην Ουάσιγκτον στις 10 - 13 Οκτώβριος, τόνισε την ετοιµότητα 
του ∆ΝΤ για να δανείσει γρήγορα στις χώρες µέλη που χρειάζονται βοήθεια κατά τη 
διάρκεια της συνεχιζόµενης κρίσης. 

Πολλές χώρες φαίνεται ότι είναι κοντά στην επίτευξη συµφωνίας πακέτων 
δανείων µε το ∆ΝΤ. Το ∆ΝΤ έχει ανακοινώσει ότι η αποστολή του Ταµείου θα 
αρχίσει τις συζητήσεις µε τις πακιστανικές αρχές εντός των προσεχών ηµερών για να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του ισοζυγίου πληρωµών που δηµιουργήθηκε από τις 
πρόσφατες υψηλές τιµές των τροφίµων και των καυσίµων και της παγκόσµιας 
οικονοµικής κρίσης Οι συζητήσεις µε την Ουκρανία και την Ουγγαρία βρίσκονταν  
σε εξέλιξη εκείνο το διάστηµα µε την πρόθεση  να ολοκληρωθούν σύντοµα. Οι 
ηγέτες του κόσµου θα διοργανώσουν µια διάσκεψη κορυφής στην Ουάσιγκτον στις 
15 Νοεµβρίου για να συµφωνήσουν σε µια ευρεία δέσµη αρχών για τη µεταρρύθµιση 
του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το ∆ΝΤ το  οποίο θα παρίσταται 
επίσης, έχει κληθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προετοιµασία διδαγµάτων από 
την κρίση και το πώς η διεθνής χρηµατοπιστωτική αρχιτεκτονική θα µπορούσε να 
προσαρµοστεί και αυτή µε νέες ιδέες που µπορούν να τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις 
της συνόδου κορυφής.  

Ο Λευκός Οίκος έχει καλέσει τα µέλη της συνόδου κορυφής της G-20, ένα 
φόρουµ των πλούσιων και αναδυόµενων εθνών που συγκλήθηκε το 1999 µετά από 
µια προηγούµενη διεθνή κρίση. Τα µέλη του είναι η Αργεντινή, Αυστραλία, 
Βραζιλία, Βρετανία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερµανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, τη Νότια Αφρική, την 
Τουρκία, τις Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση . 

Το ∆ΝΤ λέει ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση που πλήττει προηγµένες 
οικονοµίες έχει αρχίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη σε πολλές αναδυόµενες αγορές. 
Η παγκόσµια οικονοµία εισέρχεται σε µια σηµαντική επιβράδυνση κατά την 
αντιµετώπιση των πιο επικίνδυνων οικονοµικών σοκ σε ώριµες χρηµατοοικονοµικές 
αγορές από το 1930  σύµφωνα µε το ∆ΝΤ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η περίπτωση της Ουγγαρίας 
 

3.1 Η περίπτωση της Ουγγαρίας 
 

Όπως αναφέρουµε στην δική µας εργασία θα µελετήσουµε την περίπτωση της 
Ουγγαρίας και µάλιστα θα ρίξουµε µια µατιά στα δηµοσιονοµικά της και γενικότερα 
στην όλη της πορεία για την τελευταία δεκαπενταετία από το 1995 µέχρι και το 2010 
ανά 4 τρίµηνα είναι τα στοιχεία που έχουµε και παρακολουθούµε. Όπως θα δούµε 
παρουσιάστηκαν πιο πριν οι έννοιες του ∆ΝΤ διότι και στην περίπτωση της 
Ουγγαρίας για το διάστηµα που µελετάµε έπαιξε σηµαντικό ρόλο κατά το 
2008.Ωστόσο θα κάνουµε µια αναφορά στο τι συνέβη τότε στην Ουγγαρία καθώς και 
ποια µέτρα πέρασε στους πολίτες της αλλά και γενικότερα η όλη αντιµετώπιση του 
θέµατος. 

Η διεθνής οικονοµική κρίση έπληξε την Ουγγαρία από το τέταρτο τρίµηνο 
του 2008, και το Νοέµβριο της ίδιας χρονιάς εγκρίθηκε δάνειο ύψους 12,5 δισ. ευρώ 
από το ∆ΝΤ, 6,5 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 1 δις. ευρώ από την 
Παγκόσµια Τράπεζα, ενώ στους όρους του δανείου αναφερόταν ότι το ∆ΝΤ θα 
παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού µε την κεντρική τράπεζα της 
Ουγγαρίας να αναλαµβάνει τον πλήρη έλεγχο της διοίκησης των µεγάλων ουγγρικών 
τραπεζών. 

Ιστορικό: Τα ειδικά δικαιώµατα 10.540.000.000 (περίπου € 12 δισ.) 
συµφωνίας stand-by µε την Ουγγαρία, εγκρίθηκε το Νοέµβριο του 2008 (βλ. ∆ελτίο 
Τύπου 08/275 ), ως µέρος ενός  20.000.000.000 € διεθνή χρηµατοδοτικού πακέτου, το 
οποίο περιλαµβάνει 6,500,000,000 € συνεισφορά του Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
συµφωνία 17 µηνών παρατάθηκε έως τον Οκτώβριο του 2010 µε τις εκταµιεύσεις στο 
πλαίσιο του προγράµµατος που ανέρχεται πλέον σε 7.640 εκατοµµύρια ΕΤ∆ (περίπου 
8.270.000.000€). Η πέµπτη αναθεώρηση στο πλαίσιο της συµφωνίας ολοκληρώθηκε 
το Μάρτιο 2010 (βλ. ∆ελτίο Τύπου 10/110 ). 

 

3.1.1 Τι είναι όμως χρηματοπιστωτικό σύστημα 
 

Είναι ένας από τους πιο πολυσυζητηµένους όρους χωρίς πολλές φορές να 
καταλαβαίνουµε την έννοια του. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο διότι ο λόγος που οδηγήθηκε και η αφορµή στην ουσία για τη δόση του δανείου 
που πήρε η Ουγγαρία ήταν για να σωθεί το χρηµατοπιστωτικό της σύστηµα.  
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Το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα αποτελείται από θεσµούς που βοηθούν στο 

να έρθουν σε επαφή οι αποταµιευτές µε τους επενδυτές, µε άλλα λόγια είναι ο 
καταλύτης για να µεταφερθεί το χρήµα από την αποταµίευση στην επένδυση. Οι 
χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί ανήκουν στις εξής δύο κατηγορίες: 1)τις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές όπως είναι η αγορά οµολόγων και µετοχών και 2)τους 
χρηµατοοικονοµικούς διαµεσολαβητές που είναι οι τράπεζες και τα αµοιβαία 
κεφάλαια (Mutual Funds). Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι οι θεσµοί εκείνοι µέσω 
των οποίων οι αποταµιευτές µπορούν να προσφέρουν άµεσα κεφάλαια σε εκείνους 
που επιθυµούν να δανειστούν ενώ οι χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές είναι οι 
θεσµοί µέσω των οποίων οι αποταµιευτές µπορούν να προσφέρουν έµµεσα κεφάλαια 
σε εκείνους που επιθυµούν να δανειστούν.   

 
3.2 To ∆ΝΤ και η Ευρωπαϊκή ένωση στην Ουγγαρία…Η φτώχεια στην Ευρώπη 
 

Υπάρχει µια χώρα της Ευρώπης που µερικούς µήνες πριν αποσπούσε τα 
συγχαρητήρια του Ολι Ρεν και του ∆ΝΤ για τις φιλότιµες και κυρίως 
αποτελεσµατικές προσπάθειες να περιορίσει τα ελλείµµατά της. Αυτή η χώρα ήταν η 
Ουγγαρία. Η «σοσιαλιστική» κυβέρνηση της χώρας εφάρµοσε ένα σκληρό «πακέτο» 
περικοπών και λιτότητας, αντίστοιχο µε αυτό του «µνηµονίου», µε αντάλλαγµα ένα 
δάνειο σε δόσεις από ΕΕ και ∆ΝΤ. Παρά τα συγχαρητήρια της Κοµισιόν, οι Ούγγροι 
είχαν διαφορετική γνώµη. Στις εκλογές που έγιναν σε δυο γύρους τον Απρίλη, 
µαύρισαν αγρίως το Σοσιαλιστικό Κόµµα.  

Το κακό είναι ότι τη µεγάλη πλειοψηφία την πήρε η δεξιά, η Fidesz 
(χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα). Όµως, το εφιαλτικό είναι ότι ο «µεγάλος 
κερδισµένος» των εκλογών, και της κρίσης της σοσιαλδηµοκρατίας, ήταν οι 
φασίστες. Το κόµµα «Γιόµπικ» ( «Για µια καλύτερη Ουγγαρία») κέρδισε 17% στον 
πρώτο γύρο και ήρθε τρίτο σε απόσταση αναπνοής από το Σοσιαλιστικό Κόµµα.  
Έχει σηµασία να δούµε πώς έφτασε η Ουγγαρία στις φροντίδες του ∆ΝΤ. Η πορεία 
αυτή, συµπυκνώνει τα αδιέξοδα του καπιταλισµού συνολικά τα τελευταία τριάντα 
χρόνια.  

Ήδη από τη δεκαετία του 1970 το ουγγρικό καθεστώς είχε µπει σε ένα φαύλο 
κύκλο δανεισµού και υπερχρέωσης. Ήταν το κόστος του ανοίγµατος στις «διεθνείς 
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αγορές» µέσω των δυτικών τραπεζών, για να ξεπεραστεί η κρίση του κρατικού 
καπιταλισµού. Η συνέχεια ήταν παρόµοια µε αυτή που γνώρισαν οι εργαζόµενοι σε 
όλες τις χώρες του ανατολικού µπλοκ από το 1989 µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1990: µετάβαση στον καπιταλισµό της «ελεύθερης» αγοράς, µέσω της λεγόµενης 
«θεραπείας-σοκ»: ξέσπασε ένα τσουνάµι ιδιωτικοποιήσεων και κλεισιµάτων «µη-
ανταγωνιστικών» επιχειρήσεων ή και ολόκληρων κλάδων που συνοδεύτηκε µε ένα 
θεαµατικό κύµα απολύσεων. [1] 

Από τότε η µεγάλη ανεργία και η σκληρή φτώχεια είναι ένα µόνιµο 
χαρακτηριστικό για ένα µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού. Το 2003 οι πραγµατικοί 
µισθοί έφθασαν τα όχι θεαµατικά έτσι κι αλλιώς επίπεδα των µέσων της δεκαετίας 
του 1980. Η Ουγγαρία έγινε µετά από πολλές θυσίες µέλος της ΕΕ το 2005, όµως οι 
υποσχέσεις της κυρίαρχης τάξης της ότι οι θεραπείες-σοκ θα φέρουν «σύγκληση» µε 
τις ευρωπαϊκές οικονοµίες σε όλους τους δείκτες αποδείχτηκαν φούµαρα. Αντί για 
καλύτερες µέρες οι Ούγγροι είδαν το ένα «πακέτο µέτρων» να διαδέχεται το άλλο.  
Μετά ήρθε η παγκόσµια οικονοµική κρίση. Καθώς το µέγεθος των «τοξικών» τίτλων 
που κατείχαν µικρές και µεγάλες τράπεζες απειλούσαν να συµπαρασύρουν σε 
κατάρρευση όλο το τραπεζικό σύστηµα σε Ευρώπη και Αµερική, η ίδια η 
«πραγµατική» οικονοµία έµπαινε σε ύφεση. Η Ουγγαρία χτυπήθηκε σκληρά και από 
πολλές πλευρές. Το φιορίνι άρχισε µια τρελή κούρσα προς τα κάτω, το ίδιο και το 
χρηµατιστήριο. Η ανεργία αυξήθηκε κι άλλο, φτάνοντας στο 11%.  
Η κυβέρνηση των σοσιαλδηµοκρατών έσπευσε τον Οκτώβρη του 2008 σε 
διαπραγµατεύσεις µε την Κοµισιόν και το ∆ΝΤ. Όπως και στην ελληνική περίπτωση, 
η «βοήθεια» δόθηκε σε µορφή δανείων, αλλά µε όρους. Οι ουγγρικές τράπεζες κι η 
άρχουσα τάξη συνολικά σώθηκαν από την χρεοκοπία, αλλά την κρίση κλήθηκαν να 
την πληρώσουν για άλλη µια φορά οι φτωχότεροι. Τα µέτρα ήταν σκληρότατα. 
Ανάµεσά τους: Πάγωµα µισθών δηµοσίου τοµέα, περικοπή 13ου µισθού παντού, 
αύξηση ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση κατά τρία χρόνια, «αναβολή» στην 
καταβολή µιας σειρά κοινωνικών επιδοµάτων, αύξηση του ΦΠΑ κατά 5%. Το 2009 
το ουγγρικό ΑΕΠ είχε αρνητικό πρόσηµο: -6,9%! Η αγανάκτηση ήταν µεγάλη. 
Υπήρχαν ξεσπάσµατα θυµού στους δρόµους, µέχρι και έφοδοι οργισµένων πληθών 
στο µέγαρο της κρατικής τηλεόρασης. Η «κεντροδεξιά» αντιπολίτευση αρχικά 
κατήγγειλε το αντίστοιχο «µνηµόνιο» και κατόπιν, µόλις σιγούρεψε την εκλογική 
νίκη σε βάρος της σοσιαλιστικής κυβέρνησης που ήταν νεκροζώντανη έτσι κι αλλιώς, 
δήλωσε ότι θα διαπραγµατευθεί µε το ∆ΝΤ αλλά το «πακέτο µέτρων» θα µείνει, και 
οι «δοµικές αλλαγές» θα προχωρήσουν. [1] 
 

3.2.1Δρόμος 

 
Οι φασίστες του Γιόµπικ δεν έπεσαν από τον ουρανό. Το κόµµα ιδρύθηκε το 

2003 και το 2006 κέρδισε το 2,2% των ψήφων. Όχι εντυπωσιακό ποσοστό, αλλά αυτό 
που κατάφεραν οι φασίστες ήταν να ποζάρουν ως αντισυστηµικό κίνηµα, στο δρόµο.
 Το Γιόµπικ δεν είχε πρόβληµα να δηµαγωγεί για την παγκοσµιοποίηση, την 
ολιγαρχία του πλούτου και άλλα παρόµοια που εκφράζανε το θυµό και την απελπισία 
εκατοµµυρίων ανθρώπων που έβλεπαν τις ζωές τους να ανατρέπονται. Όλα είναι 
κοµµάτι του «εβραϊκού ελέγχου της παγκόσµιας οικονοµίας» λένε τα µέλη του. Και 
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επειδή τους Εβραίους της Ουγγαρίας τους εξόντωσαν οι ναζί στον ∆εύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, οι σηµερινοί Ούγγροι φασίστες στράφηκαν αλλού.  
Ο στόχος τους έγιναν οι τσιγγάνοι, οι Ρόµα, το πιο φτωχό κι αδύνατο κοµµάτι της 
κοινωνίας. Έγιναν ο αποδιοποµπαίος τράγος για όλα τα κακά: αυτοί φταίγανε, 
υποτίθεται, για την αύξηση των ληστειών και των κλοπών και όχι η φτώχεια. Αυτοί 
λεηλατούσαν το δηµόσιο πλούτο «βυζαίνοντας» τα επιδόµατα πρόνοιας ή τις 
συντάξεις και όχι οι τραπεζίτες και οι βιοµήχανοι. Και βέβαια ήταν «ξένο» σώµα 
στον «εθνικό κορµό». Και δεν έµειναν στα λόγια. Η «Ουγγρική Φρουρά» η 
παραστρατιωτική οργάνωση του κόµµατος ανέλαβε να κάνει πράξη τα κηρύγµατα σε 
γειτονιές, πόλεις και χωριά µε ένα κύµα επιθέσεων, εµπρησµών, ξυλοδαρµών.  

Για να µην υπάρχει αµφιβολία τι είδους κόµµα είναι το Γιόµπικ να µια 
περιγραφή προεκλογικής του συγκέντρωσης από το γερµανικό περιοδικό Ντερ 
Σπίγκελ: «Οι πολιτοφυλακές και νεοναζιστικές οµάδες περιπολούν στους δρόµους... 
Η ´Ουγγαρία ανήκει στους Ούγγρους ακούει το πλήθος από τα µεγάφωνα... Οι Ρόµα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να µεταναστεύσουν. ´Πρέπει να φύγουν! Πρέπει να 
φύγουν!´ απαντάει το πλήθος... Όταν ακούγεται το όνοµα του Γκαµπόρ Ντέµτσι, του 
δηµάρχου της Βουδαπέστης το πλήθος απαντάει µε το σύνθηµα ´Εβραίικο γουρούνι!´ 
που το διαδέχεται στην αρχή σιγά και µετά βροντερά η κραυγή: ´Στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης!´». Αυτό το κόµµα περισσότερο θυµίζει δηλαδή τα «κλασικά» 
φασιστικά κινήµατα της δεκαετίας του ´30 παρά τα σηµερινά «µεταφασιστικά» 
κόµµατα στυλ BNP της Αγγλίας, που προσπαθούν να παραστήσουν τα αξιοσέβαστα 
κοινοβουλευτικά κόµµατα της «λαϊκής» δεξιάς. Όµως το ζήτηµα εδώ, δεν είναι να 
αναζητήσουµε τις ιδιοµορφίες των Ούγγρων φασιστών. 

Εκεί, το ∆ΝΤ µαζί µε την ΕΕ προώθησαν µε τη συνεργασία µιας 
«σοσιαλιστικής» κυβέρνησης ένα σκληρό πρόγραµµα λιτότητας για να δώσουν 25 δις 
ευρώ «βοήθεια», δηλαδή ληστρικό δάνειο. Το πρόγραµµα ήταν τόσο σκληρό ώστε η 
κυβέρνηση που το εφάρµοζε κατέρρευσε µπροστά στην οργή του κόσµου. Αλλά 
τώρα, η νέα δεξιά κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί την ότι η ουγγρική 
οικονοµία βρίσκεται ξανά στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Το πρόγραµµα των θυσιών 
του ∆ΝΤ και της ΕΕ ήταν µια τρύπα στο νερό που κόστισε πανάκριβα στους εργάτες 
της Ουγγαρίας αλλά δεν ξεπέρασε την κρίση. 

Αυτή η εξέλιξη πυροδότησε ένα ντόµινο στις τράπεζες της δυτικής Ευρώπης 
που έχουν δώσει µεγάλα δάνεια στις ανατολικές χώρες και τώρα ανησυχούν ότι δεν 
πρόκειται να τα εισπράξουν ποτέ. Πανικός στο Χρηµατιστήριο της Αυστρίας που οι 
τράπεζές της έχουν την πρώτη θέση στις αγορές της Ουγγαρίας και των γύρω χωρών. 
Πανικός στις µετοχές των τραπεζών και στην Αθήνα καθώς οι έλληνες τραπεζίτες 
συναγωνίζονται τους αυστριακούς στη λεηλασία των Βαλκανικών χωρών. Πανικός 
που µετατράπηκε σε κρίση του Ευρώ καθώς οι ανησυχίες για τοξικά χρέη χτυπούν 
όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Νιου Γιορκ Τάιµς, τα 
επισφαλή χρέη των ευρωπαϊκών τραπεζών προς το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα µόνο 
της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας φτάνουν τα 2.600 δις ευρώ. 

 

  



 
21 

3.2.2 Στην Ουγγαρία το ΔΝΤ βγάζει στους δρόμους ακόμα και τους 

στρατιωτικούς!! 
 

Σύµφωνα µε την αρθρογραφία, την ώρα που οι δυνάµεις κατοχής των ΜΑΤ, 
παρουσία εισαγγελέα εισέβαλαν ξανά στην Κερατέα, στους δρόµους της 
Βουδαπέστης βρίσκονταν 10.000 στρατιώτες και τελωνειακοί υπάλληλοι, 
αστυνοµικοί και πυροσβέστες, συµµετέχοντας σε µια διαδήλωση διαµαρτυρίας κατά 
των µέτρων λιτότητας που έχει επιβάλει το ∆ΝΤ στην Ουγγαρία. 

Ο Ουγγρικός λαός που βρίσκεται στη µέγγενη του ∆ΝΤ, όπως και ο λαός µας, 
παρακολουθεί την κυβέρνηση του, µε πρόσχηµα τη µείωση των εξόδων και τον 
περιορισµό του ελλείµµατος κάτω από το 3% του ΑΕΠ, να επιβάλλει µεταξύ άλλων, 
κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης, µείωση του χρόνου κατά τον οποίο θα 
µπορεί κάποιος να λαµβάνει επίδοµα ανεργίας και αυστηρότερους όρους µε τους 
οποίους θα χορηγούνται αναπηρικές συντάξεις. 

Όµως η επίθεση της ουγγρικής κυβέρνησης, της Ε.Ε. και του ∆ΝΤ που 
επιβάλλουν ένα αντίστοιχο εργασιακό και κοινωνικό µεσαίωνα προκαλούν µια 
πρωτοφανή κοινωνική αντίδραση, µε συµµαχίες που εκπλήσσουν. Τα συνδικάτα 
αστυνοµικών, πυροσβεστών, τελωνειακών και στρατιωτικών ένωσαν τις δυνάµεις 
τους και διαδήλωσαν µπροστά από το κοινοβούλιο ζητώντας να διατηρηθεί το ισχύον 
συνταξιοδοτικό καθεστώς. Ζητούν επίσης αυξήσεις στους µισθούς τους που 
παραµένουν επί χρόνια «παγωµένοι» και να µην µειωθούν οι συντάξεις των 
απόστρατων. Ενδεικτικές οι δηλώσεις τους: «Ήρθε οι ώρα να γίνουµε βράχοι επειδή 
µας τα έχουν πάρει όλα µας άφησαν µόνο την πρόωρη συνταξιοδότηση και την τιµή 
µας και δεν θ' αφήσουµε να µας τα πάρουν», είπε ο Κόρνελ Άροκ, ο επικεφαλής του 
Ανεξάρτητου Συνδικάτου Πυροσβεστών (HTFSZ). Οι διαδηλωτές κρατούσαν ένα 
φέρετρο και πανώ στο οποίο έγραφαν «Θέλουµε ευρωπαϊκούς µισθούς, όχι λιτότητα» 
και «Πορεία θανάτου 2009», ενώ σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους 
µέχρι να υπάρξει κάποια συµφωνία µε την κυβέρνηση για τα αιτήµατά τους. 

Ας δούµε όµως πως η Ουγγαρία έφτασε στο ∆ΝΤ. Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Gyula 
THÜRMER, πρόεδρο του Ουγγρικού Κοµµουνιστικού Εργατικού Κόµµατος, «ο 
Ουγγρικός καπιταλισµός βρίσκεται σε κρίση και η γενική κρίση του διεθνούς 
καπιταλισµού την κάνει ακόµη βαθύτερη. Αυτή η κρίση του σύγχρονου Ουγγρικού 
καπιταλισµού µπορεί να εξηγηθεί από τους ακόλουθους παράγοντες: 
1) Η συντριπτική πλειοψηφία της Ουγγρικής οικονοµίας, της βιοµηχανίας, του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, του εµπορίου και των υπηρεσιών έχει πωληθεί στο 
ξένο κεφάλαιο. Η Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα της Ανατολικής και Κεντρικής 
Ευρώπης που άνοιξε την οικονοµία της σε ξένους επενδυτές το 1989. Σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία της οργάνωσης του ΟΗΕ UNCTAD (∆ιάσκεψη των Ηνωµένων 
Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη), που ασχολείται και µε τις ξένες 
επενδύσεις, στο τέλος του 1990 οι άµεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην Ουγγαρία 
αναλογούσαν στο 1.7% του ΑΕΠ. Σήµερα η αναλογία είναι πάνω από 70%. Στην ΕΕ 
αυτό το ποσοστό είναι µόλις 40,9%, στη Ρουµανία 36,7%. Σχεδόν το 100% των 
τραπεζών ανήκει στο διεθνές κεφάλαιο. Το 80% της βιοµηχανικής παραγωγής 
προέρχεται από πολυεθνικές εταιρίες. Η Ουγγρική οικονοµία εξαρτάται από το ξένο 
κεφάλαιο πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Μετά το 
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2011 είναι υπαρκτός ο κίνδυνος και οι γεωργικές εκτάσεις της Ουγγαρίας να 
αγοραστούν από το ξένο κεφάλαιο. 

Ο αποφασιστικός ρόλος του ξένου κεφαλαίου είναι ένα από τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του Ουγγρικού καπιταλισµού. Όλες οι Ουγγρικές 
κυβερνήσεις στήριζαν τις ξένες επενδύσεις παρέχοντας επιχορηγήσεις σε µετρητά 
που καθορίζονταν από ατοµικές κυβερνητικές αποφάσεις, αναπτυξιακές φορολογικές 
απαλλαγές, επιδοτήσεις κατάρτισης, επιδοτήσεις για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας 
κτλ. Σήµερα, οι πολυεθνικές εταιρίες στην προσπάθειά τους να λύσουν τα δικά τους 
προβλήµατα µειώνουν και κλείνουν την παραγωγή στην Ουγγαρία, πράγµα που 
συµβάλει στην αύξηση της ανεργίας.[3] 
2) Η διαφορά µεταξύ των πλούσιων και των φτωχών οµάδων της κοινωνίας έχει 
γίνει τεράστια. Αυτή είναι µια ακόµη αιτία της κρίσης του Ουγγρικού καπιταλισµού. 
Ο πληθυσµός της Ουγγαρίας είναι 10 εκατοµµύρια. Μπορούµε να θεωρήσουµε τα 9 
εκατοµµύρια ως ανθρώπους που ζουν σε πολύ περιορισµένες συνθήκες ζωής ή ακόµη 
στη φτώχεια. Σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία, ο αριθµός των απελπιστικά 
φτωχών, όσων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχει αυξηθεί δραµατικά τα 
τελευταία χρόνια. Το 1993, σύµφωνα µε αξιόπιστες στατιστικές, το 27% του 
πληθυσµού της Ουγγαρίας ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 1980 στην 
Ουγγαρία υπήρχαν περίπου ένα εκατοµµύριο φτωχοί. Σήµερα ο αριθµός τους 
υπερβαίνει τα 2,5 εκατοµµύρια. Το πλουσιότερο δέκα τοις εκατό της κοινωνίας 
βγάζει κατά 7,3 φορές περισσότερα χρήµατα από το φτωχότερο δέκα τοις εκατό. Τα 
παιδιά ίσως να βρίσκονται στην πιο σοβαρή κατάσταση. Σχεδόν οι µισοί άνθρωποι 
κάτω των 18 ζουν σε οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα 
τελευταία χρόνια στο 53% των νοικοκυριών µειώθηκαν οι πραγµατικοί µισθοί. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε αυτές τις οικογένειες η αύξηση των εσόδων ήταν πιο αργή από την 
αύξηση των τιµών. 

Αυξάνεται ο αριθµός των λεγόµενων µακροχρόνια φτωχών. Οι µακροχρόνια 
φτωχοί στην Ουγγαρία αποτελούνται από µια σειρά από διακριτές κοινωνικές οµάδες: 
τους άστεγους, τον αγροτικό πληθυσµό και ιδιαίτερα όσους µένουν σε µικροσκοπικές 
κοινότητες, τους ανέργους ή όσους έχουν τραβηχτεί από την αγορά εργασίας, 
νοικοκυριά µε πάνω από τρία παιδιά, µονογονεϊκές οικογένειες, µοναχικές 
ηλικιωµένες γυναίκες και οι Ρόµα (σ.µ. – τσιγγάνοι). Το εν τρίτο των µακροχρόνια 
φτωχών ανήκουν στην εθνότητα των Ρόµα, αν και αυτή η οµάδα αποτελεί µόλις το 
5% περίπου του πληθυσµού της Ουγγαρίας. 

Τους πρώτους µήνες του 2009 το µέσο εισόδηµα στην Ουγγαρία είναι 402 
ευρώ. Οι χειρώνακτες εργάτες παίρνουν 295 ευρώ, οι διανοούµενοι 511 ευρώ. Ο 
ελάχιστος µισθός είναι 250 ευρώ. Πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οι τιµές καταναλωτή 
πρακτικά βρίσκονται στο επίπεδο της ΕΕ. 
3) Η τρίτη αιτία και χαρακτηριστικό γνώρισµα της κρίσης του Ουγγρικού 
καπιταλισµού είναι το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διαφθοράς. Η Ουγγαρία 
κατατάσσεται στην 39η θέση ανάµεσα σε 179 χώρες ως προς το δείκτη διαφθοράς 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας για το 2007. Παρά τους νόµους ενάντια στη διαφθορά, η 
έλλειψη διαφάνειας οδηγεί σε επίµονες φήµες για διαφθορά στις κρατικές συµβάσεις. 

Τέλος, η Ουγγαρία συµµετέχει ενεργά στις στρατιωτικές ενέργειες που 
εµπνέονται από της ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, από το Κόσοβο έως το Αφγανιστάν. Το 
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∆εκέµβριο του 2009, η Ουγγαρία, που ήδη έχει στείλει 300 στρατιώτες στο 
Αφγανιστάν, θα εξέταζε το αµερικανικό αίτηµα για την αποστολή κι άλλων 
στρατιωτών. Όταν, ο Πρόεδρος Μπους, την 1η Μαΐου 2003, ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση των κύριων πολεµικών επιχειρήσεων κατά του Ιράκ, δηλώνοντας ότι: 
"Στη µάχη του Ιράκ, οι Ηνωµένες Πολιτείες και οι σύµµαχοί τους επικράτησαν. Και 
τώρα η Συµµαχία µας έχει την υποχρέωση να καταστήσει ασφαλή και να 
ανοικοδοµήσει αυτή τη χώρα"[... ]"Η µάχη του Ιράκ αποτελεί µια νίκη στον πόλεµο 
κατά της τροµοκρατίας, που ξεκίνησε την 11η Σεπτεµβρίου 2001 και που ακόµη 
συνεχίζεται. Κανένα τροµοκρατικό δίκτυο δε θα προµηθευτεί πλέον όπλα µαζικής 
καταστροφής από το Ιρακινό καθεστώς, αφού το καθεστώς αυτό δεν υπάρχει πια", 
απευθύνονταν στους Πρόθυµους Συµµάχους του, τη Βρετανία και 46 ακόµη χώρες: 
Αζερµπαϊτζάν, Αιθιοπία, Αλβανία, Αγκόλα, Αυστραλία, Αφγανιστάν, Βουλγαρία, 
Γεωργία, ∆ανία, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ερυθραία, Εσθονία, ΗΠΑ, 
Ιαπωνία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κολοµβία, Κόστα Ρίκα, Κουβέιτ, Λετονία, 
Λιθουανία, Μικρονησία, Μογγολία, Νησιά Μάρσαλ, Νησιά του Σολοµώντα, 
Νικαράγουα, Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουγκάντα, 
Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, Παλό, Παναµάς, Πολωνία, Πορτογαλία, ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας, Ρουάντα, Ρουµανία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχική 
∆ηµοκρατία, Φιλιππίνες. Αργότερα προστέθηκαν και άλλες. 

∆ιαπιστώνουµε ότι η κρίση δεν είναι εθνικό πρόβληµα αλλά ταξικό, προκαλεί 
ένταση των κοινωνικών ανισοτήτων και δραµατική χειροτέρευση των όρων 
εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, δεν επιφέρει περιστολή των πολεµικών 
εξοπλισµών και των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων, αλλά ανάπτυξη τους. 

 
3.2.3Παράδειγµα 
 

Το παράδειγµα της Ουγγαρίας είναι ιδιαίτερα πολύτιµο για µας εδώ σήµερα. 
Η κυβέρνηση της Ελλάδας κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να έχει τη µοίρα των 
Ούγγρων οµοϊδεατών της. Όσο και να παριστάνουν τους αποφασισµένους που 
παίρνουν «σκληρές αποφάσεις µε πόνο καρδιάς για να σωθεί η πατρίδα», έχουν 
κατορθώσει µέσα σε οχτώ µήνες να συρρικνώσουν σε µεγάλο βαθµό τα εισοδήµατα 
της µεσαίας τάξης και να την περιορίσουν αρκετά. Και βέβαια, ούτε τα ελλείµµατα 
περιορίζονται ούτε η κρίση κοπάζει. Η διαφορά µε την Ουγγαρία, δεν είναι λοιπόν 
ούτε η αποτυχία της σοσιαλδηµοκρατίας ούτε των συνταγών της «τρόϊκα». Η 
διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ισχυρό, µαχητικό εργατικό κίνηµα σε 
αντίθεση µε την Ουγγαρία όπου οι απεργίες είναι λιγοστές, τα συνδικάτα αδύνατα και 
η Αριστερά ανύπαρκτη. Αυτό το εργατικό κίνηµα µε όλες τις αδυναµίες του, και όχι 
κάποιο ιδανικό, είναι η δύναµη που, όχι µόνο τους τελευταίους µήνες, αλλά την 
τελευταία 20ετία έχει δώσει τις πιο σκληρές µάχες ενάντια στις επιθέσεις των 
καπιταλιστών. Όχι µόνο µάχες ενάντια στις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη 
λιτότητα, αλλά και µάχες ενάντια στον πόλεµο, τον ρατσισµό και την καταστολή.  

Γι´ αυτό τον λόγο ο θυµός κι η αγανάκτηση των εργαζόµενων εκφράστηκε µε 
τους πανεργατικούς σεισµούς της 5 Μάη και 20 Μάη και σε µια σειρά απεργίες που 
ξεσπάνε στους πιο διαφορετικούς εργατικούς χώρους. Γι´ αυτό το αίτηµα να γίνει 
στάση πληρωµών του χρέους αρχίζει να γίνεται αίτηµα οργανωµένων κοµµατιών της 
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τάξης µας και να συγκινεί πλατιά τµήµατα εργαζόµενων. Όµως, αυτή η εικόνα είναι 
και ένα καµπανάκι. Η καπιταλιστική κρίση κι οι επιθέσεις της κυρίαρχης τάξης 
δηµιουργούν φτώχεια και ανασφάλεια σε µαζική κλίµακα. Το να µετατραπεί αυτό το 
µείγµα σε απελπισία που στρέφεται στην αναζήτηση αποδιοποµπαίων τράγων, αυτός 
είναι ο στόχος της κυρίαρχης τάξης και γι´ αυτόν τον ρόλο βάζουν και θα βάζουν 
υποψηφιότητα κάθε λογής κόµµατα. Το επόµενο διάστηµα, η ελπίδα και η απελπισία, 
θα αναµετρηθούν, σε κάθε εργατικό χώρο, σε κάθε γειτονιά, γύρω από κάθε πλατεία. 

Γι´ αυτό ο κόσµος δεν πρέπει να υποτιµάει το σηµερινό κίνηµα. Αντίθετα, θα 
πρέπει να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να το κλιµακώσει αγωνιστικά να το 
κάνει πιο αιχµηρό πολιτικά. Για να οργανώσει απεργιακές µάχες που δεν θα 
αρκούνται στη διαµαρτυρία αλλά θα κόβουν το χέρι που κρατάει το µαχαίρι των 
περικοπών και των απολύσεων. Ένα τέτοιο µαχητικό, απεργιακό κίνηµα µε τον 
αντικαπιταλισµό να δίνει το ρυθµό, µπορεί να νικήσει «µνηµόνια» και τρόικες, να 
συγκρουστεί µε τη λογική του κεφαλαίου και παράλληλα να εµπνεύσει τους εργάτες 
όλης της Ευρώπης και της Ουγγαρίας.  

3.3 Οι ουγγρικές κυβερνήσεις προώθησαν τα εξής μέτρα:     
       
- Πάγωµα των µισθών του δηµοσίου για την επόµενη διετία. Προβλέπεται περικοπή 
του 13ου µισθού των δηµοσίων υπαλλήλων, µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων 
προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τον αγροτικό τοµέα, σταδιακή αύξηση από το 
2012 της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 έτη, αναπροσαρµογή των 
συντάξεων και περικοπή του δώρου Χριστουγέννων.  
- Μείωση κατά 10% των επιδοµάτων ασθενείας και αναπηρίας ώστε να κυµαίνονται 
γύρω στο 60% του βασικού µισθού.  
- Τα επιδόµατα τέκνων δεν θα αυξηθούν για δύο έτη και το όριο ηλικίας για την λήψη 
τους µειώνεται από το 23ο στο 20ο έτος.  
- Αύξηση από 1ης Ιουλίου 2009 του ΦΠΑ από 20% στο 25%, όπως και της 
φορολογίας στην βενζίνη, τσιγάρα και ποτά κατά 6%.  
Στα είδη πρώτης ανάγκης, ψωµί, γαλακτοκοµικά, θέρµανση ορίστηκε ΦΠΑ 18%. 
- Αύξηση του ετήσιου φορολογικού εισοδήµατος µε την κατώτατη κλίµακα 18% από 
1,9 εκατοµµύρια φιορίνια (περίπου 6.700 ευρώ) σε 5 εκατοµµύρια φιορίνια (περίπου 
17.500 ευρώ), µε παράλληλη αύξηση της φορολογικής κλίµακας για τα ανώτερα 
εισοδηµατικά κλιµάκια από 33% σε 35%.  
- Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από 32% σε 27%, µε 
ελάχιστο µηνιαίο εισόδηµα υπολογισµού τα 140.000 φιορίνια (περίπου 500 ευρώ), 
που είναι το διπλάσιο των κατώτατων µηνιαίων αποδοχών. 
- Αύξηση της εταιρικής φορολόγησης από 16% σε 19%, αλλά λαµβάνοντας υπόψη 
την κατάργηση του Φόρου Αλληλεγγύης (4%), η καθαρή φορολογική ελάφρυνση για 
τις επιχειρήσεις είναι 1%. και 15% φορολογική ελάφρυνση των τρίτεκνων 
οικογενειών, ενώ προβλέπεται επιπλέον 15% ελάφρυνση για κάθε επιπλέον παιδί.[1] 

Λόγω της κρίσης και των µέτρων κατά το 2009, σε σχέση µε το 2008, οι 
πραγµατικοί µισθοί έχουν µειωθεί κατά 2,1% µε τις λιανικές πωλήσεις να κάµπτονται 
στην ίδια περίοδο κατά 4,7% και την συνολική κατανάλωση των νοικοκυριών να 
µειώνεται κατά 7% περίπου. Επίσης, το 2009 όλοι οι τοµείς παραγωγής της 
Ουγγαρίας παρουσίασαν κάµψη, µε τη βιοµηχανική παραγωγή να είναι µειωµένη 
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κατά 17% και την αγροτική κατά 17% επίσης, κυρίως λόγω της µειωµένης κατά 23% 
εσοδείας των δηµητριακών. Ο τοµέας κατασκευών είχε συρρίκνωση στο ίδιο 
διάστηµα 2,7% και διεσώθη λόγω των δηµοσίων επενδύσεων, ενώ ο τοµέας 
υπηρεσιών συρρικνώθηκε κατά 2,5%. 

Οι πρώτες εκτιµήσεις υποστηρίζουν ότι ο στόχος του 2009 για µείωση του 
ελλείµµατος στο 3,9% του ΑΕΠ έχει επιτευχθεί, ωστόσο αναφέρεται ότι το 
συγκεκριµένο µέγεθος βρισκόταν σε πτωτική πορεία ήδη από το 2006. 
Βασικός άξονας της οικονοµικής πολιτικής είναι η διατήρηση της εµπιστοσύνης των 
διεθνών αγορών και η δηµιουργία φιλικού οικονοµικού περιβάλλοντος για τους 
επενδυτές, καθώς η οικονοµία της Ουγγαρίας είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένη από 
τις ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές.  

Πρόβληµα παραµένει η τόνωση της εσωτερικής ζήτησης, ωστόσο από το 
τρίτο τρίµηνο του 2009 έχει παρουσιασθεί τάση κάµψης του ρυθµού µείωσης των 
λιανικών πωλήσεων και της βιοµηχανικής παραγωγής. Επίσης, τα χαµηλά επίπεδα 
πληθωρισµού (περί το 4,2%) επιτρέπουν στην κεντρική τράπεζα να προβαίνει 
αποσκοπώντας στην αναθέρµανση της αγοράς, σε διαδοχικές µειώσεις του βασικού 
επιτοκίου. Ο οίκος Moodys εκτιµάται ότι θα αναβαθµίσει την Ουγγαρία στα µέσα του 
2010, ενώ το ∆ΝΤ εκφράζει την ικανοποίησή του από τα αποτελέσµατα των 
περιοδικών ελέγχων που πραγµατοποιεί στην χώρα. Επίσης, σε πρόσφατες δηλώσεις 
του, ο πρωθυπουργός της χώρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ουγγαρία έχει 
ξεπεράσει την χειρότερη φάση της οικονοµικής κρίσης, ενώ η χώρα έχει δηλώσει ότι 
δεν πρόκειται να δεχθεί την τελευταία δόση του δανείου του ∆ΝΤ που 
χρησιµοποιείται για την ενίσχυση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας και 
την θωράκιση του εθνικού νοµίσµατος. Τέλος, τάσσεται υπέρ της ένταξης της χώρας 
στην ευρωζώνη το συντοµότερο δυνατό, θεωρώντας ωστόσο ότι δεν θα ήταν σκόπιµο 
να ορισθεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία ένταξης, καθώς εκτιµά ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας της 
ουγγρικής οικονοµίας. 

 

3.4 Σχέση Ουγγαρίας και Ελλάδας 
 

3.4.1 Επενδύσεις 500 εκατ. δολαρίων από 120 ελληνικές εταιρείες 
 

Πολύ καλές χαρακτηρίζονται οι διµερείς σχέσεις Ελλάδας-Ουγγαρίας, µε τις 
θέσεις τους να συµπίπτουν σε πολλά θέµατα, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον για την 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ελλάδα και Ουγγαρία διατηρούν σε πολύ υψηλό 
επίπεδο τις διµερείς επαφές τους, ενώ συνεργάζονται σε αναπτυξιακά προγράµµατα 
και σε προγράµµατα στο Αφγανιστάν, µε την Ελλάδα να έχει ενισχύσει το 2008 µε 
500.000 ευρώ την δύναµη του ουγγρικού PRT (Provincial Reconstruction Team) στην 
επαρχία Μπαγκλάν. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ουγγρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2007 οι 
ελληνικές εξαγωγές προς την Ουγγαρία ανήλθαν σε 73 εκατοµµύρια ευρώ και οι 
εισαγωγές από αυτήν σε 565,6 εκατοµµύρια ευρώ, µε το εµπορικό έλλειµµα εις βάρος 
της Ελλάδας να είναι 492,6 εκατ. ευρώ, έναντι 296,2 εκατοµµυρίων το 2006. 
Θετικότερη εικόνα εµφανίστηκε για την Ελλάδα στο 11µηνο του 2008, αφού το εις 
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βάρος της εµπορικό έλλειµµα συρρικνώθηκε κατά 20,9% (σε 353,1 εκατ. ευρώ), 
όµως, αυτό οφείλεται κυρίως στην πτώση των ουγγρικών εξαγωγών.Οι ελληνικές 
εταιρείες (µικτές και αµιγείς) που δραστηριοποιούνται στην Ουγγαρία προσεγγίζουν 
τις 120, µε την πλειονότητα τους να καλύπτει τον τοµέα του τουρισµού (γραφεία 
ταξιδίων) και εµπορίου τροφίµων και κατά δεύτερο λόγο τους τοµείς της 
βιοµηχανίας, των µεταφορών και της παροχής υπηρεσιών.Οι σηµαντικότερες 
επενδύσεις του ελληνικού επενδεδυµένου κεφαλαίου, που εκτιµάται γύρω στα 500 
εκατοµµύρια δολάρια, είναι οι Coca Cola, 3E, Vivartia, Alumil, Yalco, Sarantis, 
Μαίλης και η θυγατρική της Intracom, FORNAX. 

 
Τον Ιούνιο του 2007, κατά την επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στην 

Αθήνα, αποφασίστηκε η σύσταση Μεικτής ∆ιϋπουργικής Επιτροπής για την 
προώθηση της συνεργασίας στους τοµείς των συνδυασµένων µεταφορών, εµπορίου 
και ενέργειας, ενώ στην διεθνή έκθεση Τουρισµού UTAZAS 2009 η Ελλάδα ήταν 
τιµώµενη χώρα. Σηµειώνεται επίσης ότι το 1997 ιδρύθηκε το Ελληνο-Ουγγρικό 
Εµπορικό, Βιοµηχανικό και Τουριστικό Επιµελητήριο, ενώ στα τέλη της ίδιας εκείνης 
χρονιάς συνεστήθη το Ελληνο-Ουγγρικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο.Οι δύο χώρες 
επίσης συνεργάζονται στον τοµέα του Πολιτισµού, και στον τοµέα της µόρφωσης µε 
υποτροφίες και µορφωτικές ανταλλαγές. Στην Ουγγαρία υπάρχουν οι εξής έδρες 
ελληνικών σπουδών:  
- Στην Βουδαπέστη στο Πανεπιστήµιο Eotvos Lorand (έδρα Νεοελληνικής 
Φιλολογίας και Τµήµα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας). 
- Στην Βουδαπέστη στο Καθολικό Πανεπιστήµιο Pazmany Peter (PPKE) λειτουργεί 
Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας και Μεσαιωνολογίας µε αντικείµενο κλασικές 
σπουδές, αρχαία ελληνική γλώσσα, Γραµµατεία και Ιστορία. 
- Στο Ντέµπρετσεν στο εκεί πανεπιστήµιο λειτουργεί έδρα Κλασικής Φιλολογίας µε 
αντικείµενο κλασικές σπουδές, αρχαία ελληνική γλώσσα, Γραµµατεία και Ιστορία. 
- Στο Πανεπιστήµιο του Σέγκεντ λειτουργεί έδρα Κλασικής Φιλολογίας µε 
αντικείµενο κλασικές σπουδές, αρχαία ελληνική γλώσσα, Γραµµατεία και Ιστορία 
καθώς και Βυζαντινή Ιστορία και Γραµµατεία. 

Οι δεσµοί της Ελλάδας και της Ουγγαρίας ενισχύονται έτσι περαιτέρω από 
την παρουσία της ελληνικής οµογένειας στην Ουγγαρία, καθώς στην χώρα εκτός των 
επιχειρηµατιών και φοιτητών, διαµένουν µόνιµα 4.500-5.000 οµογενείς, πολιτικοί 
πρόσφυγες του εµφυλίου πολέµου. Η ελληνική κοινότητα έχει αναγνωρισθεί 
επισήµως ως µία από τις 13 συνολικά αναγνωρισµένες µειονότητες, ενώ η 
Αυτοδιοίκηση Ελλήνων Ουγγαρίας αποτελεί το κορυφαίο συλλογικό όργανο της 
ελληνικής µειονότητας. Υπάρχουν συνολικά 35 αυτοδιοικήσεις στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα της Βουδαπέστης, στο χωριό Μπελογιάννης και σε άλλες πόλεις. 
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Η έδρα της Πανουγγρικής Αυτοδιοίκησης στεγάζεται σε κεντρικό κτίριο της 
Βουδαπέστης που παραχώρησε το Ουγγρικό κράτος κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
του κ. Κωστή Στεφανόπουλου στη Βουδαπέστη, τον Απρίλιο του 1998.Επίσης, εκτός 
των αυτοδιοικήσεων, λειτουργούν οµογενειακές οργανώσεις, πολιτιστικοί σύλλογοι 
και εκκλησιαστική κοινότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  Οι Μεταβλητές μας 
 

4.1 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (αγγλ. Gross Domestic Product - 
GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει µια οικονοµία, 
εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των 
τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παράχθηκαν εντός µιας χώρας σε διάστηµα 
ενός έτους, ακόµα και αν µέρος αυτού παράχθηκε από παραγωγικές µονάδες που 
ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι 
το Προϊόν ή Εισόδηµα που αποκτούν οι κάτοικοι µιας χώρας ανεξάρτητα του σε ποια 
χώρα το αποκτούν. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών 
(υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι µιας χώρας σε διάστηµα ενός έτους. 
∆ιαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συµπεριλαµβάνει και το 
Εισόδηµα που απέκτησαν οι κάτοικοι µιας χώρας στο εξωτερικό.[3] 

 

4.1.1 Οι συνιστώσες του ΑΕΠ (GDP) 

 
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται µαθηµατικά ως εξής: 

GDP = C + I + G + NX 
όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δηµόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών 
και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές. 

Κατανάλωση (consumption) ειναι η δαπάνη που πραγµατοποιούν τα 
νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. 

Επένδυση (investment) είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού 
εξοπλισµού, αποθεµάτων και κτιρίων, συµπεριλαµβανόµενης και της δαπάνης για την 
αγορά νέων κατοικιών. 

∆ηµόσιες δαπάνες (goverment purchase) είναι οι δαπάνες για την αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών τις οποίες πραγµατοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι 
κυβερνήσεις των πολιτειών και η οµοσπονδιακή κυβέρνηση. π.χ αγορά υποβρυχίου 
για το ναυτικό. 

Καθαρές εξαγωγές (net exports) είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονοµία και αγοράζονται από 
αλλοδαπούς (εξαγωγές) µείον τη δαπάνη για την αγορά ξένων αγαθών και υπηρεσιών 
που πωλούνται στην εγχώρια οικονοµία (εισαγωγές). 

Αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή ∆είκτης Τιµών του ΑΕΠ: αριθµοδείκτης που 
µετρά τις µεταβολές όλων των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε 
µια οικονοµία, δηλαδή του ΑΕΠ. Ισούται µε το λόγο του ονοµαστικού ΑΕΠ στο έτος 
βάσης προς το ονοµαστικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό.[4] 
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4.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 
 

Γενικά στην οικονομία, το εμπόριο και την ελεύθερη αγορά οι όροι "προσφορά" και 

"ζήτηση" είναι όροι αλληλένδετοι, οι σημαντικότεροι, βάσει των οποίων και χαρακτηρίζεται 

μια αγορά, όχι όμως και απόλυτα. 

 

4.2.1 Ανάλυση του όρου "προσφορά" 
 

Με τον όρο "προσφορά" εκφράζεται γενικά σε κάποια δεδοµένη χρονική 
στιγµή ή ακόµα και περίοδο η διαθέσιµη ή προσφερόµενη προς αγορά ποσότητα ενός 
οικονοµικού αγαθού ή κάποιου συντελεστή παραγωγής. 

Για παράδειγµα σε κάποια ιχθυόσκαλα στις 05.00 ώρα της Η ηµέρας του Μ 
µήνα, διαθέτονταν προς πώληση 10 τόνοι αλιεύµατος Χ. Λέγεται τότε ότι στη 
συγκεκριµένη ιχθυόσκαλα η προσφορά αλιεύµατος Χ, την Η/Μ ήταν 10 τόνοι. Αν 
µετά 3 ηµέρες η προσφορά ίδιου αλιεύµατος ήταν 20 τόνοι, τότε λέγεται ότι την 
Η+3/Μ η προσφορά του Χ αλιεύµατος ήταν "διπλάσια" από προ τριηµέρου. 

Κατ΄ ακολουθία του παραπάνω παραδείγµατος χαρακτηρίζεται π.χ. σε µια 
εµποροπανήγυρη ότι υφίσταται "µεγάλη προσφορά" ενός αγροτικού προϊόντος, 
εννοώντας ότι η προσφερόµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη της συνήθους ή της 
απαιτούµενης στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Το ίδιο µπορεί να λεχθεί και για ένα 
βιοµηχανικό προϊόν. Ή ότι η προσφορά καπνού διπλασιάστηκε εφέτος σε σχέση µε 
πέρυσι. Ή η προσφορά της διεθνούς χωρητικότητας µεταφοράς υγρών καυσίµων 
πολλαπλασιάστηκε εφέτος, εννοώντας ότι η χωρητικότητα των προσφερόµενων 
δεξαµενοπλοίων στη διεθνή αγορά εφέτος έχει "πολλαπλασιαστεί". 

Μετά τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο όρος "προσφορά" χρησιµοποιείται 
όχι µόνο για προϊόντα (αγροτικά, βιοµηχανικά κ.λπ.) αλλά και για προσφερόµενες 
υπηρεσίες (π.χ. διάθεση µεταφορικών µέσων, εργασίας κ.λπ.). Επίσης ο όρος 
προσφορά χρησιµοποιείται ευρύτατα ακόµη και σε διάθεση "κεφαλαίων" ή σε 
διάθεση "εδάφους" ή και σε "εργασία", π.χ. η διάθεση κεφαλαίων στη 
µακροπρόθεσµη πιστωτική αγορά αυξήθηκε, ή η προσφορά προς πώληση αγρών, ή 
οικοπέδων είναι αυξηµένη, ή η προσφορά εργατικών χεριών µειώθηκε (στην αγορά 
εργασίας) κ.λπ. 

 

4.2.2 Ανάλυση του όρου "ζήτηση" 
 

Ο όρος ζήτηση, όπως και ο όρος "προσφορά", εκφράζει επίσης ποσότητα, και 
συγκεκριµένα την ποσότητα των ζητουµένων αγαθών για κάλυψη αναγκών, 
(εµπορευµάτων, εργασίας κ.λπ). 

Σηµειώνεται ότι η ζήτηση αποτελεί επιθυµία προµήθειας ορισµένης 
ποσότητας αγαθού σε ορισµένη τιµή. Ενώ η προσφορά αποτελεί επιθυµία διάθεσης 
ορισµένης ποσότητας αγαθού επίσης σε ορισµένη τιµή. Συνεπώς και οι δύο όροι 
εκφράζουν ποσότητες εξαρτηµένες όµως από τις τιµές. 

Στην οικονοµική επιστήµη τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση αποτελούν 
µεταβλητές σχέσεις µεταξύ δύο µεγεθών, δηλαδή των ποσοτήτων αγαθών και των 
τιµών. Έτσι η µεν προσφορά αφορά σχέση µεταξύ ποσότητας προς διάθεση (πώληση) 
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και της τιµής (αξίας) που σκοπεύετε να πωληθεί, η δε ζήτηση αφορά σχέση 
ποσότητας που σκοπεύετε να αγορασθεί σε µία επιδιωκόµενη τιµή. 

Κατόπιν των παραπάνω συνάγεται ότι οι όροι ζήτηση και προσφορά νοούνται 
να είναι πάντα συνδεδεµένοι µε την έννοια µιας συγκεκριµένης τιµής. Συνεπώς κάθε 
µεταβολή της τιµής προκαλεί µεταβολές στα µεγέθη της ζήτησης και της προσφοράς. 
Αυτή η ουσιώδης εξάρτηση µεταξύ των τριών αυτών οικονοµικών όρων είναι αυτή 
που εκφράζεται τελικά µε τους νόµους προσφοράς και ζήτησης. 

 

4.2.3 Νόμοι προσφοράς και ζήτησης 
 

Ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης είναι ένας από τους 
σηµαντικότερους, βασικότερους και διαχρονικούς νόµους της οικονοµίας. Η 
προσφορά και η ζήτηση είναι έννοιες ποσοτικές που αφορούν δύο ανθρώπινες 
οµάδες: τους καταναλωτές ή τους αγοραστές που διαµορφώνουν µε τις αγορές τους 
τη ζήτηση και τους πωλητές που καθορίζουν την προσφορά. 

Η ζήτηση ενός προϊόντος είναι η επιθυµία του καταναλωτή/αγοραστή να 
αγοράσει κάποια ποσότητα αγαθού σε συγκεκριµένη τιµή. 

Η προσφορά εκφράζει την επιθυµία του πωλητή/παραγωγού να πουλήσει µια 
ποσότητα ενός προϊόντος σε µια συµφέρουσα τιµή. 

Με λίγα λόγια ο νόµος της ζήτησης µας λέει ότι όσο αυξάνεται η τιµή ενός 
προϊόντος, µειώνεται η ποσότητα που ζητά ο αγοραστής, ενώ όσο µειώνεται η τιµή 
αυτού του προϊόντος αυξάνεται η ποσότητα που ζητείται. 

Επίσης ο νόµος της προσφοράς µας λέει ότι όταν αυξάνεται η τιµή ενός 
προϊόντος αυξάνεται και η ποσότητα που προσφέρει ο παραγωγός ενώ η µείωση της 
τιµής φέρνει ως συνέπεια τη µείωση της ποσότητας που προσφέρεται.[4] 

 

4.3 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
 

Επιτόκιο είναι το κόστος του χρήµατος, δηλαδή η τιµή για τη χρήση 
συγκεκριµένου χρηµατικού κεφαλαίου για συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Υπάρχουν 
πολλά είδη επιτοκίων µέσα σε µια καπιταλιστική οικονοµία. Επιτόκιο δανεισµού, 
καταθέσεως, πιστωτικών καρτών, διατραπεζικό, διακρατικό και πολλά άλλα. 
Συνήθως όταν αναφερόµαστε στο επιτόκιο ως τιµή εννοούµε µια συνισταµένη που 
αντιπροσωπεύει όλα τα είδη των επιτοκίων. Όλα τα είδη των επιτοκίων έχουν την 
ίδια κατεύθυνση. ∆ηλαδή είτε όλα αυξάνονται, είτε όλα µειώνονται. Λέγοντας πως το 
επιτόκιο π.χ δανεισµού είναι 4 % εννοούµε πως αν κάποιος θέλει να αγοράσει σήµερα 
κάποιες χρηµατικές µονάδες (να δανειστεί χρήµα) θα πρέπει στο τέλος της περιόδου 
αναφοράς να πληρώσει µαζί µε το κεφάλαιο που αγόρασε και 4% παραπάνω. 
Σύµφωνα µε την καθηµερινή πρακτική το σύνηθες χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
υπολογίζεται το επιτόκιο είναι το ένα έτος 360 ηµέρες (όχι 365) χωρίς όµως να 
αποκλείονται και άλλα χρονικά διαστήµατα. Επίσης το επιτόκιο αποτελεί τον τόκο 
κεφαλαίου για 100 χρηµατικές µονάδες γι’ αυτό συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό επί 
τοις εκατό. 

Το επιτόκιο υπόκειται σε αλλαγές που αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. 
Ωστόσο η ρύθµιση των επιτοκίων δεν γίνεται αυτόµατα, αλλά µε αποφάσεις των 
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κεντρικών τραπεζών. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις 
µπορεί να είναι αρκετά σύνθετα, αφορούν στο σχεδιασµό της νοµισµατικής πολιτικής 
µιας οικονοµίας, και είναι από τα κεντρικά θέµατα που εξετάζει η 
µακροοικονοµική.[5] 

 

4.4 Παράγοντες που επεξηγούν το επίπεδο των επιτοκίων 
 

Η οικονοµική θεωρία αναφέρεται σε πολλούς παράγοντες που επεξηγούν το 
επίπεδο του επιτοκίου απόδοσης των οµολόγων. Θα περιοριστούµε στο παρόν 
σύγγραµµα στη διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων και στη σχέση που συνδέει το 
ονοµαστικό επιτόκιο µε τον πληθωρισµό. 

 

4.4.1Διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων  
 

Τα διάφορα επιτόκια που υπάρχουν στην χρηµατοπιστωτική αγορά διαφέρουν 
µεταξύ τους λόγω των διαφορών που υπάρχουν στα διάφορα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία µε τα οποία συνδέονται. Οι βασικές διαφορές αναφέρονται α) στον χρονικό 
ορίζοντα β)στο βαθµό επικινδυνότητας (ρίσκο) και γ)στο κόστος συναλλαγών. 

Η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων ενδιαφέρεται (ασχολείται) µε εκείνα 
τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που φέρουν τον ίδιο βαθµό κινδύνου, το ίδιο κόστος 
συναλλαγών αλλά διαφέρουν όσον αφορά στη χρονική τους διάρκεια. Με άλλα λόγια 
η διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων ενδιαφέρεται για τη σχέση µεταξύ τρέχοντος  
(spot) και προθεσµιακού (forward) επιτοκίου. 

Το τρέχον επιτόκιο (spot rate of interest) είναι το ετήσιο επιτόκιο που θα 
κέρδιζε (ή θα πλήρωνε εάν δανειζόταν) κάποιος από µια επένδυση (ή σε ένα δάνειο) 
και το οποίο αφορά σε κάποια συγκεκριµένη διάρκεια ξεκινώντας από σήµερα. 

Το προθεσµιακό επιτόκιο (forward rate of interest) υπολογίζεται κάνοντας 
χρήση των επιτοκίων της τρέχουσας αγοράς, και εφαρµόζεται από ένα συγκεκριµένο 
σηµείο στο µέλλον και για ορισµένη διάρκεια. 

 

4.4.2 Είδη Επιτοκίων 
 

Επιτόκιο δανεισµού 
∆ανειστικό Επιτόκιο είναι ο ρυθµός µε τον οποίο χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

δανείζουν χρήµατα. Αποτελεί τη βάση από την οποία οι τράπεζες δανείζουν τα 
χρήµατα, στη συνέχεια, στον τελικό πελάτη... 
Επιτόκιο καταθεσης 

Ορίζεται σαν το επιτόκιο που επιβάλλεται από ένα αποθετήριο (τράπεζα 
δηλαδή) για οποιαδήποτε µορφή κατάθεσης. 
Επιτόκιο πιστωτικών καρτών 

Ο τόκος είναι µια δαπάνη για τη χορήγηση πιστώσεων. Όλοι οι λογαριασµοί 
πιστωτικών καρτών έχουν ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο (επιτόκιο πιστωτικής κάρτας). 
Οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο 
εφαρµόζονται οι τόκοι στον λογαριασµό πιστωτικής κάρτας.   
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Το συνολικό ετήσιο ποσοστό διαφέρει από προϊόν σε προϊόν και διαφορετικά 
ποσοστά µπορούν να εφαρµοστούν σε διαφορετικά είδη συναλλαγών. Για 
παράδειγµα, ορισµένα τραπεζικά προϊόντα µπορούν να έχουν διαφορετική τιµή 
αγοράς και τιµή τοις µετρητοίς, ή µπορεί να λάβετε ένα ειδικό επιτόκιο για µεταφορά 
υπολοίπου. Τόκοι που εισπράττονται από την τράπεζα µπορούν να χωριστούν σε 
τέσσερις κατηγορίες:  

Αγορά ενδιαφέροντος - είναι ο τόκος που επιβάλλεται σε αγορές όπως των 
τροφίµων από το σούπερ µάρκετ, πληρωµή λογαριασµών ή άµεσες χρεώσεις, όπως τα 
ασφάλιστρα.  

Ταµειακές ενδιαφέροντος - είναι τόκοι που χρεώνονται για συναλλαγές σε 
µετρητά, όπως αναλήψεις σε ΑΤΜ, στις µεταφορές κεφαλαίων προς άλλο 
λογαριασµό χρησιµοποιώντας τραπεζικές συναλλαγές µέσω Internet ή τηλεφωνική 
τραπεζική, και τους λογαριασµούς που καταβάλλεται πάνω από τον πάγκο στην 
τράπεζα, ή το ταχυδροµείο.  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον - είναι επιτοκίων για άλλα ποσά, όπως ένα ποσό 
µεταφοράς υπολοίπου από µια πιστωτική κάρτα οι τράπεζες σε ένα άλλο.  

Οι τόκοι επί των τόκων - είναι τόκοι επί των τόκων εµφανιστεί στο 
αντίγραφο του λογαριασµού που εκκρεµούν και που παράγονται από τις τρεις 
παραπάνω κατηγορίες. Πρόσθετες επιβαρύνεται µε επιτόκιο οποιεσδήποτε χρεώσεις 
τόκων, τα οποία εκκρεµούν από την τελευταία περίοδο δήλωσης.  
∆ιατραπεζικό επιτόκιο 

To διατραπεζικό επιτόκιο (Euribor)  είναι µια ηµερήσια τιµή αναφοράς µε 
βάση το µέσο όρο των επιτοκίων µε τα οποία οι τράπεζες προσφέρονται να  
δανείζουν κεφάλαια σε άλλες τράπεζες.  ∆ηλαδή είναι το επιτόκιο που χρεώνεται για 
βραχυπρόθεσµα δάνεια µεταξύ των τραπεζών. 
 
 

 
Το διάγραµµα του Euribor για Ουγγαρία 1999-2010 

∆ιακρατικό επιτόκιο  
Είναι το επιτόκιο µε το οποίο δανείζονται οι χώρες µεταξύ τους ή µε άλλα 

λόγια οι τράπεζες των χωρών µεταξύ τους 
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4.5ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

Ο δείκτης τιµών καταναλωτή (∆ΤΚ) µετρά το συνολικό κόστος των αγαθών 
και υπηρεσιών που αγοράσθηκαν από έναν τυπικό καταναλωτή. Χρησιµοποιείται για 
να ελεγχθούν οι αλλαγές στο κόστος ζωής. Περιγράφει την κίνηση των τιµών 
χρησιµοποιώντας έναν δείκτη. Όταν ο ∆ΤΚ αυξάνει, η τυπική οικογένεια ξοδεύει 
περισσότερες δραχµές (ευρώ) για να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο ζωής. Οι 
οικονοµολόγοι και όχι µόνον χρησιµοποιούν τον ∆ΤΚ και τον αποπληθωριστή του 
GDP για να µετρήσουν πόσο γρήγορα αυξάνει το επίπεδο τιµών. Υπάρχουν όµως 
τρεις πολύ σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους: 
Ο ∆ΤΚ 1)Συµπεριλαµβάνει µόνο καταναλωτικά αγαθά 
             2)Συµπεριλαµβάνει εισαγόµενα αγαθά 
             3)Υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ένα σταθερό καλάθι της νοικοκυράς 
Ο αποπληθωριστής GDP 1)Συµπεριλαµβάνει όλα τα αγαθά που παράγονται εγχώρια 

     2)∆εν συµπεριλαµβάνει εισαγόµενα αγαθά 
     3)Υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τα τρέχοντα αγαθά 

Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) καταρτίζεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των 
µεταβολών του γενικού επιπέδου των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών που 
συνθέτουν το "καλάθι της νοικοκυράς". Η τελευταία αναθεώρηση του ∆ΤΚ έλαβε 
χώρα το 2005 βασιζόµενη στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών του 
αντίστοιχου έτους. Ο ∆ΤΚ είναι δείκτης σταθερής βάσης και διατίθεται σε µηνιαία 
βάση από το 1959. 
Λέξεις κλειδιά ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, προσφορά, ζήτηση, επιτόκιο, δείκτης 
τιµών καταναλωτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την θεωρητική σχέση ανάµεσα στην 
χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ανάπτυξη ήταν ο 
Schumpeter(1911) o οποίος στο βιβλίο του µε τίτλο «The theory of economic 
development» υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από ενδιάµεσους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που προσελκύουν τις αποταµιεύσεις την 
αξιολόγση των έργων τη διαχείριση κινδύνων τη παρακολούθηση των διαχειριστών 
καθώς και την διευκόλυνση των συναλλαγών είναι ουσιαστικής σηµασίας για την 
τεχνολογική καινοτοµία και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Τα εµπειρικά έργα των Goldsmith(1969), McKinnon(1973), Shaw(1973), 
Levine (1991), King and Levine(1993) και Gertler (1992) δείχνουν ότι η 
χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη αποτελεί µια σηµαντική µεταβλητή που επηρεάζει που 
επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την Ansari(2000) η 
χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη έχει προγνωστική δύναµη για την µελλοντική 
οικονοµική ανάπτυξη. 

Ο Goldsmith(1969) µελετώντας την περίοδο 1860-1963 για ένα σύνολο 35 
χωρών κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του 
χρηµατοοικονοµικού  τοµέα και της ανάπτυξης στις οικονοµίες που εξέτασε. Επίσης 
υποστηρίζει ότι η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει τις χρηµατιστηριακές αγορές 
καθώς δηµιουργεί κίνητρα για χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε τον M.J.Hamburger, η µεταβλητότητα της προσφοράς χρήµατος 
(Μ1) εξαρτάται θετικά από τις τιµές τριών επιτοκίων, το µακροπρόθεσµο επιτόκιο 
οµολόγων, το ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου και το επιτόκιο προθεσµιακών 
καταθέσεων. 

Ο B.Hayo παρατήρησε πως ενώ για κάθε χώρα ξεχωριστά τα υποδείγµατα 
ζήτησης χρήµατος είναι σταθερά για µια περίοδο 20 χρόνων µόνο, ένα µοντέλο 
ζήτησης χρήµατος για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει διαρκή σταθερότητα. 
Σύµφωνα µε τον K.Weshe η αλλαγή του νοµίσµατος δεν αποτελεί λόγο για την 
σταθερότητα του υποδείγµατος της συνολικής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο 
συγκεκριµένα η συνολική ζήτηση χρήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί το 
υπόδειγµα ζήτησης χρήµατος της Γερµανίας. 

Οι R.G.King και οι R.Levinne(1993) µελετώντας στοιχεία 80 χωρών για την 
περίοδο 1960-1989 ερευνούν αν και κατά πόσο τα υψηλά επίπεδα ανάπτυξης του 
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση µε τους υψηλούς 
ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν 
επιβεβαιώνει τη πρόταση του Schumpeter πως το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 
µπορεί να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη. Επιπλέον καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι οι δείκτες µέτρησης της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης που 
χρησιµοποίησαν µπορούν να προβλέψουν το µελλοντικό ρυθµό ανάπτυξης της 
οικονοµίας. 

Ο D.Qin υποστηρίζει πως ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, όπως 
ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων και µη σταθεροί συντελεστές προµηνύουν 
συνήθως την έλλειψη κάποιας µεταβλητής από το υπόδειγµα. 
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Οι H.E.Reimers και K.Roht προσθέτουν µια νέα µεταβλητή στα υποδείγµατα 
ζήτησης χρήµατος. Υποστηρίζουν ότι χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν σα κύριο 
νόµισµα το Ευρώ πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και σαν επιπλέον µεταβλητή την τιµή 
των οµολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι Shan και Morris(2002) κατασκεύασαν VAR µοντέλα για τον έλεγχο της 
ύπαρξης σχέσης αιτιότητας µεταξύ της χρηµατοοικονοµικής και οικονοµική 
ανάπτυξης. Χρησιµοποίησαν στην έρευνα τους στοιχεία χρονολογικών σειρών από 
19 χώρες του ΟΟΣΑ, την Κίνα και την Νότιο Κορέα για την περίοδο 1985-1998. 
Κατέληξαν ότι υπάρχει αµφίδροµη αιτιότητα και αντίστροφη αιτιότητα σε κάποιες 
χώρες αλλά δεν κατάφεραν να βρούνε ενδείξεις για αιτιότητα σε άλλες. Συµπέραναν 
έτσι ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η 
χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη προκαλεί την οικονοµική. 

Ο ∆.Κ.Χριστόπουλος και Ε.Γ Τσιόνας (2004) υποστηρίζουν  τη µη ύπαρξη 
βραχυπρόθεσµης αιτιότητας ανάµεσα στην οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα υποστηρίζουν πως οι πολιτικές που αποσκοπούν στην 
χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη θα έχουν αρκετά καθυστερηµένη αλλά παρόλα αυτά 
σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη.  

Οι Γ.Α.Λεβεντάκης και Σ.Ν.Βρισίµης  προσπάθησαν, όσο δύσκολο και αν 
είναι, να προσδιορίσουν τα αίτια της µη σταθερότητας ενός µοντέλου ζήτησης 
χρήµατος. Επιγραµµατικά είναι ο λάθος υπολογισµός της ποσότητας χρήµατος, οι 
κυκλικές διακυµάνσεις και η εξάρτηση µιας χώρας από διεθνείς παράγοντες. Με την 
παραπάνω άποψη συµφωνούν και οι G.Fagan και J.Henry που θεωρούν πως τα 
νοµίσµατα και τα χαρτονοµίσµατα (Μ1) δεν έχουν σταθερή σχέση µε το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν και το επιτόκιο και ίσως πρέπει να χρησιµοποιηθεί κάποια άλλη 
µορφή Προσφοράς χρήµατος. 

Την ίδια χρονιά οι ∆ριτσάκης και Αδαµόπουλος (2004) έλεγξαν τη σχέση 
µεταξύ χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα από το 1960-
2000. Τα αποτελέσµατα από την µέθοδο συνολοκλήρωσης υποστηρίζουν ότι υπάρχει 
ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης µεταξύ του ΑΕΠ της χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης 
και του βαθµού ανοίγµατος της οικονοµίας. Όσο αφορά τον έλεγχο τηα αιτιότητας 
κατά Granger βρήκαν ότι υπάρχει διµερής σχέση αιτιότητας τόσο µεταξύ 
χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής ανάπτυξης όσο και µεταξύ του βαθµού 
ανοίγµατος της οικονοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Ο ∆ριτσάκης το 2003 στην εργασία του Για την Ουγγαρία διερεύνησε τη 
σχέση µεταξύ των µακροοικονοµικών µεταβλητών για µια χώρα µετάβασης όπως η 
Ουγγαρία. Σκοπός του ήταν να µετρηθεί η δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των 
µακροοικονοµικών µεταβλητών όπως η προσφορά χρήµατος, τα επιτόκια ο 
πληθωρισµός  και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Χρησιµοποιήθηκαν τριµηνιαία 
στοιχεία για την περίοδο 1980-2000 και έχουν εφαρµοστεί όλοι οι έλεγχοι αιτιότητας. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σηµαντικών 
αιτιωδών σχέσεων των µεταβλητών που περιγράφουν τη µακροοικονοµική 
δραστηριότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  Εξειδίκευση του υποδείγματος και γραφικές 

παραστάσεις. 
 

6.1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ: 
LnM1- LnCPI  = β0 + β1 lnY τ + β2 lnRt + ut 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ: 
Μ1 = Ζήτηση Χρήµατος 
Yt = Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (GDP) 
Rt = Επιτόκιο 
CPI = ∆είκτης τιµών καταναλωτή 
Έτη: 1995 – 2010 Για 4 τρίµηνα 
 

6.2 Παρουσίαση των μεταβλητών μας 
 

Στην έρευνα µας η παρουσίαση των µεταβλητών έγινε µε απλό τρόπο στην 
εισαγωγή της εργασίας µας για να µπορεί να γίνει κατανοητή από τον καθένα µας. 
Παρακάτω παρουσιάζουµε µία µια τις µεταβλητές µας οι οποίες είναι: 
 
Ζήτηση (Μ1) 
∆είκτης τιµών καταναλωτή (CPI) 
Επιτόκιο (Rt) 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP η Yt) 
  

6.3 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε εκτός από την θεωρητική προσέγγιση και τις 
γραφικές παραστάσεις των µεταβλητών µας για τα τριµηνιαία δεδοµένα του 
υποδείγµατος µας Μ1 ,CPI , Rt ,Yt στην διάρκεια του 1995-2010. 



 
37 

  
∆ιάγραµµα 6.1: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής Μ1 

 

 

 
∆ιάγραµµα 6.2: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής CPI 
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∆ιάγραµµα 6.3: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής YT 

 

 
∆ιάγραµµα 6.4: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής RT 
 
 

 Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι ενώ  όλες µας οι 
µεταβλητές παρουσιάζουν µια αυξητική τάση µε σχεδόν σταθερό ρυθµό το επιτόκιο 
ακολουθεί την δική του πορεία η οποία δεν επηρεάζεται και σε αντίθεση µε τα άλλα 
αυξάνεται και έπειτα πέφτει. 
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Πινακας 6.1: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών 
 

 Ας δούµε τώρα και τα ιστογράµµατα των µεταβλητών µας τα οποία 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 
 
 
 
 
 

 
 ∆ιάγραµµα 6.6 : Το ιστόγραµµα της µεταβλητής M1 
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 ∆ιάγραµµα 6.7 : Το ιστόγραµµα της µεταβλητής CPI 
 
 
 

 
 ∆ιάγραµµα 6.8 : Το ιστόγραµµα της µεταβλητής YT 
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 ∆ιάγραµµα 6.9 : Το ιστόγραµµα της µεταβλητής RT 

Από τα ιστογράµµατα µας µπορούµε να πούµε ότι οι τιµές των µεταβλητών 
κατανέµονται κανονικά εκτός από τις τιµές της ζήτησης. Ο συντελεστής συσχέτισης 
R µεταξύ δύο µεταβλητών παίρνει τιµές από -1<R<+1. Όταν η τιµή του συντελεστή 
συσχέτισης µεταξύ δυο µεταβλητών βρίσκεται κοντά στο -1 τότε έχουµε την ύπαρξη 
ισχυρής αρνητικής γραµµικής συσχέτισης, ενώ όταν η τιµή του συντελεστή 
συσχέτισης µεταξύ δυο µεταβλητών βρίσκεται κοντά στο +1 δηλώνουµε πως υπάρχει 
ισχυρή θετική γραµµική συσχέτιση. Τέλος αν η τιµή του συντελεστή συσχέτισης 
µεταξύ δύο µεταβλητών βρίσκεται κοντά στο µηδέν, τότε λέµε ότι αυτές οι 
µεταβλητές δεν έχουν καµία γραµµική συσχέτιση. 

 

 
Πίνακας 6.2: Οι συντελεστές συσχέτισης των µεταβλητών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  Έλεγχοι 
 

Εκτίµηση Υποδείγµατος στην παλινδρόµηση µας 
LnM1- LnCPI = β0 + β1 lnYt + β2 Rt + u   

 

Για να εφαρµόσουµε την µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων τρέχουµε την 
γραµµική µας παλινδρόµηση µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής M1 και της CPI, 
της σταθεράς β0, και τις δύο ανεξάρτητες µεταβλητές Υt,  Rt. 

 
 

Πίνακας 7.1 Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων  
 
Εδώ παρατηρούµε αν τα πρόσηµα µας από τον πίνακα των ελαχίστων 

τετραγώνων ταυτίζονται µε τα πρόσηµα του υποδείγµατος µας. Στην δική µας 
περίπτωση δεν ταυτίζονται αφού το πρόσηµο του RT διαφέρει.  
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7.1 Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών 
 
Ο έλεγχος της σηµαντικότητας των συντελεστών γίνεται µε δύο τρόπους: 

1)Με τον έλεγχο κατανοµής T-Student (t-statistics) για κάθε εξαρτηµένη µεταβλητή. 
2)Με τα Probability 
 
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Yt ,GDP) 
 
1) Υποθέσεις:  

• Η0: β1=0, η µεταβλητή µας δεν είναι στατιστικά σηµαντική 
• Ηα: β1≠0, η µεταβλητή µας είναι στατιστικά σηµαντική 

2) 

 
3) Κοιτάω τα κρίσιµα σηµεία από τον πίνακα κατανοµής t-student µε βαθµούς 
ελευθερίας  v = n–(m+1)=61-(2+1)=58 και επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. 

Η πράξη προκύπτει αν n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων µας και m είναι 
το πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλητών µας. Έτσι τα κρίσιµα σηµεία της T-Student 
είναι tπιν=±2 
4)  Το t του δείγµατος µας είναι tασκ=22,0145 

 
5)  Θα πρέπει να συγκρίνουµε τα t της άσκησης µας και της κατανοµής δηλαδή   
|tασκ=22,0145| >  |tπιν=2| τα βάζω σε απόλυτο γιατί µε ενδιαφέρουν οι απόλυτες τιµές 
δηλαδή και αρνητικό να ήταν. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση  1: 0Hα β ≠ . 

Εποµένως ο συντελεστής του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος είναι στατιστικά 
σηµαντικός. Αυτό φαίνεται στο κάτω κάτω και από έλεγχο του Probability αφού έχω 
(0,00<0,05). 
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Επιτόκιο (exchange rate Rt) 
 
1) Υποθέσεις:  

• Η0: β1=0, η µεταβλητή µας δεν είναι στατιστικά σηµαντική 
• Ηα: β1≠0, η µεταβλητή µας είναι στατιστικά σηµαντική 

 
2) 
 

 
3) Κοιτάω τα κρίσιµα σηµεία από τον πίνακα κατανοµής t-student µε βαθµούς 
ελευθερίας  v = n–(m+1)=61-(2+1)=58 και επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. 
Η πράξη προκύπτει αν n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων µας και m είναι το 
πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλητών µας. Έτσι τα κρίσιµα σηµεία της T-Student 
είναι tπιν=±2 
4) Το t του δείγµατος µας είναι tασκ=-7.1051 
5) Θα πρέπει να συγκρίνουµε τα t της άσκησης µας και της κατανοµής δηλαδή   
|tασκ=-7.1051| >  |tπιν=2| τα βάζω σε απόλυτο γιατί µε ενδιαφέρουν οι απόλυτες τιµές 
δηλαδή και αρνητικό να είναι. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση  1: 0Hα β ≠ . 

Εποµένως ο συντελεστής του Επιτοκίου είναι στατιστικά σηµαντικός. Αυτό φαίνεται 
στο κάτω κάτω και από έλεγχο του Probability αφού έχω (0,00<0,05). 
 

7.2 Ο έλεγχος του Συντελεστή Προσδιορισμού 
 

Ο συντελεστής προσδιορισµού που δηλαδή το R2 εκφράζει το ποσοστό της 
µεταβλητότητας των εξαρτηµένων µεταβλητών η οποία ερµηνεύεται από τις τιµές 
των ανεξάρτητων µεταβλητών. Ο συντελεστής προσδιορισµού µπορεί να πάρει τιµές 
0≤ R2

≤1.Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του R2, τόσο καλύτερη είναι η προσαρµογή 
των δεδοµένων στο γραµµικό µοντέλο ή αλλιώς τόσο καλύτερα το γραµµικό µοντέλο 
εκφράζει τα δεδοµένα του υποδείγµατος µας. Έτσι στην περίπτωση µας 
διαπιστώνουµε ότι ο συντελεστής προσδιορισµού είναι R2=0,89371 δηλαδή  89,371% 
∆ίνεται από τον τύπο 
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7.3 Ο έλεγχος της Διακύμανσης της F-Κατανομής των μεταβλητών 
 

1) Υποθέσεις:  
• Η0: β1=β2=0, οι συντελεστές µας δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί 
• Ηα: β1≠β2≠0, οι συντελεστές µας είναι στατιστικά σηµαντικοί 

2) 

 
3)  Κοιτάω τα κρίσιµα σηµεία από τον πίνακα κατανοµής t-student µε βαθµούς 
ελευθερίας  v = n–(m+1)=61-(2+1)=58 και επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. 
Η πράξη προκύπτει αν n είναι το πλήθος των παρατηρήσεων µας και m είναι το 
πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλητών µας. Έτσι τα κρίσιµα σηµεία της T-Student 
είναι fπιν=3.15 
4) Το f του δείγµατος µας είναι fασκ=243.8346 
5) Θα πρέπει να συγκρίνουµε τα f της άσκησης µας και της κατανοµής, 
διαπιστώνουµε πως  fασκ=243,8346 > fπιν=3,15. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση 
Ηα: β1≠β2≠0, πράγµα που σηµαίνει ότι οι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί 
στο σύνολο τους και άρα υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ των µεταβλητών. Αυτό 
φαίνεται στο κάτω κάτω και από τον έλεγχο του Probability αφού έχω (0,00<0,05). 

 

7.4 Έλεγχος της αυτοσυσχέτισης 
 

Σε αυτό το κοµµµάτι έχουµε δύο ελέγχους που πραγµατοποιούµε και είναι οι 
έλεγχοι που χρησιµοποιούνται στην πράξη για τον έλεγχο της ύπαρξης ή όχι 
αυτοσυσχέτισης: 1)Ο έλεγχος των Durbin-Watson (DW)  
2)Ο έλεγχος των Breusch-Godfrey (BG)  

Ο λόγος που υπάρχουν και οι δύο είναι ότι ο πρώτος χρησιµοποιείται για την 
ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης του διαταρακτικού όρου και ο δεύτερος 
χρησιµοποιείται για την ύπαρξη ή όχι αυτοσυσχέτισης του διαταρακτικού όρου για 
µεγαλύτερη της πρώτης τάξης. 
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7.5  Έλεγχος Durbin-Watson 
 

1) Υποθέσεις: 
• 0H  : ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 

• aH  : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 

2) 

 
3) Κοιτάω τα κρίσιµα σηµεία από τον πίνακα κατανοµής Durbin-Watson. 
Για 5% επίπεδο σηµαντικότητας και 61 βαθµούς ελευθερίας τα κρίσιµα σηµεία είναι  
dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35   

4) Το D-W του δείγµατος µας είναι DW=0.70218 
5) Θα συγκρίνουµε τα f της άσκησης µας και της κατανοµής και  παρατηρούµε ότι 
DW=0.70218 < dL=1.51. Άρα υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. 

Έπειτα µετά και την πρόσθεση των καταλοίπων στο υπόδειγµα µας και 
πραγµατοποιώντας τον έλεγχο των Box-Pierce κοιτάµε τα probability.

 
Πίνακας 7.2  Έλεγχος Box-Pierce 
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7.6  Έλεγχος Bruce-Godfrey 
 

1)Υποθέσεις: 
•  : ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 

•  : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα 

2)

 
3)Τα κρίσιµα σηµεία της F-Student είναι fπιν=3,15 
4)Το f του δείγµατος µας είναι fασκ=11,2577 
5) Θα συγκρίνουµε τα f της άσκησης µας και της κατανοµής και παρατηρούµε πως  
fασκ=11,2577 > fπιν=3,15. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση Ηα, δηλαδή υπάρχει 
αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Σε αυτό καταλήγουµεστο κάτω κάτω και µετά τον 
έλεγχο του Probability αφού έχω (0,00<0,05) 
 

7.7 Ο έλεγχος Εξειδίκευσης Υποδείγματος (Ramsey) 
 

1)Υποθέσεις: 
•  : Σωστή εξειδίκευση του υποδείγµατος 

•  : Λαθεµένη εξειδίκευση του υποδείγµατος 

 
2) 

 
 
3)Τα κρίσιµα σηµεία της F-Student είναι fπιν=3,15 
4)Το f του δείγµατος µας είναι fασκ=0,3558 
5)Θα συγκρίνουµε τα f της άσκησης µας και της κατανοµής και παρατηρούµε πως  
fασκ=0,3558 < fπιν=3,15. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή υπάρχει 
σωστή εξειδίκευση του υποδείγµατος. Συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε και µετά 
από έλεγχο του Probability αφού έχουµε (0,985>0,05). 
 

0H

aH

0H

aH
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7.8 Ο έλεγχος Κανονικότητας (Jarque-Bera) 
 

1)Υποθέσεις: 
•  : Τα κατάλοιπα κατανέµονται κανονικά 

•  : Τα κατάλοιπα δεν κατανέµονται κανονικά  

 
2)

 
3)Τα κρίσιµα σηµεία της χ2 κατανοµής είναι χ2 πιν= 5,991 
4)Το f του δείγµατος µας είναι χ2 ασκ=1,5431 
5) Αφού συγκρίνουµε  τα χ2 της άσκησης µας και της κατανοµής, διαπιστώνουµε πως  
χ

2 ασκ=1,5431 < χ2 πιν= 5,991 . Εποµένως  αποδεχόµαστε την υπόθεση Η0, δηλαδή τα 
κατάλοιπα κατανέµονται κανονικά. Συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε και µετά 
από έλεγχο του Probability (0,266>0,05) 
 

7.9 Ο έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας (White) 
1)Υποθέσεις: 

•  : Υπάρχει Οµοιοσκεδαστικότητα 

•  : Υπάρχει Ετεροσκεδαστικότητα 

 
2) 

 
3)Τα κρίσιµα σηµεία της F-Student είναι fπιν=3,15 
4)Το f του δείγµατος µας είναι fασκ=0,0755 
5)Αφού συγκρίνουµε  τα f της άσκησης µας και της κατανοµής παρατηρούµε πως  
fασκ=0,0755 < fπιν=3,15. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση Η0, δηλαδή υπάρχει 
οµοιοσκεδαστικότητα στο υπόδειγµα µας. Συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε και 
µετά από έλεγχο του Probability (0,0784>0,05) 

0H

aH

0H

aH
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7.10 Έλεγχος πολυσυγγραμμικότητας 
 

Για να ελέγξω την πολυσυγγραµµικότητα κάνω την εξέταση του συντελεστή 
προσδιορισµού, του συντελεστή συσχέτισης και της σηµαντικότητας των 
συντελεστών. Πιο συγκεκριµένα το υπόδειγµα µας πρέπει να έχει υψηλούς 
συντελεστές προσδιορισµού R2>0,80 και συσχέτισης δηλαδή πάνω από 80% r>0,80 
και στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές. 
1)R2=0,89371   2)Οι συντελεστές µας είναι στατιστικά σηµαντικοί  3)r = 0,39541 
Παρατηρώ ότι δεν έχω πολυσυγγραµµικότητα στο υπόδειγµα µου επειδή δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις µου. 
 

7.11 Ο έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών (1ο τεστ Chow) 
 

1)Υποθέσεις: 
•  : Υπάρχει σταθερότητα στα ιστορικά στοιχεία 

•  : ∆εν υπάρχει σταθερότητα στα ιστορικά στοιχεία 

 
2) 

 
3)Τα κρίσιµα σηµεία της F-Student είναι fπιν=3,15 
4)Το f του δείγµατος µας είναι fασκ=2.7823 
5)Αφού συγκρίνουµε τα f της άσκησης µας και της κατανοµής, παρατηρούµε πως  
fασκ=2.7823 < fπιν=3,15. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση  Η0 δηλαδή υπάρχει 
σταθερότητα στα ιστορικά στοιχεία. Συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε και µετά 
από έλεγχο του Probability (0,049<0,05) 
 

0H

aH
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              Πίνακας 7.3: Έλεγχος της σταθερότητας των συντελεστών (1 τεστ chow) 
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7.12 Ο έλεγχος της προβλεπτικής ικανότητας ή αποτυχίας του 

υποδείγματος (2ο τεστ Chow) 
 

1)Υποθέσεις: 
•  : Σωστή Πρόβλεψη 

•  : Λάθος Πρόβλεψη 

 
2) 

 
3)Kρίσιµα σηµεία της F-Student είναι fπιν=3,15 
4)Το f του δείγµατος µας είναι fασκ=0.89293 
5) Αφού δούµε και συγκρίνουµε τα f της άσκησης µας και της κατανοµής 
παρατηρούµε πως  fασκ= 0.89293 < fπιν=3,15. Εποµένως αποδεχόµαστε την υπόθεση 
Η0, δηλαδή υπάρχει σωστή πρόβλεψη. Κατάλήγουµε σε αυτό το συµπέρασµα στο 
κάτω κάτω και µετά από έλεγχο του Probability αφού (0,56<0,05)  και αν 
παρατηρήσουµε την γραφική παράσταση της πρόβλεψης που ακολουθεί παρακάτω. 

 
   Πίνακας 7.4 ∆εύτερος Έλεγχος του Chow πρώτης παλινδρόµησης 

Αφού από τα παραπάνω συµπεράναµε ότι υπάρχει σωστή πρόβλεψη το 
παρατηρούµε και στο σχήµα όπου το έτος στο οποίο βάλαµε από το οποίο βάλαµε να 
γίνεται ο έλεγχος της πρόβλεψης. 

0H

aH
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 Πίνακας 7.5  Πρώτο ∆ιάγραµµα ελέγχου  Brown πρώτης παλινδρόµησης 
 Βλέπουµε από την πρώτη γραφική παράσταση του Brown ότι η πρόβλεψη µας 
ήταν ορθή µέχρι και το 2010 διότι η µπλε γραµµή είναι εντός των ορίων που 
ορίζονται από τις πράσινες γραµµές και δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις. Ενώ στο 
κάτω διάγραµµα η µπλε γραµµή βγαίνει έξω από τα όρια οπότε η πρόβλεψη µας είναι 
λάθος για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 
 

 
 Πίνακας 7.6 ∆εύτερο ∆ιάγραµµα ελέγχου Brown πρώτης παλινδρόµησης 
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7.13  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από τα παραπάνω ιστογράµµατα και από τον πίνακα µε τα περιγραφικά 
στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών εξαγάγουµε τα εξής συµπεράσµατα.H  κύρτωση 
σε όλες τις µεταβλητές  είναι πλατύκυρτη  επεδή έχουµε αρνητική κύρτωση και αυτό 
φαίνεται από το – που υπάρχει. Ακόµη παρατηρούµε ότι έχουµε θετική ασυµµετρία 
όταν είναι οι τιµές µας θετικές δηλαδή για τις µεταβλητές ζήτησης και επιτοκίου ενώ 
έχω και αρνητική ασυµετρία όταν είναι αρνητικές οι τιµές όπως είναι στις άλλες δύο. 

Ακόµη από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι ενώ  όλες µας οι 
µεταβλητές παρουσιάζουν µια αυξητική τάση µε σχεδόν σταθερό αλλά αργό ρυθµό 
το επιτόκιο ακολουθεί την δική του πορεία η οποία δεν επηρεάζεται και σε αντίθεση 
µε τα άλλα αυξάνεται και έπειτα πέφτει. Απο τον πίνακα των συντελεστών 
συσχέτισης των µεταβλητών παρατηρώ ισχυρή θετική γραµµική συσχέτιση για το 
M1,CPI KAI YT αλλά το RT έχει την δική του αρνητική γραµµική συσχέτιση που 
αυτό σηµαίνει επαλήθευση των όσων είπαµε. 

Ακόµη όπως θα δούµε και στο τελευταίο διάγραµµα το 2001 κάτι συνέβη 
στην  Ουγγαρία. Σχετικά µε την µειονότητα των Ροµ εγκρίθηκαν νέα µέσα πολιτικής 
και νέα µέτρα και παράλληλα αυξήθηκαν σηµαντικά τα κονδύλια που θα διατεθούν 
για τη συνέχιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δράσης, το οποίο είχε εγκριθεί 
από την κυβέρνηση το1999. Τα συνοδευτικά µέτρα που λήφθηκαν το 2001 
αφορούσαν κυρίως στους τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κοινωνικής 
πολιτικής, της νοµικής προστασίας και του πολιτισµού.  

Ωστόσο, η δηµοσιονοµική πολιτική παρουσίασε επεκτατικές τάσεις το 2001. 
Σε συνδυασµό µε τις πρόσφατα εφαρµοσθείσες αδιαφανείς δηµοσιονοµικές 
πρακτικές, την αβεβαιότητα για την τύχη της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος και τις καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν στη µεταρρύθµιση του 
συστήµατος υγείας δηµιουργούν ανησυχίες ως προς την παγιοποίηση και τη 
µεσοπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Οι αρχές πρέπει να 
διατηρήσουν τη δηµοσιονοµική πειθαρχία έτσι ώστε η δηµοσιονοµική πολιτική να 
στηρίζει το νέο πλαίσιο νοµισµατικής πολιτικής και το εξωτερικό ισοζύγιο, και µε τον 
τρόπο αυτό να προκύψει και µείωση του πληθωρισµού. Παράλληλα, πρέπει να 
επιταχυνθεί η µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας. 

Ωστόσο µπορούµε να πούµε ότι η οικονοµία της Ουγγαρίας από την είσοδο 
της και το δάνειο από το διεθνές νοµισµατικό ταµείο έσωσε προς στιγµήν το 
χρηµατοπιστωτικό της σύστηµα αλλά ακόµη και σήµερα έχει πρόβληµα ρευστότητας 
διότι το δάνειο αυτό αποτέλεσε µία ένεση προς την οικονοµία της Ουγγαρίας όχι 
όµως και γιατρειά. Για το λόγο αυτό ακόµη και σήµερα η Ουγγαρία επειδή θέλει να 
έχει την δυνατότητα να µπορεί να δώσει πιστώσεις ώστε να µπορέσει να κρατήσει το 
χρηµατοπιστωτικό της σύστηµα τρία χρόνια αργότερα είναι πάλι σε 
διαπραγµατεύσεις µε το διεθνές νοµισµατικό ταµείο για τη σύναψη νέου δανείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ  Τριµηνιαία Μακροοικονοµικά στοιχεία 
της Ουγγαρίας Εκφρασµένα σε Εκατοµµύρια Φιορίνια κατά τα έτη 1995-2010. 
        

Έτος Μ1 CPI YT RT 
1995Q1 955,6 34,1 35,8 113,28 
1995Q2 1001,0 36,9 38,4 123,191 
1995Q3 1061,1 38,2 38,4 130,213 
1995Q4 1166,4 40,2 43,1 136,195 
1996Q1 1113,0 43,4 46,3 144,120 
1996Q2 1146,8 45,7 47,3 151,157 
1996Q3 1234,8 46,8 46,9 154,583 
1996Q4 1374,8 48,4 50,3 160,727 
1997Q1 1295,9 51,6 55,6 172,083 
1997Q2 1375,8 54,1 56,1 182,070 
1997Q3 1478,4 55,3 55,6 195,260 
1997Q4 1703,3 57,1 59,2 197,743 
1998Q1 1617,6 60,4 63,5 208,197 
1998Q2 1711,4 62,4 63,2 212,713 
1998Q3 1791,1 62,7 62,8 219,863 
1998Q4 1991,4 63,5 66,2 216,833 
1999Q1 1884,2 66,2 67,0 224,12 
1999Q2 1989,1 68,2 68,1 237,04 
1999Q3 2117,1 69,3 67,6 241,33 
1999Q4 2362,1 70,4 70,7 246,09 
2000Q1 2211,4 72,7 72,9 259,173 
2000Q2 2338,3 74,4 74,1 277,35 
2000Q3 2442,9 76,1 75,3 288,6 
2000Q4 2653,8 77,7 76,2 303,59 
2001Q1 2516,6 80,2 80,1 287,667 
2001Q2 2616,9 82,2 83,7 294,573 
2001Q3 2746,1 82,8 82,5 283,46 
2001Q4 3113,2 83,3 82,2 280,56 
2002Q1 2954,6 85,1 88,9 278,437 
2002Q2 3118,9 86,9 88,5 864,5 
2002Q3 3223,0 86,5 87,9 249,383 
2002Q4 3648,0 87,3 89,3 239,227 
2003Q1 3451,5 89,1 89,7 226,95 
2003Q2 3709,9 90,1 92,0 220,71 
2003Q3 3746,4 90,6 91,9 230,91 
2003Q4 4027,6 92 97,3 218,65 
2004Q1 3699,5 95,2 97,9 208,09 
2004Q2 3874,4 96,8 99,7 209,3 
2004Q3 3954,8 96,9 96,8 203,63 
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2004Q4 4169,2 97,4 97,5 189,95 
2005Q1 4195,0 98,6 97,1 186,98 
2005Q2 4417,1 100,4 99,8 198,22 
2005Q3 4643,4 100,5 99,8 201,33 
2005Q4 5188,8 100,6 102,8 211,79 
2006Q1 5318,2 101 100,3 211,53 
2006Q2 5573,2 103 104,5 212,223 
2006Q3 5628,3 104,6 104,7 216,17 
2006Q4 5833,3 107 105,7 201,63 
2007Q1 5614,2 109,6 108,8 192,61 
2007Q2 5678,6 111,8 109,7 184,22 
2007Q3 5859,6 112,5 109,3 183,24 
2007Q4 6355,3 114,5 112,2 174,43 
2008Q1 6416,6 117,2 115,7 173,12 
2008Q2 6046,6 119,4 113,1 158,61 
2008Q3 6115,6 119,7 109,9 157,31 
2008Q4 6158,3 119,4 118,4 199,41 
2009Q1 6240,8 120,7 119,1 226,19 
2009Q2 5982,0 123,7 118,7 210,18 
2009Q3 5920,2 125,7 117,3 189,73 
2009Q4 6123,1 125,6 124,3 183,25 
2010Q1 5941,3 128 120,4 194,10 
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