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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός τής εργασίας ταύτης είναι ή άνάλυσις των κυριωτέρων προ
βλημάτων τοΰ ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών τής περιόδου 1948 - 57 καί ή 
διερεύνησις τών μεθόδων αί όποϊαι έφηρμόσθησαν προς έξισορρόπησίν του 
καθ’ έκαστον έτος. Συμπληρωματικώς, έγένετο προσπάθεια νά διευκρινισθοΰν 
ώρισμένα ειδικά οικονομικά φαινόμενα τών συναλλαγών τής Ελλάδος μετά 
τοΰ ’Εξωτερικού, ούτως ώστε νά καταστή δυνατή μία πληρέστερα κατανόησις 
τ<7>ν προβλημάτων τοΰ ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών.

’Αλλά, διατί έπελέγη διά την ερευνάν ή δεκαετία 1948 - 1957;
Οί λόγοι τούς οποίους δυνάμεθα νά έπικαλεσθώμεν, άναφορικώς μέ την 

εκλογήν τής αρχής καί τοΰ τέλους τής περιόδου ταότης, είναι οί εξής:

α) "Οσον αφορά τήν αρχήν: Κατά τό έτος 1948 έγένετο
ή έ'ναρξις χορηγήσεως βοήθειας τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ καί ταυτοχρόνως ή πρώ
τη σοβαρά προσπάθεια σταθεροποιήσεως τής οικονομίας. Προηγουμένως, ήτοι 
κατά τήν πρώτην μεταπολεμικήν περίοδον 1945 - 47, έπεκράτουν τοιαότης 
έκτάσεως χαώδεις οικονομικά! συνθήκαι, όίστε νά καθίσταται έξαιρετικώς 
δυσχερής μία, έστω καί κατά προσέγγισιν, άνάλυσις τών δεδομένιον.

6) "Οσον αφορά τό τέλος: ’Από τοΰ έ'τους 1957 καί εν
τεύθεν ή ελληνική οικονομία διέρχεται μίαν αρκούντως μακράν φάσιν νομι
σματικής Ισορροπίας καί οικονομικής σταθερότητος, είς τό πλαίσιον τής ο
ποίας τά προβλήματα τοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί ή έξισορρόπησις τών ε
ξωτερικών συναλλαγών τής χώρας παύουν νά εμφανίζουν τήν παλαιάν των 
οξύτητα, καθιστάμενα ούτω δευτερευούσης σημασίας.

Παραλλήλως, ή δλη περίοδος 1948 - 57 προσφέρει μίαν τοιαύτην δια- 
κύμανσιν εις τάς μεθόδους έξισορροπήσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, ούτως 
("ιστέ νά καθίσταται άκρως ενδιαφέρουσα μία σαφής σύγκρισις μεταξύ άντι- 
τιθεμένων συστημάτων ισορροπίας και μεθόδα»’ εξωτερικού εμπορίου. Πρά
γματι, ενώ κατά τήν πρώτην φάσιν (1948 - 51) κυριαρχεί ένας έ'ντονος κρα
τικός παρεμβατισμός είς τό εξωτερικόν έμπόριον τής χώρας, κατά τήν ft:άρ-
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κειαν των ετών 1954 - 57 έφαρμόζολ'ται μέ ώρισμένας παρεκκλίσεις αί άρ- 
χαί τοΰ ελευθέρου εμπορίου, άφιεμένης εν γενικαϊς γραμμαΐς τής φροντίδος 
εξισορροπήσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών εις τούς μηχανισμούς τής αγοράς. 
Περαιτέρω, ενώ κατά την φάσιν 1948 - 51 ΰπήρχεν σαφής άνισοτιμία τής 
δραχμής προς τά ξένα νομίσματα (γενεσιουργός αιτία τής ανισορροπίας 
τοΰ ισοζυγίου πληρωμών), κατά τά έτη 1954 - 57 ήτο χαρακτηριστική ή ά- 
ποκατάστασις ισοτιμίας μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής αξίας τής δρα
χμής·

Ποια υπήρξαν έκάστοτε τά αποτελέσματα τής άκολουδηθείσης πολι
τικής εξωτερικού εμπορίου έπΐ τής ελληνικής οικονομίας, ποίαι αί εΰμενεϊς 
ή δυσμενείς επιδράσεις έκ τών μέτρων αυτών; Ή παρούσα έρευνα έχει ώς 
στόχον την άνάδειξιν αυτών τών συμπερασμάτων, ενώ περαιτέρω επιδιώκει 
νά καθορίση ποιον έκ τών δύο συστημάτων ΰπήρξεν τό περισσότερον ωφέλι
μον διά την ελληνικήν οικονομίαν.

Εις τό σημεϊον τούτο πρέπει νά άναφερθή οτι έκρίθη σκόπιμος ή συνο
πτική παρουσίασις εις τήν Εισαγωγήν τής θεωρίας τών τριών βασικών 
μηχανισμών εξισορροπήσεως τού ισοζυγίου πληρωμών. Καθίσταται τοιου
τοτρόπως εξ αρχής γνωστόν επί ποιας οικονομικής θεωρίας έβασίσθη ή 
παρούσα άνάλυσις, ποιον δηλαδή ύπήρξεν τό θεωρητικόν ύπόβαθρον τής 
δλης έρεύνης.

2. II ΛΤΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΧΙΚΛΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

"Οταν παρατηρή κανείς έν τώ συνόλω τήν δεκαετίαν 1948 - 57 από 
τής σκοπιάς τοΰ πώς διεμορφώθη ή ελληνική οικονομία, καί κατά συνέπειαν 
κάτω από τό πρίσμα τής έπιλεγείσης έκάστοτε οικονομικής πολιτικής, δυνα
τοί νά διακρίνη σαφώς τρεις χαρακτηριστικός φάσεις: α) τών ετών 1948 

51, 6) 1952 - 53 καί γ) 1954 - 57.
Έκάστη έκ τών τριών τούτων φάσεων, τουλάχιστον από πλευράς ισο

ζυγίου πληρωμών, έμφανίζει είτε ομοιογένειαν οικονομικών δεδομένων, είτε 
ενότητα εις τούς έπιδιωκομένους υπό τής οικονομικής πολιτικής σκοπούς. 
Ούτω, έπί παραδείγματι, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών ετών 1948 - 51 ακο
λουθείται μέ έναλλασσομένην έντασιν μία πληθωριστική πολιτική, καί κατά 
συνέπειαν μέ αύξομειουμένην έντασιν καί τό σύστημα περιορισμών - ποσο- 
στώσεων εις τό έξωτερικόν έμπόριον τής χώρας. ’Επίσης κατά τά έτη 1952 
-53 αποτελεί κοινόν γνώρισμα τής οικονομικής πολιτικής (μετά τήν με- 
γάλην περικοπήν τής. έξωτερικής βοήθειας) ή προσπάθεια εξισορροπήσεως
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τοΰ ισοζυγίου πληρωμών διά τών ιδίων τής χώρας δυνάμεων. Και οΰτω τό 
μέν 1952 εφαρμόζεται αυστηρά άντιπληθωριστική πολιτική, τό δέ 1953 ριζι
κή υποτίμησις τοΰ νομίσματος. Έξ ίσου χαρακτηριστική από τής πλευράς 
αυτής είναι ή τελευταία φάσις 1954 - 57, καθ’ ήν διατηρείται μέχρι τέλους 
τής περιόδου τόσον ή ελευθερία τών εισαγωγών, όσον καί ή νομισματική στα- 
θερότης.

Κατόπιν τών ανωτέρω, ακολουθείται, όσον αφορά τήν διάρθρωσιν τής 
εργασίας, ή εξής σειρά:

Εισαγωγή (Θεωρητικόν Μέρος): Οί μηχανισμοί έξισορροπήσεως 
τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

Π ρώτον Μέρος: Τό ελληνικόν ίσοζΰγιον πληρωμών κατά τόν
χρόνον τής χορηγήσεως τής εξωτερικής βοήθειας καί τοΰ πληθωρισμοΰ. Τά 
έτη 1948 - 51.

Δεύτερον Μέρος: Αί προσπάθεια: επαναφοράς τής ισορροπί
ας εις τό ισοζύγιον πληρωμών δι’ ιδίων δυνάμεων. Τά έτη 1952 - 53.

Τρίτον Μέρος: Νομισματική σταθερότης καί Ισοζύγιον πληρω
μών. Δυσχέρειαι καί προβλήματα. Τά έτη 1954 - 57.

Συμπεράσματα.

3. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΤΧΗΣ ΕΧΤΟΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Διά τήν καλυτέραν παρακολούθησιν τών οικονομικών δεδομένων και 
τήν άκριβεστέραν έξαγιογήν συμπερασμάτων έκρίθη σκόπιμον νά διαχωρι- 
σθή έκαστον μέρος εις δύο κεφάλαια. Πράγματι, διά τοΰ τρόπου τούτου 
επιτυγχάνεται ενδεχομένως πλέον λεπτομερής προσέγγισις καί άνάλυσις τών 
οικονομικών φαινομένων, αναγκαία ίσως ιδιαιτέρως διά τήν περίπτωσιν τής 
ελληνικής οικονομίας, όπου μέχρι τουλάχιστον τοΰ 1954 αϊ συχναί κυβερνητι
κά! καί άλλαι αναστατώσεις εΰρισκον τήν άντανάκλασίν των εις αιφνίδιους 
καί αποτόμους μεταβολάς τής ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής.

Οΰτω ή ΰλη τοΰ Π ρώτου Μέρους κατανέμεται εις δύο κεφάλαι α:
Κεφάλαιον Α': Τό ισοζύγιον πληρωμών τών ετών 1948 - 49.
Κεφάλαιον Β': Τό ισοζύγιον πληρωμών τών ετών 1950 - 51.

Ή ΰλη τοΰ Δευτέρου Μέρους:
Κεφάλαιον Α' : Τό 1952. ’Ισοζύγιον πληρωμών καί άντιπληθω- 

ριστική πολιτική.
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Κεφάλαιον Β': To 1953. Ίσοζύγιον πληρωμών καί ύποτίμησις 
τής δραχμής.

Ή ύλη τού Τρίτου Μέρους:
Κεφάλαιον Α': Ή μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Τά έτη 

1954 - 55.
Κεφάλαιον Β': Διαρθρωτικά προβλήματα. Τά έτη 1956 - 57.

Περαιτέρω, έκαστον κεφάλαιον διαχωρίζεται εις τρία τμήματα, I, II 
καί III.

Τμήμα I: Τούτο περιλαμβάνει τά δεδομένα τής έξελίίξεως τής
ελληνικής οικονομίας, ως επί παραδείγματι τάς μεταβολάς εις την παραγω
γήν (προσφορά αγαθών), τήν διαμόρφωσιν τών εισοδημάτων (ζήτησις), τήν 
κίνησιν τού επιπέδου τών τιμών, τήν άνάλυσιν τών κυριωτέρων μέτρων οικο
νομικής πολιτικής καί ιδιαιτέρως τών μέτρων εξωτερικής εμπορικής πολιτι
κής καί ισοζυγίου πληρωμών.

Τμήμα II: Έρευνα τήν στατιστικήν εξωτερικού εμπορίου καί ι
διαιτέρως τά ενεργητικά στοιχεία (προσφορά συναλλάγματος) έν σχέσει μέ 
τά παθητικά στοιχεία (ζήτησις συναλλάγματος) τού ισοζυγίου πληρωμών.

Τμήμα III: Εις αυτό έπιχειρεΤται μία σύνθεσις τών ανωτέρω πα
ραγόντων, οΐτινες επηρέασαν τά κονδύλια τού Ισοζυγίου πληρωμών. Τοιου
τοτρόπως φωτίζονται, κατά τό δυνατόν, τά πραγματικά αίτια, ά'τινα διε- 
μόρφωσαν εις τό τέλος έκάστης περιόδου μίαν ώρισμένην κατάστασιν ισορ
ροπίας. Έκ παραλλήλου εις τό τμήμα τούτο έρευνώνται πολλάκις ειδικά προ
βλήματα, ευρισκόμενα είς ά'μεσον σχέσιν μέ τό ίσοζύγιον πληρωμών, ώς εί
ναι ή ύπερτίμησις τής δραχμής καί ή διανομή τού εθνικού εισοδήματος ή ή 
εξωτερική δωρεάν βοήθεια καί τό εθνικόν εισόδημα.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΙΙΣΕΩΣ 

ΤΟΤ ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

«"Οταν όμιλοΰμεν διά τό ίσοζύγιον πληρωμών μιας χώρας, έννοοΰμεν τήν 
υπό μορφήν λογαριασμού άντιπαράθεσιν δλων των διεθνών συναλλαγών αυτής 
εντός μιας χρονικής περιόδου» Κ ’Αγορά καί πώλησις εμπορευμάτων, δαπάναι 
τουριστών, ιδιωτικοί, μεταβιβάσεις χρηματικού κεφαλαίου, πληρωμή τόκων ή 
επιστροφή δανείων είναι οικονομικοί πράξεις μεταξύ μιάς χώρας καί τοϋ υ
πολοίπου κόσμου, αί όποΐαι έκάστοτε περιλαμβάνονται εις τό ισοζυγίαν πλη
ρωμών. "Ολαι αύταί αί συναλλαγαί κατανέμονται ως ακολούθως εις τό ισο- 
ζύγιον πληρωμών: V

α) Εμπορικόν ίσοζύγιον: περιλαμβάνει άπάσας τάς έξα-
γωγάς καί είσαγωγάς τών αγαθών. ,

6) Ίσοζύγιον υπηρεσιών: κατατάσσονται εις αυτό αί πά- 
σης φύσεως ά'δηλοι πληρωμαί καί εισπράξεις.

γ) Ίσοζύγιον εισοδημάτων εκ κεφαλαίων: περι
λαμβάνει τάς δαπάνας διά τόκους ή μερίσματα τίαος έξυπηρέτησιν τών εκ 
τοΰ εξωτερικού δανείων ή τά έσοδα επενδύσεων εις τό εξωτερικόν 1 2.

I. Ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών
(Ι+Π) Ίσοζύγιον πληρωμών

II. Ίσοζύγιον κινήσεως κεφαλαίων: ενταύθα άντι-
παρατίθενται ή εισροή αλλοδαπών κεφαλαίων καί ή πληρωμή δανείων βρα
χείας ή μακράς προθεσμίας, ώς επίσης καί ή, εισαγωγή ή εξαγωγή νομισμα
τικού χρυσοϋ3. . ___

1. Η ΜΟΡΦΗ TOT ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. G. V. Haberler, Aussenhandel (Theorie), H.D.S.W., Band 1, Stuttgart, 1956, 
σελ. 467.

2. Τά κονδύλια τοϋ ισοζυγίου εισοδημάτων εκ κεφαλαίων περιλαμβάνονται 
σννήϋως εις τό Ισοζύγιον υπηρεσιών, τό έπονομαζόμενον καί ίσοζύγιον τών άδηλων.

3. Εις τό ίσοζύγιον κινήσεως κεφαλαίων περιλαμβάνονται επίσης αί πάσης φύ-
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Εάν διερευνήσωμεν τό ϊσοζύγιον πληρωμών μιας χώρας, θά διαπιστώ- 
σωμεν δτι καθ’ έκαστον ε'τος τό σκέλος τοϋ ένεργητικοΰ έξισοΰται μέ τό σκέ
λος τοΰ παθητικού, παρ’ δλον δτι τα επί μέρους κονδύλια διαφέρουν σημαν- 
τικώς μεταξύ των. Τούτο οφείλεται εις την αρχήν τής διπλής καταχωρήσεως, 
επί τή βάσει τής οποίας κάθε οικονομική πράξις μετά τής αλλοδαπής έγγρά- 
φεται εις άμφότερα τά σκέλη τοϋ ισοζυγίου. Τοιουτοτρόπως, π.χ. τό ϊσοζύγιον 
κινήσεως κεφαλαίων έχει ως σκοπόν τήν κάλυψιν τοΰ ανοίγματος τοΰ ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών. Πράγματι, έκάστη χώρα δύναται νά είσαγά- 
γη (νά άγοράση) εκ τοΰ εξωτερικού τόσα, δσα κατ’ αξίαν εξάγει (πωλει) 
συν τάς πιστώσεις τάς οποίας λαμβάνει. Άντιθέτως, έκάστη εθνική οικονο
μία εισάγει τόσα αγαθά καί υπηρεσίας έκ τής αλλοδαπής καί είναι εις θέ- 
σιν νά παραχώρηση τόσας πιστώσεις εις άλλας χώρας, δσα κατ’ αξίαν εξά
γει (πωλεΐ) εις τήν αλλοδαπήν. «Συνεπώς από τής σκοπιάς τής τεχνικής τών 
λογαριασμών επιβάλλεται τό ϊσοζύγιον πληρωμών εις πάσαν στιγμήν νά εύ- 
ρίσκεται έν ισορροπία καί άρα δεν ύφίσταται οίονδήποτε υπόλοιπον τοΰ ισο
ζυγίου πληρωμών» 4.

"Οταν, παρ’ δλα αυτά, τόσον εις τήν οικονομικήν φιλολογίαν δσον και εις 
τήν καθημερινήν πράξιν, γίνεται συχνά χρήσις τοΰ δρου «έλλειμμα» ή «πλεό
νασμα» τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, τούτο οφείλεται εις τό δτι εξετάζονται έκά- 
στοτε ώρισμένα μόνον κονδύλια τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, π.χ. κεχωρισμένως 
τό ϊσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών. «Μία τοιαύτη λανθασμένη χρήσις τής 
σχετικής ορολογίας πρέπει κυρίως νά άπορριφθή, διότι μέ αυτήν συνήθως συν
δέεται ή άποψις δτι πρώτον ύφίσταται τό παθητικόν ϊσοζύγιον πληρωμών καί 
μετέπειτα επιτυγχάνεται ή έξισορρόπησις αυτού δι’ άλλων κονδυλίων, ως πι
στώσεων τού εξωτερικού ή εξαγωγής χρυσού καί συναλλάγματος. Ή αιτιώδης 
σχέσις είναι ακριβώς ή αντίστροφος. Έάν δεν εύρίσκωνται εις τήν διάθεσίν 
μας τοιούτου είδους κονδύλια, είναι αδύνατον νά ύφίσταται ανισορροπία εις 
τό ϊσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών» 5.

2. II ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΝ ΙΝΟΡΡΟΠΙΛΣ ΤΟΤ ΙΝΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

σεω; δωρεαί. Ό G. V. Habcrler (έ.ά., σελ. 4(>8) εκφράζει την δπο·ψιν δτι τοιαϋ- 
ται μονομερείς μεταβιβάσεις, ώς π.χ. έπανορΟοισεις, δωρεάν εξωτερική βοήθεια κτλ., 
είναι πλέον σκίιπιμον νά κατατάσσωνται κεχωρισμένως.

4. F. W. Meyer, Der Ausgleich der Zahlungsbilanz, lena, 1938, σελ. 3.
5. F. W. Meyer, Handelspolitik (Aussenhandelswirtschaftslehre), H.D.W.W., 

Band II, Koln - Opladen, 1959, σελ. 1136.
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’Ήδη τίθεται τό ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν νά έρμηνευθή τό γεγο
νός ότι, παρ’ δλην την ποικιλίαν των διαφόρων συναλλαγών τών μεμονωμέ- 
νως ένεργοΰντων ατόμων ή τών έπερχομένων μεταβολών κατά την άνέλιξιν 
τοΰ οικονομικού βίου, παραμένει μονίμως εν ισορροπία τό ίσοζΰγιον πληριο- 
μών μιας χώρας; «Είναι συνεπώς αναγκαία εις την καθαρώς ανταγωνιστι
κήν οικονομίαν ή ΰπαρξις συμψηφιστικών δυνάμεων, ήτοι είς μηχανισμός 
έξισορροπήσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, διότι ή πραγματική ισορροπία 
τών μετά τοΰ εξωτερικού συναλλαγών έναντι τής φαινομενικώς αυθαιρέτου 
ένεργείας τών οίκονομούντων ατόμων είναι αδύνατον νά ΰφίσταται διαρκώς 
ώς αποτέλεσμα μιας συμπτώσεως» 6.

’Από τήν εμπειρίαν μας εκ τοΰ καθημερινού βίου γνωρίζομεν πλήθος 
οικονομικών γεγονότων τά όποια επηρεάζουν τάς διεθνείς οικονομικός σχέ
σεις μιας χώρας, ή, δπερ τό αυτό, εμφανίζονται ώς άνατρέποντα τήν ΰ- 
φισταμένην είς τό ίσοζΰγιον πληρωμών ισορροπίαν. Ταυτοχρόνως δμως τί
θενται είς κίνησιν συμψηφιστικαί δυνάμεις, αί όποϊαι μεριμνούν ούτως ώ
στε νά έξισοΰνται διαρκώς απαιτήσεις καί υποχρεώσεις προς τήν αλλοδα
πήν. "Ας ΰποθέσωμεν π.χ. δτι συνεπεία κακών καιρικών συνθηκών εμφανί
ζεται σημαντική μείωσις τής γεωργικής παραγωγής μιας χώρας καί ούτω 
προκύπτει ή ανάγκη συμπληρωματικών εισαγωγών είς τρόφιμα. ’Ή, μία χώ
ρα ύποχρεοΰται νά έπιστρέψη είς άλλην χώραν τής αλλοδαπής δάνειον άνα- 
ληφθεν παλαιότερον. Είς δλας αύτάς τάς περιπτώσεις, παρ’ δλην τήν μεσολα
βούσαν παροδικήν διαταραχήν, τό οριστικόν αποτέλεσμα παραμένει ή ισορρο
πία τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Καί έρωτάται: α) Ποΐαι μεταβολαί τιμών ή 
(καί) μετακινήσεις τής τιμής τοΰ συναλλάγματος ή (καί) μεταβιβάσεις νο
μισματικού χρυσοΰ κλπ. είναι άναγκαΐαι καί 6) ποΐαι μετατοπίσεις είς τήν 
παραγωγήν καί άλλαγαί είς τήν κατανάλωσιν απαιτούνται διά νά άποκαθί- 
σταται έκάστοτε ή ισορροπία;

Διά νά δοθή άπάντησις είς τά ανωτέρω ερωτήματα, τά οποία κατ’ ου
σίαν αποτελούν τάς δύο όψεις ενός καί τού αυτού νομίσματος, επιβάλλεται 
νά έξετασθούν κεχωρισμένως αί εξής τρεις βασικαί μέθοδοι έξισορροπήσε
ως τού ισοζυγίου πληρωμών:

3. ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΤΙΣΕΩΣ TOT ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

6. F. W. Meyer, Der Ausgleich..., ε.ά., σελ. 7.
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I. Ή έξισορρόπησις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών εις τό καθεστώς στα
θερών τιμών συναλλάγματος.

II. 'Η έξισορρόπησις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών εΐς.τό καθεστώς τών 
κυμαινόμενων τιμών συναλλάγματος.

III. Ή έξισορρόπησις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών μέσω τοΰ συστήμα
τος τών συναλλαγματικών ελέγχων καί περιορισμών.



ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ ΤΟΤ ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ, ΑΙΌΓΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Έκαστη χώρα διαθέτει Ιδικόν της, νομοδετικώς ■ καθιερωμένον, μέσον 
πληρωμής, τό όποιον αναγνωρίζεται μόνον εντός αυτής γενικώς ως μέσον 
κυκλοφορίας. Διά την διεξαγωγήν όμως των μετά τοΰ εξωτερικοί) συναλλα
γών είναι απαραίτητα τα μέσα πληρωμής τών ξένων χωρών, τά όποια γε
νικώς ονομάζονται συνάλλαγμα. Ή αγορά και ή πώλησις συναλλάγματος 
διεξάγεται εις την αγοράν συναλλάγματος, ή οποία «όπως κάθε άλλη αγο
ρά είναι ένας τόπος ό'που σχηματίζονται αι τιμαί» 7.

Τό σχεδιάγραμμα 1 απεικονίζει την αγοράν συναλλάγματος τής χο> 
ρας Δ, όπου είς την κάδετον γραμμήν παρουσιάζεται ή τιμή συναλλάγμα
τος, ήτοι ή τιμή μιας νομισματικής μονάδος τής χώρας Δ εκπεφρασμένης 
ε’ις ξένον νόμισμα, καί εις την οριζόντιον γραμμήν αί προσφερόμεναι καί 
ζητούμενοι ποσότητες συναλλάγματος. Ή καμπύλη Δ Π απεικονίζει τήν προσ
φοράν συναλλάγματος, ή καμπύλη ΔΖ τήν ζήτησιν συναλλάγματος καί ή, τομή 
τών δύο καμπύλών I τήν συναλλαγματικήν τιμήν Ισορροπίας. Ή κατάστασις 
ισορροπίας είς τήν αγοράν συναλλάγματος σημαίνει δτι τό σύνολον τών προς τό 
εξωτερικόν πληρωμών μιας χώρας είναι ίσον μέ τό σύνολον τών πληρωμών τοΰ 
εξωτερικού προς τήν χώραν ταύτην (κατάστασις ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πλη
ρωμών).

7. G. Ν. Halm, Geld, Aussenhandel und Beschaftigung, Miinchen, 1954, σελ.
115.
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙ30ΡΡΟΠΗΣΕΟΣ ΤΙ10 ΣΤΑΘΕΙ’ΑΣ ΤΙΜΑΣ ΣΥΝΑΛ
ΛΑΓΜΑΤΟΣ

"Ας ύποθέσωμεν δτι ή συναλλαγματική τιμή ισορροπίας I διατηρείται 
σταθερά 8. Εις τήν περίπτωσιν τής πλήρους ελευθερίας των μετά τοΰ εξωτερι
κού δοσοληψιών, έπιτυγχάνεται ή σταθερά διατήρησις τής συναλλαγματικής 
τιμής I α) διά τής παρεμβάσεως εις τήν αγοράν συναλλάγματος (έφ’ δσον 
πρόκειται περί βραχυχρονίων διαταραχών), 6) διά τής άναλόγου προς τάς 
άνάγκας διαμορφώσεως τής νομισματικής πολιτικής (έφ’ δσον ΰφίσταται 
μία μακροχρόνιος ανισορροπία).

"Οταν δι’ οΐονδήποτε λόγον ή καμπύλη ΔΖ μετακινήται προς τά δε
ξιά (ΔΖι), εμφανίζεται μία συνολική ζήτησις συναλλάγματος ΟΜι, ή όποια 
(διατηρούμενης σταθεράς τής συναλλαγματικής τιμής ισορροπίας I) είναι με
γαλύτερα τής συνολικής προσφοράς συναλλάγματος ΟΜ. Τό προκΰπτον συν
αλλαγματικόν «άνοιγμα» ΜΜι καλύπτεται διά τής πωλήσεως συναλλάγματος 
έκ μέρους τής Κεντρικής Τραπέζης τής χώρας Δ. Τούτο βεβαίως προϋποθέ
τει τήν διατήρησιν ικανού συναλλαγματικού αποθέματος. Ή στήριξες τής 
συναλλαγματικής τιμής I επιτυγχάνεται επίσης έφ’ δσον αί νομισματικά! άρ- 
χαί τής αλλοδαπής προβαίνουν εις τήν αγοράν συναλλάγματος τής χώρας Δ.

"Οταν δμως ή διατάραξις τής ισορροπίας εις τήν αγοράν συναλλάγματος 
διαρκή, λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής στενότητος τού συναλλαγματικού αποθέ
ματος τής χώρας Δ. καθίσταται επιβεβλημένη ή μεταβολή τής πιστωτικής 
πολιτικής. Διά τού περιορισμού τού κυκλοφορούντος χρήματος εις τήν χώραν 
Δ θά έπέλθη μείωσις τής ζητήσεως συναλλάγματος (ή καμπύλη ΔΖι μετακι
νείται όπΐσω προς τήν παλαιάν της θέσιν ΔΖ). ’Εάν δε ταυτοχρόνως εις τό 
εξωτερικόν διά μιας έπεκτάσεως τής κυκλοφορίας τοΰ χρήματος αύξηθή ή ζή- 
τησις συναλλάγματος (πράγμα τό όποιον σημαίνει μετακίνησιν τής καμπύλης 
ΔΠ προς τήν διεύθυνσιν τής καμπύλης ΔΠι), δύναται νά είναι αναγκαία

8. «Μέ τήν σταθεροποίησεν τής τιμής τού συναλλάγματος αποκλείεται τελείως ή 
λειτουργία τοΰ μηχανισμού τών κυμαινόμενων συναλλαγματικών τιμών ώς μέσου εξι- 
σορροπήσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν επιτυγχάνεται ή απο
κατάστασης τής ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, είτε διά τής προσαρμογής τής νο
μισματικής πολιτικής καί τής πολιτικής εισοδημάτων εις τά πλαίσια τής ανταγωνιστικής 
οικονομίας, είτε διά τής επιβολής τοΰ καθεστώτος τών συναλλαγματικών έλέγχων καί 
περιορισμών εις τά πλαίσια μιας προγραμματισμένης Οικονομίας». F. W. Meyer, 
Handelspolitik..., ε.ά., σελ. 1136.
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Σχεδιάγραμμα 1. Σχηματική παράστασις τής άγοράς συναλλάγματος 
τής χώρας Δ.
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μείωσις τής ποσότητος τοΰ κυκλοφορούντο; χρήματος (προς άποκατάστασιν 
τής Ισορροπίας εις την αγοράν συναλλάγματος) ούσιωδώς μικρότερα τής άρ- 
χι κώς επιβεβλημένης.

Ή παρέμβασις εις τήν αγοράν συναλλάγματος διά τής πωλήσεως συναλ
λάγματος εις αυτήν, έχει ένα νομισματικόν αποτέλεσμα, τό όποιον εν μέρει 
προετοιμάζει τήν ά'σκησιν τής νέας πιστωτικής πολιτικής. Λόγιο τοΰ οτι τό 
παρεχόμενου εκ μέρους τής Κεντρικής Τραπέζης συνάλλαγμα πρέπει νά πλη- 
ρωθή έκάστοτε εις εγχωρίους νομισματικός μονάδας, εξάγεται τό συμπέρασμα 
οτι με τήν πώλησιν συναλλάγματος εις τό εσωτερικόν επιτυγχάνεται μία ανάλο
γος συστολή, και. με τήν αγοράν συναλλάγματος μία ανάλογος διαστολή τής νο
μισματικής κυκλρφορίας 9.

Ή ως άνω άναφερθεΐσα πιστωτική πολιτική χρησιμοποιεί προς μεταβολήν 
των νομισματικών δεδομένων διάφορα μέσα, ώς π.χ. τήν πολιτικήν επί τοΰ προ
εξοφλητικού τόκου, τήν πολιτικήν ανοικτής αγοράς ή τήν μέθοδον τοΰ μεταβαλ- 
λομένου ποσοστού υποχρεωτικών καταθέσεων (reserve requirements).

Εις τά πλαίσια των ανωτέρω νομισματικών μέτρων δύναται νά επιδρά εύ- 
νοϊκώς καί ό -λεγόμενος «μηχανισμός επιτοκίων πιστώσεων» (Zins - Kredit - 
Mechanismus). Εις τήν χώραν Δ θά έπέλθη λόγω τού περιορισμού τής νομι
σματικής κυκλοφορίας καί τών πιστώσεων υψωσις τών επιτοκίων, άντιθέτως 
δέ εις τό εξωτερικόν λόγω τής έπεκτάσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας καί 
τών πιστώσεων πτώσις αυτών. Ή.τοιαύτη διαφορά επιπέδων μεταξύ τών επι
τοκίων τοΰ εσωτερικού καί τής αλλοδαπής, έχει ώς αποτέλεσμα (ύπό τήν προ- 
ϋπότθεσιν ομαλών συνθηκών) τήν εισροήν κεφαλαίων τού εξωτερικού εις τήν 
χώραν Δ, γεγονός/6'περ σημαίνει μίαν ηύξημένήν προσφοράν συναλλάγματος 
(μετακίνησις τής καμπύλης Δ Π προς ΔΠι).

Ή μερική έγκατάλεοψις τής σταθερός τιμής συναλλάγματος, ούτιος ώστε 
νά έπιτρέπωνται μικραί διακυμάνσεις τής τιμής αυτών εντός μιας ώρισμένης 
ζώνης (Bandbreite), παρουσιάζει τό πλεονέκτημα δ'τι περιωρισμένης έκτά- 
σεως διαταραχαί τής ισορροπίας δύνανται νά έξομαλυντθούν διά τού μηχανι
σμού τών κυμαινομένων τιμών συναλλάγματος, άνέυ τής παρεμβάσεως τής 
Κεντρικής Τραπέζης εις τήν αγοράν. Ή ελεύθερα διακύμανσις τής τιμής 
συναλλάγματος μεταξύ τού ά.νωτέρου σημείου παρεμβάσεως Α καί τού κατω
τέρου σημείου παρεμβάσεως Κ (Σχεδιάγρ. 1) προκαλεΤ επί πλέον μίαν 
άπηλλαγμένην κινδύνοιν κερδοσκοπίαν, ή οποία κινητοποιεί ιδιωτικά συναλ

9. F. W. Meyer, ε.ά., σελ. 1137.
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λαγματικά αποθέματα προς παρέμβασιν. Διότι, όταν κατά την έμφάνισιν 
μιας διαταραχής ή συναλλαγματική τιμή έγγίση το κατώτερον σημεΐον πα
ρεμβάσεως Κ κατόπιν μιας προσθέτου ζητήσεως συναλλάγματος (μετατό- 
πισις τής καμπύλης ΔΖ προς τήν κατεύθυνσιν τής ΔΖι), θά παρουσιασδή λό- 
γφ τής κερδοσκοπίας μία ηΰξημένη προσφορά συναλλάγματος (ΔΠ προς τήν 
κατεύθυνσιν τής ΔΠι). Οίοσδήποτε, ό όποιος αγοράζει είς τήν χαμηλότερη»1 
έπιτρεπομένην τιμήν Κ χρηματικά μέσα τής χώρας Δ, δύναται νά μεταπώληση 
αυτά άργότερον καί μάλιστα άφοϋ άνέλθη πάλιν ή συνάλλαγμαπκή τιμή μέ
χρι τού άνωτέρου σημείου παρεμβάσεως Α, οπότε απολαμβάνει ενός διο.φο 
ρικοϋ κέρδους.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟ ΠΙΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΣΤΠΜΛ ΤΟΤ ΧΡΤΣΟΤ 
ΚΑΝΟΝΟΣ 10

Οί μηχανισμοί οί όποιοι έχουν τήν φροντίδα τής έξισορροπήσεως τοΰ ισο
ζυγίου πληρωμών κατά τήν ανωτέρω περιγραφείσαν διαδικασίαν υπό σχετι- 
κώς σταθεράς τιμάς συναλλάγματος είναι αποτελεσματικοί καί εϊς το νομισμα
τικόν σύστημα τοΰ χρυσού κανόνος. Ή διαδικασία έξισορροπήσεως τοΰ ισο
ζυγίου πληρωμών εις τό σύστημα τοΰ χρυσού κανόνος είναι παρομοία μέ τήν 
άνοπέρω άναλυθεΐσαν, ύφίστανται όμως μεταξύ των αΐ κάτωθι διάφοροί:

α) Εις περίπτωσιν τοΰ χρυσού κανόνος δεν είναι, αναγκαία ή σταθερο- 
ποίησις τής τιμής τοΰ συναλλάγματος διά παρεμβάσεων εις τήν αγοράν. 'Η

10. Π ρέπει να γίνη διάκρισις μεταξύ τοϋ κανόνος συνολικής κυκλοφορία- χρυσού 
καί τοϋ κανόνος αποθέματος χρυσού. Εις τό πρώτον νομισματικόν σύστημα συνίσταται ή 
νομισματική κυκλοφορία μιας χώρας μόνον έκ χρυσών νομισμάτιον. Άντιδέτως, είς τον 
κανόνα αποθέματος χρυσοϋ, κυκλοφορούν μόνον χαρτονομίσματα, ή δέ νομισματική μο- 
νάς είναι συνδεδεμένη μετά τοϋ χρυσοϋ. Ό χρυσός σχηματίζει είς αυτό τό νομισματι
κόν σύστημα τήν βάσιν τής πυραμίδος τοϋ χρήματος καί έπ’ αυτής άνεγείρεται τό υπό
λοιπον νομισματικόν οικοδόμημα (ποσότης τραπεζογραμματίων, λογιστικόν χρήμα). 
Ή διαταραχή τής ισορροπίας τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, κατά τήν οποίαν εξέρχεται τής 
χώρας χρυσός, επιδρά (είς τήν περίπτωσιν τοΰ κανόνος συνολικής κυκλοφορίας χρυ
σού) άναλογικώς έπί τής προσφοράς χρήματος (σύνολον μέσων, πληρωμής). Έάν ό
μως τό επικρατούν νομισματικόν σύστημα είναι ό κανών αποθέματος χρυσοϋ, ή εκροή 
χρυσοϋ έχει ώς αποτέλεσμα μίαν πολλαπλασίαν μείωσιν τής προσφοράς χρήματος τής 
χώρας μέ τήν διαταραχθείσαν ισορροπίαν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. (’Επιπρόσθετος 
μείωσις τής κυκλοφορίας χαρτονομίσματος καί τοϋ δγκου τοϋ λογιστικού χρήματος λό
γω τής ύποχρεώσεως τών ’Εμπορικών Τραπεζών πρός διατήρησιν διαθεσίμων παρά 
τή ’Εκδοτική Τραπέζιά. .
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σχετική σταθερότης τής τιμής τού συναλλάγματος προκύπτει κυρίως πρώτον 
από τον καθορισμόν τής είς χρυσόν περιεκτικότητος τής νομισματικής μονά- 
δος καί δεύτερον από την διά νόμου έπιβαλλομένην ύποχρέωσιν τής Κεντρι
κής Τραπέζης νά πωλή ή νά άγοράζη χρυσόν άπεριορίστως καί εις την κα- 
θορισθεΐσαν τιμήν.

6) Είς τό σύστημα τοΰ χρυσού κανόνος δεν καθορίζεται επίσης επα
κριβώς μία ώρισμένη ζώνη εντός τής οποίας νά έπιτρέπωνται αί διακυμάνσεις 
τής τιμής τοΰ συναλλάγματος. Μεταβολαί τής τιμής αυτού είναι νοηταί μόνον 
μεταξύ τών λεγομένων σημείων εισόδου καί εξόδου χρυσού, τά σημεία δέ ταύ- 
τα ώς γνωστόν καθορίζονται έκ τού ύψους τών δαπανών αποστολής τού πολυ
τίμου μετάλλου.

γ) Είς τό διευθυνόμενον νομισματικόν σύστημα με σχετικώς σταθερά; 
τιμάς συναλλάγματος, έχουν αί υπεύθυνοι νομισματικοί άρχαί την δυνατότητα 
άσκήσεως μιας αυτονόμου καί εθνικής νομισματικής πολιτικής, έστοι και εάν 
αΰτη καταλήγη είς βάρος τής ισορροπίας τού ισοζυγίου πληρωμών. Άντιθέτως, 
είς τον κανόνα τής συνολικής κυκλοφορίας χρυσού κυριαρχεί πλήρης αυτομα
τισμός, ενώ είς τον κανόνα αποθέματος χρυσού ύφίσταται, είς περίπτωσιν εκ
ροής χρυσού καί λόγω τών κανονισμών τοΰ καλύμματος, ή άμεσος ύποχρέιο- 
σις προσαρμογής τής νομισματικής πολιτικής είς τάς άνάγκας τάς άπορρε- 
ούσας έκ τής καταστάσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

Κατωτέρω προβαίνομεν επί τή βάσει δύο παραδειγμάτων είς την άνά- 
λυσιν α) τού μηχανισμού τού χρυσού κανόνος (Reine Goldmechanismus) 
καί 6) τού μηχανισμού τιμών - εμπορευμάτων (Mechanismus der Waren - 
Preis - Systeme).

'Τποτεθίστω ότι τόσον είς τό εσωτερικόν δσον καί εις τό εξωτερικόν κυ
κλοφορεί μόνον χρυσός υπό μορφήν νομισμάτων, ούτιος ώστε νά είναι εύκολος 
ή μετατροπή τού νομίσματος μιας χώρας είς νόμισμα τής άλλης χώρας. Τί θά 
συμβή τώρα εάν δι’ οίανδήποτε αιτίαν διαταράσσεται ή ισορροπία τού ισοζυ
γίου πληριομών καί προκαλήται ούτω εκροή χρυσού; 'Τπό τήν προϋπόθεσιν 
οτι τόσον τό κόστος τών παραγομένων προϊόντων δσον καί αί τιμαί αυτών εί
ναι αδύνατον νά μεταβληθούν, τό γενικόν επίπεδον τών τιμών ούδεμίαν εμφα
νίζει μεταβολήν καί εις τάς δύο χώρας11. Είς τό εσωτερικόν ίχοιρα εκροής

11. Διά λόγον; άπλονστενσεω; τή; δλη; άναλνσεω;, εμφανίζονται ένταΓΌα ά-
κραίαι ή σχηματικού περιπτώσεις:. ’Εάν όμως; διαφοροποιηθούν αί γενόμεναι δεκταϊ υ
ποθέσεις, δεν fta μεταδληΰοΰν ούσιωδώς τά αποτελέσματα τή; ώς άνω άναλυσεως.
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χρυσοΰ) μειοΰται τό διαθέσιμον εισόδημα, ενώ αυξάνει ταυτοχρόνως εις τό 
εξωτερικόν λόγο) τής εισροής χρυσοΰ εις αυτό. Δυνάμεθα περαιτέρω να ύποθέ- 
σωμεν δτι άφ’ ενός μέν ή επιπρόσθετος ζήτησις τοϋ εξωτερικού κατευθύνεται 
προς ηΰξημένας είσαγωγάς αγαθών καί υπηρεσιών (π.χ. λόγω πλήρους άπα- 
σχολήσεως τών υπαρχόντων παραγωγικών συντελεστών έν αΰτώ), άφ’ έτεροί' 
δε δτι ή μειωθεΐσα ζήτησις τοΰ εσωτερικού αφορά κυρίως άγαθά έξαγώγιμα ή 
εσωτερικής καταναλώσεως, τά όποια τώρα πλέον ζητούνται ακριβώς υπό του ε
ξωτερικού. ’Ήτοι την θέσιν τής μειωθείσης ζητήσεως τοΰ έσωτερικοΰ καταλαμ
βάνει ή αΰξηθεΐσα (λόγφ εισροής χρυσοΰ) ζήτησις τοΰ εξωτερικού. Τοιουτο
τρόπως δμως αυξάνονται αί έξαγωγαί τής χώρας εκροής χρυσοΰ, με παράλλη
λον αΰξησιν τών εισαγωγών τών χωρών εισροής χρυσοΰ. Τό ρεΰμα χρυσοΰ συ
νεπώς αντιστρέφεται καί τό ίσοζΰγιον πληρωμών τής χώρας ίέκ τής οποίας άρ- 
χικώς εκρέει χρυσός) τείνει προς μίαν νέαν ισορροπίαν. Αυτή είναι έν γένι - 
καϊς γραμμαΐς ή πορεία τοΰ μηχανισμού τοΰ χρυσοΰ κανόνος.

”Λς άναλύσωμεν τώρα πώς επενεργεί ό μηχανισμός τιμών - εμπορευμά
των. "Οταν λόγω διαταραχής τής ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών έπακο- 
λουθή εκροή χρυσοΰ εξ αυτής, θά έπέλθη πτώσις τών τιμών, υπό τήν προϋπό- 
θεσιν βεβαίως δτι κόστος καί τιμαί είναι εύκαμπτοι. Πτώσις δμως τών τιμών 
εις τό εσωτερικόν οδηγεί εις αΰξησιν τών εξαγωγών κα'ι μείωσιν τών εισαγω
γών. Τό αντίθετον συμβαίνει εις τό εξωτερικόν, δπου λόγω τής εισροής χρυ
σοΰ διευρύνεται ή κυκλοφορία χρυσών νομισμάτων. Κόστος και τιμαί ύι|>οΰν- 
ται, διευρύνεται ή εισαγωγή αγαθών καί έλαττοΰται ή εξαγωγή αυτών. Ή 
διαδικασία προσαρμογής τερματίζεται, μέ τήν άποκατάστασιν τής ισορροπίας 
τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

4. ΚΡΤΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή καλή λειτουργία τοΰ συστήματος τών σταθερών τιμών συναλλάγματος 
ή τοΰ μηχανισμοΰ τοΰ χρυσοΰ κανόνος έξαρτάται από έναν μικρόν αριθμόν α
παραιτήτων προϋποθέσεων, τάς όποιας πρώτος διετύπωσεν ό Fr. Lutz 12 και 
ή άνάλυσις τών οποίων θά μάς έπιτρέψη τήν διατύπωσιν μιάς σειράς κριτικών 
παρατηρήσεων.

12. Fr. Lulz, Goldwahrung und Wirtshaftsordnung, Weltwirtschaftliehes Archiv, 
Band 41 (1953, I), σελ. 224.
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Πρόκειται βασικώς περί των ακολούθων τεσσάρων ορών:
I. ’Αποφυγή χαράξεως αυτονόμου εθνικής πολιτικής προς άντιμετώ- 

πισιν των οικονομικών διακυμάνσεων.
II. Παραίτησιν από τής λήι|)εως προστατευτικών μέτρων.

III. ’Ανάγκη ύπάρξεως έλαστικότητος εις τάς τιμάς.
IV. «’Εμπιστοσύνη».

I. Αί κεντρικά! Τράπεζαι επιβάλλεται, προκειμένου να διατηρήσουν τους 
κανόνας τοΰ παιγνίου καί τών δύο συστημάτων έξισορροπήσεως, δπως αντι
δρούν κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε εις μέν τήν χώραν εκροής χρυσού νά προ- 
καλήται μία άντιπληθωριστική διαδικασία, εις δε τάς χώρας εισροής χρυσού 
τό αντίθετον, ήτοι πλ,ηθωρισμός. Συνεπώς ή οικονομική πολιτική έκάστης χώ
ρας, καί ιδιαιτέρως ή πιστωτική καί δημοσιονομική πολιτική, δεν επιτρέπεται 
νά διαμορφοΰται ανεξαρτήτως τού βασικού σκοπού τής έξισορροπήσεως τού 
ισοζυγίου πληρωμών13.

II. Είναι αυταπόδεικτον δτι ή εφαρμογή διαφόρων μέτρων ελέγχου καί 
περιορισμού τού διεθνούς εμπορίου συνιστά σημαντικόν έμπόδιον διά τήν έξι- 
σορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. «Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως εις περίπτωσιν 
επιβολής ποσοστώσεων εις τάς είσαγωγάς, αί όποΐαι περιορίζουν σημαντικώς 
τόσον τήν άποτελεσματικότητα δσον καί τήν ικανότητα προσαρμογής ενός δια
κρατικού συστήματος πληρωμών» 14.

'Ο Fr. W. Meyer τονίζει εν σχέσει μέ τά ανωτέρω, δτι «όταν μία χώρα 
άνταλλάσση αγαθά μέ άλλας οικονομίας, τών οποίων αί εϊσαγωγαί κυριαρχούν
ται πλήρως υπό τών ποσοστώσεων (μέ μοναδικήν έξαίρεσιν τήν εισαγωγήν 
χρυσού), τότε είναι αδύνατος οίαδήποτε αύξησις τών εξαγωγών τής χώρας 
εκροής χρυσού, έστω καί εάν έφαρμοσθή ό αυστηρότερος δυνατός άντιπλη- 
θωρισμός» 15.

ΤΙΤ. Περαιτέριο, ώς τρίτη προϋπόθεσις τίθεται ή εύκαμψία τού κό

13. «Έκαστη οικονομία ή οποία αποφασίζει τήν σταΟεροποίησιν της τιμή; τοΰ 
συναλλάγματος πρέπει νά λάβη ϋπ’ oi|uv της οτι έχει άπολέσει τήν σχετικήν ελευθε
ρίαν αποφάσεων προς επιδίωξιν τών λοιπών σκοπών τής οικονομικής πολιτική; (πλή
ρης άπασχόλησις καί νομισματική σταΟερότη;), λόγιο άκριβώς τής εξαρτήσεώς τη; 
έκ τών εξελίξεων τοΰ ισοζυγίου πληρωμών». F. W. Meyer, Das Problem der deulschen 
Zahlungsbilanz, ORDO, Band X, Diisseldorf und Miinchen, 1!)58, σελ. 152.

14. G. Halm, έ.ά., σελ. 153.
15. F. W. Meyer, Devisenbewirtschaftung als neue Wahrungsform, Weltwirts- 

chaflliches Archiv, Band 49 (1939, I), σελ. 425.



in

στους καί των τιμών16. Ό σχηματισμός δμως ενώσεων (καρτέλλ κτλ.) απο
κλείει την γενικήν καί ίσομερή πτώσιν των τιμών καί οδηγεί εις ασύμμετρους ε
ξελίξεις, αί άποϊαι είς την περίπτωσιν μιας άντιπληθωριστικής πιέσεως επι
δρούν δυσαναλόγως ίσχυρότερον επί ώρισμένων κλάδων, με αποτέλεσμα νά επι
φέρουν την κάμψιν αυτών. Ή ακαμψία μιστθών καί ήμερομισθίαιν, ιδιαιτέρως 
εκεί όπου ΐσχυρώς (οργανωμένα συνδικάτα εμποδίζουν αποτελεσματικούς την είς 
χαμηλότερον επίπεδον αναπροσαρμογήν των, 'ή ή έλλειψις έλαστικότητος άλ
λων συντελεστών τοϋ κόστους επιβάλλει είς τήν νομισματικήν καί πιστωτικήν 
πολιτικήν ακόμη αυστηρότερα μέτρα προς περιορισμόν τοΰ κυκλοφοροϋντος χρή
ματος, τά όποια ό'μως δύνανται νά έχουν ολέθρια αποτελέσματα επί τής έξελί- 
ξεοις τής οικονομίας ίύποαπασχόλησις, κάμψις τής παραγωγής κτλ.).

IV. Κινήσεις μαζικής φυγής κεφαλαίου λόγω έλλείψεως εμπιστοσύνης 
είναι είς θέσιν νά δημιουργήσουν τοιαύτην έντασιν είς το δλον σύστημα, ιοστε 
εις τό τέλος νά έπέλθη ή κατάρρευσίς του.

Συμπερασματικούς δόναται νά λεχθή οτι, αν καί ό μηχανισμός έξισορρο- 
πήσεοις βασίζεται είς συστολάς καί επεκτάσεις τής οικονομικής δραστηριότη- 
τος, επιτυγχάνεται σημαντικός μετριασμός αυτών, έφ’ όσον είναι δυνατή ή 
πραγματοποίησις τών ανωτέρω τριών προϋποθέσειον καί λειτουργέ] έπιβοηβη- 
τικώς ό μηχανισμός επιτοκίων - πιστώσεων.

Άναφορικώς με τον χρυσοΰν κανόνα, επιβάλλεται νά προσθέσωμεν ότι 
διέθετε ώς διεθνές σύστημα πληρωμών ώρισμένα ουσιώδη πλεονεκτήματα και 
ότι μέχρι τών αρχών τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου συνέβαλε κατά τρόπον ση
μαντικόν εις τήν αϋξησιν τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος τών διαφόρων οικονομιών. 
Κατόπιν τής εν τώ μεταξύ κτηθείσης όδυνηράς πείρας (ήτοι από τής εποχής 
τής άναστοίτής τοϋ χρυσοϋ κανόνος καί έντεϋθεν), επιβάλλεται νά τονισθοϋν 
ιδιαιτέρους τά άκόλουθα πλεονεκτήματα τοΰ διεθνοϋς αύτοϋ νομισιιατικοϋ συ
στήματος.

1(1. Θα ήδόνατο ένταϋίΐα νά άντιπαρατηρηΟή ότι ό μηχανισμό; τοϋ χρυσοϋ κανό- 
νο; αρκεί διά νά ϋπερνικηίΐή ί| ανισορροπία τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, οϋτω; ό'ιστε η α
νάγκη ΰπάρξεω; ελαστικού κόστους καί ευκάμπτων τιμών νά μή τίθεται ώς απαραίτητος 
προϋπόΑεσις διά τήν λειτουργίαν τοϋ μηχανισμού έξισορροπήσευι;. Είς τήν πραγματικό
τητα δμως ουδέποτε εμφανίζεται μία τοιαάτη ιδανική περίπτωσι;, κατά τήν οποίαν ό 
περιορισμό; τή; ζητήσεω; εί; τό εσωτερικόν καί ή διεΰρυνσι; αυτή; εί; τό εξωτερικόν 
(μετά από μίαν μετακίνησιν τοϋ χρυσοϋ ΐιπό τή; προ'ιτη; πρό; τήν δευτέραν) νά αφορά 
εί; τά αυτά αγαθά. Κατά συνέπειαν είναι άναγκαϊαι τόσον αί διακυμάνσεις τών τιμόιν, 
όσον καί αί μεταδολαί εί; τήν παραγωγήν, αί όποϊαι τά έλάχιστον πού προϋποθέτουν εί
ναι έλαστικότη; κύστου; καί τιμών.
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α) Ή σταθερότης των τιμών συναλλάγματος. Λό
γω τοΰ ότι α'ι τιμαί συναλλάγματος ήδύναντο νά κυμανθούν μόνον εντός τών 
στενών ορίων τών σημείων εισόδου και εξόδου χρυσοΰ, ή σταθερότης των ή- 
το εν ισχυρόν θεμέλιον διά τάς διεθνείς εμπορικός συναλλαγάς και κινήσεις 
κεφαλαίων καί κατ’ έπέκτασιν εν ασφαλές κριτήριον διά τον διεθνή καταμε
ρισμόν τών έργων. Την σπουδαιότητα τοΰ γεγονότος αύτοΰ υπογραμμίζει ό 
Fr. W. Meyer διά τών έξης: «Έφ’ όσον δεν ΰφίσταται μία πραγματική νομι
σματική μονάς μέσω τής σταθερότητος τών συναλλαγματικών τιμών καί υπό 
συνθήκας ελευθέρων διεθνών συναλλαγών, είναι αδύνατον νά έπιβληθή ένας 
γνήσιος διεθνής καταμερισμός τών έργων. Καί τοΰτο όχι διότι αδυνατεί τό 
διεθνές εμπόριον νά ΰποστή τάς συνεπείας καί τούς κινδύνους έκ τών μεταβο
λών τής τιμής τοΰ συναλλάγματος. Τοΰτο θά ήτο ίσως ή μικροτέρα δυσκολία. 
’Αλλά κυρίως διότι δέν θά ήτο τό διεθνές εμπόριον εις θέσιν ν’ άσκήση καμ- 
μίαν βαθυτέραν έπίδρασιν, υπό την έννοιαν τοΰ προσανατολισμού τών παρα
γωγικών δυνάμεων προς τάς πλέον ορθολογικός χρήσεις καί άναλόγως τών 
συγκριτικών διαφορών τών δαπανών παραγωγής»17.

6) Ή προστασία έναντι κυβερνήσεων πού ρέ
πουν προς τον πληθωρισμόν. Ή άπομάκρυνσις τών διαφόρων 
χωρών από τό σύστημα τοΰ χρυσοΰ κανόνος, από τής εποχής τής παγκοσμίου 
οικονομικής κρίσεως τοΰ 1930, καί ή απώλεια τής νομισματικής καί πιστωτι
κής αυτονομίας τής Κεντρικής Τραπέζης κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 
τεσσαράκοντα ετών, έπέτρεψε εις κάθε κυβέρνησιν τήν συχνήν προσφυγήν εις 
τήν πολιτικήν τοΰ λεγομένου «ευθηνοΰ χρήματος» ή τοΰ εντόνου πληθωρισμού. 
Ένώ εις τό νομισματικόν σύστημα τής κυκλοφορίας χρυσοΰ, ή Κεντρική Τρά
πεζα (ή οποία φέρει επίσης τήν ευθύνην διά τήν νομισματικήν καί πιστωτικήν 
πολιτικήν) είναι υποχρεωμένη νά τηρή τούς όρους τοΰ χρυσοΰ κανόνος καί τοι
ουτοτρόπως είναι άνεπίτρεπτον νά άκολουθή μίαν εθνικήν νομισματικήν πολι
τικήν, δίδει τό σημερινόν σύστημα αναγκαστικής κυκλοφορίας χαρτονομίσμα
τος εις κάθε κυβέρνησιν τήν δυνατότητα άσκήσεως πληθωριστικής πολιτικής. 
Κατόπιν τούτου είναι αναπόφευκτος ή επιβολή τοΰ συστήματος τών συναλλα
γματικών ελέγχων καί περιορισμών, ή εφαρμογή διακρατικών μέτρων εξωτε
ρικής εμπορικής πολιτικής, αί, απότομοι υποτιμήσεις τών εθνικών νομισμάτων 
κτλ., ήτοι έν ολόκληρον σύμπλεγμα διοικητικών μέτρων τά όποια έχουν οδυ
νηρός επιπτώσεις επί τής άναπτύξεως τών παραγωγικών δυνάμεων έκάστης 
εθνικής οικονομίας.

17. F. W. Meyer, Stabile Oder bewegliche Wechselkurse? ORDO, Band IV, 
Diisseldorf und Miinchen, 1951, σελ. 347,
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Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ ΤΟΤ ΙΣΟΖΤ1ΊΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΛΙ ΓΙΑΡΛΤ1 [ΡΗΣΕΙΣ

’Ενταύθα λαμβάνομεν ώς δεδομένον ότι είς τάς διαφόρους χώρας έ'χει 
έπιβληθή τό σύστημα αναγκαστικής κυκλοφορίας χαρτονομίσματος. Τό χρή
μα άρα δεν είναι προσδεδεμένον εις έν ώρισμένον μέταλλον (π.χ. τον χρυσόν), 
τό δε έκάστοτε ύψος κυκλοφορίας χαρτονομίσματος ρυθμίζεται ελευθέριος υπό 
των υπευθύνων νομισματικών αρχών. Κατά συνέπειαν, έφ’ όσον είς έκάστην 
χώραν ή νομισματική μονάς δεν αντιπροσωπεύει μίαν ώρισμένην ποσότιμα πο
λυτίμου μετάλλου, παύει ύπάρχουσα είς τάς διεθνείς συναλλαγάς μία κοινή είς 
δλας μονάς μετατροπής τών νομισμάτων. Τό νόμισμα τής μιας χώρας μετατρέ- 
πεται είς νόμισμα τής άλλης μόνον είς την έλευθέραν αγοράν καί είς τιμάς έ
κάστοτε καθοριζομένας διά τής προσφοράς καί τής ζητήσεως. Τοιουτοτρόπως 
ή συναλλαγματική τιμή ισορροπίας διαμορφοϋται εις τήν αγοράν συναλλάγμα
τος άνευ ούδεμιάς παρεμβάσεως τής Κεντρικής Τραπέζης.

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΤ .ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΎ ΤΩΝ ΚΥΜΑΙΝΌΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Ή αγορά συναλλάγματος τής χώρας Δ εύρίσκεται είς μίαν ώρισμένην 
στιγμήν έν ισορροπία, ή όποια με δεδομένην τήν καμπύλην ζητήσεως συναλλά
γματος Δ Π καί τήν καμπύλην ζητήσεως συναλλάγματος ΔΖ εκφράζεται διά τής 
συναλλαγματικής τιμής ισορροπίας I, ήτοι τής τομής τών δύο καμπύλών (Σχε- 
διάγρ. 2).

'Τποτεθίστω δτι ή ανωτέρω κατάστασις ισορροπίας διαταράσσεται δι’ 
οίανδήποτε αιτίαν, π.χ. λόγιο τής ύποχρεώσεως επιστροφής παλαιότερον άνα- 
ληφθέντος δανείου έκ μέρους τής χώρας Δ. Ή ζήτησις συναλλάγματος αυξά
νει καί οίίτω μετακινείται ή καμπύλη ΔΖ προς τά δεξιά. ’Εάν ή νέα καμπύλη
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ζητήσεως είναι ή ΔΖ,, τότε τό σημεΐον τομής αυτής μετά τής καμπύλης Δ κα
θορίζει μίαν νέαν τιμήν διά τό αλλοδαπόν νόμισμα, ή οποία μετρουμένη εις 
νομισματικός μονάδας τοΰ εσωτερικού, είναι μεγαλύτερα (πλέον ακριβή) τής 
παλαιός. Τά αγαθά τοΰ εξωτερικού είναι κατά συνέπειαν διά τήν χώραν Δ 
σχετικώς πλέον ακριβά, γεγονός τό όποιον σημαίνει περιορισμόν των εισαγω
γών και άρα μείωσιν τής ζητήσεως συναλλάγματος έκ μέρους αυτής. Ή καμ
πύλη ΔΖ, μετακινείται τώρα προς τά αριστερά, εις περιοχήν μικροτέρων πο
σοτήτων συναλλάγματος (ΔΖ2). Ταυτοχρόνως όμως μέ τήν ίίψωσιν τής τι
μής διά τά ξένα νομίσματα, πίπτει ή τιμή τής νομισματικής μονάδος τής χώ
ρας Δ (τοΰ εσωτερικού) καί τά αγαθά αυτής είναι διά τάς λοιπάς χώρας 
σχετικώς εύθηνότερα. Έάν τώρα ή καμπύλη προσφοράς συναλλάγματος δεν 
είναι πλήρως ανελαστική (γεγονός δπερ συμβαίνει όταν ή αλλοδαπή άπαγο- 
ρεύη οίανδήποτε πρόσθετον εισαγωγήν), ή χώρα Δ θά διευρύνη τάς έξα- 
γωγάς αυτής καί θά αόξήση τό ΰπ’ αυτής είσπραττόμενον συνάλλαγμα. Τού
το σημαίνει μετακίνησιν τής καμπύλης προσφοράς ΔΓΤ προς τά δεξιά, εϊς 
περιοχήν μεγαλυτέρων ποσοτήτων συναλλάγματος (Δ Π ,).

Συνεπώς εις τό τέλος όλων αυτών τών μεταβολών θά άποκατασταΟή εις 
τήν άγοράν συναλλάγματος μία νέα ισορροπία, έκφραζομένη διά τής τιμής 
συναλλάγματος I,, σημείου τομής τών καμπύλών ΔΓΙ, καί ΔΖ2. 'Τπό τάς 
συνθήκας αύτάς επιτυγχάνεται επίσης καί ή εξισορρόπησις τοΰ ισοζυγίου 
πληρωμών, διότι βεβαίως εις τήν συναλλαγματικήν τιμήν ισορροπίας L, τό 
μέγεθος τών συναλλαγματικών εσόδων ίσοΰται μέ τό μέγεθος τών δαπανών 18.

3. ΣΤ.ΜΠΕΙ’ΛΣΜΑΤΛ

ΤΙ σπουδαιοτέρα διαφορά μεταξύ τοΰ συστήματος έξισορροπήσεως διά 
τών σταθερών τιμών συναλλάγματος καί τοΰ μηχανισμού τών κυμαινομένων 
συναλλαγματικών τιμών είναι ή ακόλουθος: Εις τό πρώτον σύστημα, ενώ πα-

1.8. ’Ενταύθα δυναται νά τεΟή το έριότημα, πυία είναι ή συγκεκριμένη συναλ
λαγματική τιμή ισορροπίας. Ή θεωρία τών αγοραστικών δυνάμεων, ή οποία άσχο- 
λεϊται μέ τήν λΰσιν τοΰ προβλήματος αΰτοΰ, θεωρεί οτι ή σχέσις τών έπιπέδιυν τιμών 
εις τάς διαφόρους χώρας καΌορίζει έκάστοτε τήν τιμήν τοΰ συναλλάγματος. Πρέπει, 
πάντιυς νά τονισδή οτι α) ή Όεωρία τών αγοραστικών δυνάμειυν δυναται νά ληφίΐή 
ΰπ’ οψιν οχι ως μία παγία σχεσις τών απολύτων επίπεδων τών τιμών εις δυο χιόρας, 
αλλά μόνον υπό τήν έννοιαν μιας παραλλήλου κινήσεως καί 6) οτι τό ύψος τής συ
ναλλαγματικής τιμής επηρεάζουν μόνον α*ι διακυμάνσεις τών τιμών εκείνων τών 
αγαθών, τά όποια αποτελούν άντικείμενον τοΰ διεθνούς εμπορίου.
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ραμένει ή συναλλαγματική τιμή βασικώς σταθερά, επιτυγχάνουν τήν έξισορρό- 
πησιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών αί διακυμάνσεις τών τιμών ή (και) αί μετα
τοπίσεις αγοραστικής δυνάμεως, προκαλούμεναι υπό αναλογών ρυθμίσεων τής 
ποσότητας τοΰ κυκλοφοροΰντος νομίσ[ΐατος. Άντιθέτως, είς τον μηχανισμόν 
τών κυμαινόμενων τιμών συναλλάγματος δεν προκαλεϊται μεταβολή τοΰ γενι
κού επιπέδου τών τιμών, έφ’ όσον α'ι διακυμάνσεις τής συναλλαγματικής τι
μής εξασφαλίζουν έκάστοτε τάς αναγκαίας προς έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου 
πληρωμών προσαρμογάς. Είς τήν πραγματικότητα δύνανται καί εδώ νά έμφα- 
νισθοΟν διακυμάνσεις τών τιμών, α'ι όποϊαι τότε ελαφρύνουν άντιστοίχως τήν 
διαδικασίαν έξισορροπήσεως μέσω τοΰ μηχανισμού τών συναλλαγματικών τι
μών.

Έφ’ όσον εις τό σύστημα uuto α'ι εμφανιζόμενοι διαταράξεις τής ισορρο
πίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών δύνανται νά παραμερισθοΰν μέσω τών ελευθέ
ριος κυμαινομένων συναλλαγματικών τιμών, απολαμβάνει ή οικονομική πολιτι
κή μιας χώρας σχετικής ανεξαρτησίας, προκειμένου νά επιδίωξη τούς λοιποίις 
σκοπούς της (νομισματική σταθερότης, πλήρης άπασχόλησις), παρ’ δλον ότι 
τίθενται καί ένταΰθα ώρισμένα δρια είς τήν ασκησιν μιας απολύτως έλευΑέ
ρας νομισματικής πολιτικής.

Έκ τών διαφόρων κατά καιρούς τονισθέντων μειονεκτημάτων τοΰ συ
στήματος τών κυμαινόμενων τιμών συναλλάγματος άναφέρονται ένταΰθα τά 
καθ' ημάς δύο σπουδαιότερα:

α) Επειδή παραμένει τό πεδίον ελεύθερον διά τήν ανάπτυξιν τής κερ
δοσκοπίας, ύφίσταται ό κίνδυνος εντόνων διακυμάνσεων τής συναλλαγματικής 
τιμής, αί όποϊαι μέ τήν σειράν των παραβλάπτουν τό διακρατικόν σύστημα πλη
ρωμών καί εν τελευταία αναλύσει τό διεθνές έμπόριον.

6) Αί μεταβολαί τών συναλλαγματικών τιμών άφ’ ενός μεν επηρεάζουν 
ίσχυρώς τήν διαμόρφωσιν τών δρων τοΰ εμπορίου, άφ’ ετέρου δέ επιδρούν 
επί τοΰ συνόλου τής οικονομίας μιας χώρας. Αί δέ εξ αυτών επιδράσεις είναι 
τόσον μεγαλύτεροι δσον πλέον σημαντική είναι ή θέσις τήν όποιαν κατέχει 
είς τήν οικονομίαν μιας χώρας τό εξωτερικόν έμπόριον.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ ΤΟΤ ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΟΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

1. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Τό σύστημα τών άμεσων ελέγχων εις τον τομέα των διεθνών συναλλαγών 
έφηρμόσθη αφ’ ενός μεν τήν εποχήν τής κυριαρχίας τοΰ εμποροκρατισμού, 
αφ’ ετέρου δέ κυρίως κατά τά τελευταία από τού 1930 και εντεύθεν έτη. Μέ
χρι τοΰ 1914 είχεν άνευ αμφισβητήσεων καθιερωθή ως διεθνές νομισματικόν 
σύστημα ό χρυσούς κανών, έπεδιώχθη δέ μετά τό πέρας τού Α' παγκοσμίου 
πολέμου ή επαναφορά τού συστήματος αυτού. Ή παγκόσμιος όμως οικονομι
κή κρίσις τών ετών 1929 - 31 έσήμανε τήν οριστικήν άπομάκρυνσιν τών πε
ρισσοτέρων χωρών εκ τοΰ χρυσού κανόνος, καί ταυτοχρόνως τήν πλήρη διά- 
λυσιν τής παλαιάς διεθνούς νομισματικής τάξεως. Ώρισμέναι χώραι ύπετί- 
μησαν τά νομίσματα των, άλλαι προσεπάθησαν διά τής εφαρμογής μιας σκλη- 
ράς άντιπληθωριστικής πολιτικής νά διατηρήσουν τό παλαιόν νομισματικόν σύ
στημα καί μή ρεαλιστικάς τιμάς συναλλάγματος, μία τρίτη δέ κατηγορία χω
ρών (Γερμανία, Δανία, Βαλτικά κράτη καί άργότερον ui νοτιοανατολικοί ευ
ρωπαϊκοί οίκονομίαι) επέβαλλε τό καθεστώς τών συναλλαγματικών ελέγχων καί 
περιορισμών.

Κυρίως από τής Ινάρξεως τού Β' παγκοσμίου πολέμου καί μέχρι προ ολί
γων ετών έκυριάρχουν εις τάς περισσοτέρας χώρας τού κόσμου περιορισμοί τών 
διεθνών συναλλαγών καί συναλλαγματικοί έλεγχοι. «’Εκτός τών χωρών τού 
ανατολικού συνασπισμού, δπου ό κρατικός προγραμματισμός τοΰ διεθνούς εμ
πορίου είναι σύμφωνος μέ τό κρατούν οικονομικόν σύστημα, χρησιμοποιούν
ται οί συναλλαγματικοί έλεγχοι καί λοιποί περιορισμοί κυρίως εις χώρας εύ- 
ρισκομένας εις τό στάδιον τής οικονομικής των άναπτύξεως. Εις αύτάς επι
δρούν πληθωριστικούς υπέρτερα τών δυνάμεών των προγράμματα άναπτύξε
ως, ενώ ταυτοχρόνως τροφοδοτείται από τήν ανυπομονησίαν ή πίστις δτι ό
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σχεδιασμός δύναται νά άποδώση περισσότερον από τό σύστημα των ελευθέ
ριος διαμορφουμένων τιμών» 19.

Μετά τον τερματισμόν τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου άνελήφθη εις τά 
πλαίσια τοΰ ’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας καί τής Ευ
ρωπαϊκής Ένώσεως Πληρωμών ή προσπάθεια τμηματικής καταργήσεως τών 
ιιέτρων περιορισμού τών εισαγωγών, ή οποία ώδήγησε συν τώ χρόνω εις την 
εφαρμογήν τής μερικής μετατρεψιμότητος τών νομισμάτων έκ μέρους τών 
περισσοτέρων χωρών - μελών τού Ο.Ε.Ο.Σ.

2. ΤΟ ΣΤΣΤΗΜΛ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τό σύστημα τών συναλλαγματικών ελέγχων αποτελεί μίαν προσπάθειαν 
παραμερισμού τής έλευθέρας διαμορφώσεως τών οικονομικών δεδομένων τής 
αγοράς εις τον τομέα τών διεθνών οικονομικών σχέσεων και ύποκαταστάσεως 
τών προηγουμένως άναπτυχθέντων μηχανισμών διά ρυθμίσεων μέσω διοικη
τικών αποφάσεων ή άλλων αυθαιρέτων μέτρων τής κρατικής εξουσίας. Προς 
διατήρησιν τής ισορροπίας τού ισοζυγίου πληρωμών ιδρύεται παρά τή Κεντρι
κή Τραπέζι) διεύθυνσις συναλλάγματος, εις την όποιαν εκχωρείται έξ αρχής 
τό μονοπώλιον αγοράς καί ποΛήσεως συναλλάγματος. Τά κύρια καθήκοντα τής 
υπηρεσίας αυτής είναι άφ’ ενός μεν ή εισπραξις τών συναλλαγματικών εσόδων 
έκ πάσης πηγής, άφ’ ετέρου δε ή κατανομή τού ύπάρχοντος συναλλάγματος 
προς κάλυψιν τών ποικίλων εις ξένον νόμισμα αναγκών, συμφώνως προς τάς 
αποφάσεις τής διοικήσεοος. Ούτω π.χ. ΰποχρεούνται οι εξαγωγεΐς νά παρα
δώσουν τό σύνολον τών έξ έξαγωγών εισπράξεων των εις ξένον νόμισμα εις 
τήν Κεντρικήν Τράπεζαν, οί δέ είσαγιογείς ν’ άναζητήσοτιν εις αυτήν τά απα
ραίτητα χρηματικά μέσα τής αλλοδαπής προς πληρωμήν τών εις τό έξωτερι- 
κόν άγορασθέντων εμπορευμάτων.

Ή επιβολή τοΰ συστήματος τών έλέγχων καί περιορισμών εις τάς εξω
τερικός συναλλαγάς μιάς χώρας είναι, εις τάς περισσοτέρας τών περιπτώσε
ων, τό αποτέλεσμα μιάς προηγουμένου άσκηθείσης πληθωριστικής πολιτι
κής. Διά τών μεθόδων αυτών επιδιώκεται είτε ή διατήρησις μεταξύ έγχωρί- 
ου νομίσματος καί ξένων νομισμάτων μιάς ισοτιμίας, ή όποια κείται εις υ
ψηλότεροι* σημεΐον τής τιμής ισορροπίας (ύπερτίμησις), είτε ή αποφυγή έ- 
ξαντλήσεως τού συναλλαγματικού ή εις χρυσόν αποθέματος μιάς χώρας,

19. Fr. W. Meyer, Devisenbewirtschaftung, H.D.S.W., Band II, Stuttgart, 1959, 

σελ. 589.
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εις περίπτωσιν εντόνου οικονομικής κρίσεως καί μαζικής (ρυγής κεφαλαίων. 
Περαιτέρω πρέπει νά διαστείλ,ωμεν το σύστημα ελέγχων συναλλάγματος, τό 
όποιον αφόρα μόνον τάς κινήσεις κεφαλαίων, από ένα πολύ εύρύτερον καί 
με σοβαρός συνέπειας καθεστώς ελέγχων καί περιορισμών, τό όποιον επιπρο
σθέτους παρεμβαίνει καί διαρρυθμίζει τό σύνολον τής κυκλοφορίας εμπορευμά
των καί υπηρεσιών.

Είναι όμως άξιον προσοχής α) ό'τι ή επιτυχής εφαρμογή μέτρων ελέγχου 
τής κινήσεως κεφαλαίων είναι εξαιρετικός δυσχερής, έφ’ όσον δεν έπιβληθή 
γενικώς τό καθεστώς τών ελέγχων έφ’ όλων τών μετά τοϋ εξωτερικού συναλ
λαγών καί 6) οτι τό γενικόν καθεστώς ελέγχων είναι βεβαίως πολύ πλέον εκ
τεταμένοι' (άντιμετωπίζον εξ αύτοΰ τοΰ λόγου σημαντικός μεγαλυτέρας δυσχε- 
ρείας). ενώ ταυτοχρόνως ή εφαρμογή αύτοΰ προκαλεΤ βαθυτάτας και έν πολ- 
λοΐς άρνητικάς μεταβολάς εις τό σύνολον τής οικονομίας μιας χώρας.

Διά νά φωτισθή καλύτερον ή δομή τοΰ καθεστώτος τών συναλλαγμα
τικών ελέγχων καί λοιπών περιορισμών διερευνάται καί πάλιν ή αγορά συ
ναλλάγματος τής χώρας Δ (Σχεδιάγρ. 3).

Κατά τό αρχικόν στάδιον προσφορά καί ζήτησις συναλλάγματος έξι- 
σοΰνται καί ή έπικρατοΰσα συναλλαγματική τιμή ισορροπίας είναι ή I. Έξ 
οίασδήποτε αιτίας μειοΰται ή προσφορά συναλλάγματος (ή καμπύλη ΔΠ με
τακινείται προς τά αριστερά εις περιοχήν μικροτέρων ποσοτήτων συναλλάγμα
τος, ήτοι προς ΔΠ,), ή ή ζήτησις συναλλάγματος αυξάνεται ίή καμπύλη ΔΖ 
μετακινείται προς τά δεξιά εις περιοχήν μεγαλυτέρων ποσοτήτων συναλλά
γματος, ήτοι προς ΔΖ,) ή καί αί δύο μεταβολαί λαμβάνουν χώραν ταυτοχρό
νως. Εις τήν τελευταίαν αυτήν περίπτοισιν σχηματίζεται μία νέα συναλλα
γματική τιμή ισορροπίας (I,), ή όποια διεμορφώθη συμφώνως προς τούς 
κανόνας τής αγοράς. ’Εάν, κατόπιν αυτών, ή νέα συναλλαγματική τιμή δέν 
εμφανίζεται ως επιθυμητή εις τήν κυβέρνησιν τής χώρας Δ, και αυτή δι’ άπο- 
φάσεώς της διατηρήση τήν παλαιάν (I) ώς επίσημον τιμήν συναλλάγματος, 
θά έχωμεν- άφ’ ενός μέν ποσότητα προσφερομένου συναλλάγματος ϊσην μέ τό 
μέγεθος ΟΜ, άφ’ ετέρου δε ποσότητα ζητουμένου συναλλάγματος ϊσην μέ τό 
μέγεθος ΟΜ,. Τοιουτοτρόπως όμως προκύπτει τό συναλλαγματικόν «άνοιγμα» 
ΜΜι, διά τήν κάλυψιν τοΰ οποίου τίθεται εις εφαρμογήν τό καθεστώς τών 
συναλλαγματικών Ιλέγχων καί λοιπών περιορισμών 20.

20. «Ή «πορρεονσα έκ μιας μή ρεαλιστική; συναλλαγματικής τιμής στενότης 
συναλλάγματος δύναται νά άντιμετωπισΟή προσωρινώς διά τής προσφυγής εις τό ά-
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ΠοΙαι είναι δμως αι μέθοδοι, αΐ όποιαι δύνανται νά έφαρμοσθοΰν διά 
νά έπιτευχθή μία τεχνητή ισορροπία μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως συναλ
λάγματος; Τό κυριώτερον πρόβλημα, το όποιον καλείται νά επίλυση το σύστη
μα τούτο, είναι ή κατανομή των εν στενότητι ευρισκομένων συναλλαγματικών 
μέσων «1) μεταξύ των διαφόρων χρήσεων (π.χ. δι’ εισαγωγήν αγαθών, δι’ 
έξόφλησιν δανείων, διά τήν αμοιβήν υπηρεσιών κτλ.), 2)... μεταξύ τών δια
φόρων προς εισαγωγήν εμπορευμάτων, 3)... μεταξύ τών μεμονωμένων επι
χειρήσεων, 4)... μεταξύ τών διαφόρων χωρών»21.

Τό κυριώτερον μέσον προς περιορισμόν τής ζητήσεως συναλλάγματος 
είναι ή καθιέρωσις ποσοστώσεων (κατ’ όγκον ή κατ’ αξίαν) καί κατόπιν ή 
κατανομή τής δι’ έκαστον εμπόρευμα καθορισθείσης ποσότητος συναλλάγμα
τος μεταξύ τών διαφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων, συμφώνως πρός ώ- 
ρισμένην διαδικασίαν (γερμανική μέθοδος). Έκ τών ποικίλων μεθόδων κα
τανομής αί όποιαι έφηρμόσθησαν εις έκάστην χώραν άναφέρονται ενταύθα 
ui τρεις κυριώτεραι: α) Ή κατανομή επί τή βάσει τού αριθμού καί τού με
γέθους τών επιχειρήσεων κατά μίαν παλαιοτέραν περίοδον. 6) Ή κατανομή 
επί τή βάσει τής σειράς ή όποια τηρείται κατά τήν κατάθεσιν αίτήσεως παρο
χής συναλλάγματος καί γ) ή κατανομή κατ’ αναλογίαν τού ποσοστού τό οποίον 
αντιπροσωπεύει έκάστη αίτουμένη ποσότης συναλλάγματος εν σχέσει μέ τήν συ- 
νολικώς διατεθείσαν. "Αλλαι μέθοδοι αί όποιαι δύνανται νά έξασφαλίσουν μίαν 
καλυτέραν λύσιν εις τό πρόβλημα τής κατανομής είναι έκεΐναι κατά τάς όποιας 
ό διαφορισμός τής συναλλαγματικής τιμής αναλαμβάνει τήν εις χαμηλότερον 
επίπεδον προσαρμογήν τής ζητουμένης ποσότητος συναλλάγματος, π.χ. διά τού 
μέτρου τών πολλαπλών συναλλαγματικών τιμών (νοτιο-αμερικανική μέθοδος). 
Ό περιορισμός τής ζητήσεως συναλλάγματος δι’ άλλους έκτος τής εισαγωγής 
αγαθών σκοπούς, όπως διά τήν επιστροφήν παλαιότερον είσαχθέντων κεφα
λαίων, ή διά τουρισμόν, επιτυγχάνεται εύκολώτερον, π.χ. εις τήν δευτέραν πε- 
ρίπτωσιν διά τού καθορισμού μιας ώρισμένης ποσότητος συναλλάγματος, τήν 
όποιαν έκαστος ταξιδιώτης δύναται νά λάθη μεθ’ εαυτού.

πόθεμα χρυσού η συναλλάγματος, διά τή; χρησιμοποιήσεω; πιστώσεων τού εξωτερι
κού καί διά τή; εφαρμογή; διαφόρων μέτρων τή; εμπορική; πολιτική; (θψωσις 
δασμών...). Μόλι; όμως εξαντληθούν τά μέσα αυτά, καθίσταται απαραίτητο; ή ε
πιβολή τού καθεστώτος τών συναλλαγματικών ελέγχων, έφ’ οσον βεβαίως δωτη- 
ρήται ή μή ρεαλιστική τιμή συναλλάγματος». Fr. W. Meyer, έ.ά., σελ. 58ό.

21. R. Nurksc, International currency experience, League of nations 1944, 
σελ. 173.
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Σχεδιάγραμμα 3. Σχηματική παράστασιζ τής αγοράς ανταλλάγματος 
τής χώρας Δ.
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Ή προσφορά συναλλάγματος δυνατοί, μεταξύ άλλων νά αύξηιθή, είτε διά 
τής άπ’ ευθείας έπιδοτήσεαις (ορισμένων έξαγωγίμων αγαθών, εϊτε εάν ή τιμή 
αγοράς διά το συνάλλαγμα τό προερχόμενον εξ ώρισμένων πηγών ίπ.χ. τό 
τουριστικόν συνάλλαγμα) είναι μεγαλύτερα τής επισήμου συναλλαγματική; 
τι μής 22.

Ή λειτουργία τοϋ όλου συστήματος προϋποθέτει την λήψιν αυστηρών 
μέτρων, απαραιτήτων διά την έπιτήρησιν τής κυκλοφορίας τοΰ συναλλά
γματος καί τών μετά τοϋ εξωτερικού εμπορικών δοσοληψιών.

Τέλος δε τό σέιστημα τοϋτο σημαίνει υποβιβασμόν τών διεθνών εμπο
ρικών συναλλαγών, υπό την έννοιαν ότι δι’ αύτοΰ αντικαθίσταται τό πολυ
μερές διά τοΰ διμερούς εμπορίου.

3. ΛΤ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

"Ας έξετάσωμεν τώρα ποιας συνέπειας έχει ή επιβολή ενός τοιούτου 
συστήματος επί τής οικονομίας μιας χώρας καί επί τών διεβνιον οικονομι
κών σχέσεων.

Γενικώς δύναται νά λεχθή οτι τό καθεστώς τοϋτο παραβλάπτει κυρίως 
τήν διεθνή κίνησιν κεφαλαίων, τον διεθνή καταμερισμόν τών έργων καί τα; 
μεταξύ τών διαφόρων χωρών άνταλλαγάς αγαθών.

α) Εις έκ τών κυριωτέρων σκοπών τούς οποίου; επιδιώκει τό καθεστώς 
τών περιορισμών είναι ή παρεμπόδισις μεταβιβάσεως κεφαλαίων εις τήν αλ
λοδαπήν, καί ό συνεπεία ταΰτης κλονισμός τής διεθνούς πίστεως. Κυρίως 
εις χώρας όφειλέτιδας διακόπτεται συνήθως τελείως ή εισροή κεφαλαίων, 
έφ’ οσον εφαρμόζουν τό σύστημα τών συναλλαγματικών περιορισμών.

’Από τής άλλης πλευράς έχει διαπιστωθή ότι ακριβώς εις τάς χώρας 
αί όποϊαι έχουν όδηγηθή εις τον πληθωρισμόν προκαλείται, παρ’ δλην τήν 
θέσπισιν ύψηλοτέρων επιτοκίων, μία συνεχής φυγή ιδιωτικών κεφαλαία»' προ;

22. «Μία κατά πολύ έπαχΑεστέρα λύσι; προ; έπίτευξιν τη; Ισορροπία; τη; α
γορά; ί)ά ήτο διά τού; υπευθύνου; τον μονοπωλείου συναλλάγματο;, ή προσπάθεια 
προσαρμογή; τή; προσφορά; εί; την μεγαλυτέραν ζήτησιν. Τούτο δύναται νά συμ- 
6fl διά τή; επιδοτήσει»; τών εξαγωγών. ’Επειδή δμω; είναι από άπόψεω; οικονομι
κή; πολιτική; εύκολώτερον νά περιορισΛή ή ξήτησι; αντί νά αύξηίΐή ή προσφορά, 
ναι μέν ακολουθείται ει; τό σύστημα τών σινναλλαγματικών ελέγχων καί αυτή ή 
οδό;, κατά κανόνα δμω; έπιδαόκεται ή μείωσι; τή; ζητήσεω;». A. Kruse, Aussen- 
wirls;haft (Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen), Berlin, 1958, σελ. 283.
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to εξωτερικόν, ή οποία δυσκόλως καταπολεμείται μέ μέτρα συναλλαγματικά» 
ελέγχων 23. ’Έστω καί αν έπιχειρήται ή ύποκατάστασις των ιδιωτικών εξω
τερικών δανείων διά κρατικού δανεισμού ή διά παροχής πιστώσεων έκ μέ
ρους διεθνών Τραπεζικών ιδρυμάτων, είναι κατά κανόνα α! χώραι πού εφαρ
μόζουν τούς συναλλαγματικούς περιορισμούς καί αί όποΐαι είναι συνήθως ο! 
κυριώτεροι άποδέκται τής «πιστωτικής βοήθειας» οικονομίαι μέ παθητικόν ι- 
σοζύγιον κεφαλαίων 24.

6) ’Εάν άποδεχώμεθα την απσψιν ότι ό νόμος τών συγκριτικών δα
πανών διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογήν τού διεθνούς καταμερισμού τών 
έργων, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ακριβώς ό παραμερισμός αυτής τής 
αρχής χειροτερεύει τον μεταξύ τών διαφόρων οικονομιών καταμερισμόν τών 
έργων, γεγονός δπερ έχει ώς έπακόλουθον την μείωσιν τού κοινωνικού προ
ϊόντος.

Ή μέσω διοικητικών αποφάσεων διαμόρφωσις τών εισαγωγών εις το 
καθεστώς τών συναλλαγματικών περιορισμών καί ιδιαιτέρως ή εφαρμογή πο
σοστώσεων κατ’ όγκον έχει ώς άποτέλεσμα δτι ή έξέλιξις τού εσωτερικού επι
πέδου τών τιμών, ιδίως διά τά υπό ποσόστωσιν αγαθά, αποχωρίζεται τελείως 
τών μεταβολών τών εξωτερικών τιμών. Τό γεγονός τούτο οδηγεί περαιτέριο 
εις μίαν μετακίνησιν τών συντελεστών τής παραγωγής, τών οποίων ή κατανο
μή είς τούς διαφόρους παραγωγικούς κλάδους δεν έπιτελείται πλέον επί τή 
βάσει τού νόμου τών συγκριτικών δαπανών. Ούτω τό τελικόν άποτέλεσμα εί
ναι ή χειροτέρευσις τού διεθνούς καταμερισμού τών έργων.

γ) Αί χώραι αί όποΐαι έχουν εισαγάγει τό σύστημα τών συναλλαγμα
τικών ελέγχων καί περιορισμών απομακρύνονται ταχέως τού πολυμερούς εμ
πορίου καί πραγματοποιούν τάς είς αγαθά άνταλλαγάς των επί τή βάσει δι
μερών συμφωνιών. Τό άμεσον άποτέλεσμα τής έξελίξεως αυτής είναι ό πε
ριορισμός τού όγκου τών διεθνών άνταλλαγών, ό όποιος μέ τήν σειράν του

2ί!. «ΤΙ φυγή κεφαλαίων προκαλεϊται έκ τών υφισταμένων κινδύνων (Risiko- 
bedingt) καί δεν επηρεάζεται έκ τη; άποδόσεω; (F.rtragsorientiert I. Τοιουτοτρόπως 
διαφέρει άπό τήν κανονικήν έξαγωγήν κεφαλαίων. Τό κεφάλαιον, ούτως είπεϊν, ρέει 
έναντίον τοϋ ρεύματος, ήτοι δέν κατειΊΙύνεται προ; χώρας μέ υψηλόν έπιτόκιον, αλλά 
φυγαδεύεται είς εκείνα τά κράτη που προσφέρουν τήν μεγαλυτέραν ασφάλειαν. Αύτά 
δέ ακριβώς είναι εις τάς περισσότερα; τών περιπτώσεων τά κράτη πού διατηρούν χα
μηλόν επίπεδον επιτοκίων». G. V. Haberler, Der Internationale Handel, Berlin, 1933. 
σελ. 74.

24. Fr. W. Meyer, έ.ά., σελ. 587.
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παραβλάπτει τον διεθνή καταμερισμόν τών έργων. Λόγφ τού δτι εις τό διμε
ρές έμπόριον είναι ασυμβίβαστος ή ύπαρξις υπολοίπων, επιδιώκεται κατά 
κανόνα ή προσαρμογή τών εξαγωγών είς τό συνήθως χαμηλότερου επίπεδον 
τών εισαγωγών καί ουτω έλαττοΰται δ ογκος τών διεθνών συναλλαγών. Προ
κύπτουν δ'μως μειονεκτήματα, ακόμη καί εάν έπιζητήται ή προς τό μεγαλύτε
ρου έξαγωγικόν σκέλος προσαρμογή, δπως π.χ. είς τήν περίπτωσιν τής ει
σαγωγής αγαθών μή καλυπτόντων έπειγούσας άνάγκας, ή αγαθών διά τά ό
ποια επιβάλλεται νά καταβληθούν τιμαί υψηλότεροι εκείνων πού επικρατούν 
εις τήν διεθνή αγοράν.

4. ΣΤΜ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είς τό καθεστώς τών συναλλαγματικών ελέγχων και λοιπών περιορι
σμών ύψίσταται πάντοτε ό κίνδυνος έπεκτάσεως τών παρεμβατικών μεθόδων 
καί είς άλλους τομείς τής οικονομίας. Τούτο συμβαίνει π.χ. εις τήν περίπτιο- 
σιν τού καθορισμού άνωτάτων τιμών πωλήσεως δι’ είσαγόμενα αγαθά, προ- 
κειμένου νά άποφευχθή ή ή δημιουργία προσόδων έκ ποσοστώσεων ή ή ύ- 
ψωσις τού εσωτερικού επιπέδου τών τιμών έκ τής επιβολής αυτών. ’Επειδή 
δμως αί καθορισθείσαι άνώταται τιμαί δεν συμπίπτουν με τάς τιμάς στενό- 
τητος (ούσαι κατώτεροι αυτών), άποφασίζεται συνήθοις έκ μέρους τών υ
πευθύνων ή έφαρμογή τού συστήματος τών διά δελτίων διανομών, προκεμιέ- 
νου δι’ αγαθά είσαγόμενα έκ τού έξωτερικού. ’Άς ύποθέσωμεν, περαιτέρω, 
ώς άλλωστε συνήθως συμβαίνει, δτι τό καθεστώς τών περιορισμών έμφανίζε- 
ται ταυτοχρόνως μέ τον πληθωρισμόν καί δτι προς άντιμετώπισιν αυτού έπι- 
χειρείται ή έπιβολή τού μέτρου τής γενικής άπαγορεύσεως ύψώσεως τών τι
μών. ’Εμφανίζεται τότε πλήρης ή είκών μιας οικονομίας, δπου τό σύστημα 
τών τιμών έχει πλέον άποκλεισθή ώς μηχανισμός κατευθύνσειος καί προσανα
τολισμού τόσον τής παραγωγής δσον καί τής καταναλώσεως, καί δπου τό τε
λικόν αποτέλεσμα δλων ατιτών είναι ή άντικατάστασις τής ανταγωνιστικής 
οικονομίας διά μιας προγραμματισμένης τοιαύτης.

Ή από τού 1930 καί έντεύθεν άναπτυχθεΐσα νέα μερκαντιλιστική θεω
ρία τού έξωτερικού έμπορίου έπιδιώκει τήν έγκατάλειψιν τής μετατρεψιμό- 
τητος τών νομισμάτων καί τήν μετάβασιν είς τό καθεστώς τών συναλλαγμα
τικών έλέγχων καί περιορισμών. Αί έπιδιώξεις αύται θεωρούνται ώς απαραί
τητος προϋπόθεσις διά τήν άσκησιν μιας αυτονόμου καί έθνικής οικονομικής 
πολιτικής, έχούσης ώς κύριον σκοπόν τήν έπίτευξιν τής πλήρους άπασχολήσε- 
ως. Συμφώνως προς τήν άποψιν αυτήν διά τού περιορισμού τών εισαγωγών



33

δύναται νά μετακινηθή ή ζήτησις τοΰ εσωτερικού δι’ αγαθά τής αλλοδαπής 
εις προϊόντα έγχωρίως παραγόμενα. ’Εάν τατιτοχρόνως, διά μιας καταλλή
λου πολιτικής επιδοτήσεων, αυξηθούν αί έξαγωγαί, τό αποτέλεσμα θά είναι 
ή έμφάνισις ενεργητικών υπολοίπων είς τό Ισοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών. 
Ή διά τών μεθόδων αυτών έπιτευχθεΐσα εισοδηματική αύξησις, ή όποια θέτει 
εν κινήσει εις τό εσωτερικόν τον μηχανισμόν τού πολλαπλασιαστού, εξασφαλί
ζει σύν τώ χρόνω την πλήρη άπασχόλησιν. Είναι βεβαίως αυτονόητον ότι ή 
επιτυχία μιας τοιαύτης οικονομικής πολιτικής εξαρτάται εκ τών αντιδράσεων 
τών υπολοίπων χωρών, καί περαιτέρω ότι ούδέν μόνιμον κέρδος αντιπροσω
πεύει έφ’ όσον οί λοιποί εταίροι είς τό διεθνές έμπόριον δύνανται νά απαντή
σουν μέ αντίμετρα τής αυτής μορφής.

Μία τοιαύτη αυτόνομος καί εθνική οικονομική πολιτική, ή όποια κατά 
την άγγλοσαξωνικήν ορολογίαν χαρακτηρίζεται ώς «Beggar my Neihbour 
Policy», δύναται νά έ'χη ολέθρια αποτελέσματα επί τής διεθνούς οικονομίας. 
Άλλ’ όπως τονίζει καί ό Fr. W. Meyer, «ή ά'ποι|>ις ότι, μέ την βοήθειαν τού 
συστήματος τών συναλλαγματικών ελέγχων και περιορισμών, είναι αδύνατος 
ή συνεχής δημιουργία θαυμάτων, τείνει μεταπολεμικούς νά κυριαρχήση. Δια- 
νοίγονται ούτω καλύτεροι προοπτικά! διά τήν έπαναχρησιμοποίησιν ορθοδό
ξων μεθόδων έξισορροπήσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών» 25.

25. Fr. W. Meyer, Stabile Oder..., e.u., σε λ. 348.
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ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΣΟΖΤΓΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΤ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΤ. ΤΑ ΕΤΗ 1948 - 1951





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

ΤΟ ΙΣΟΖΤΓΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1948 - 49 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον άντιμετώπιζεν ή ευρωπαϊκή οικονο
μία πολλαπλά καί δυσεπίλυτα προβλήματα, τα όποϊα διετήρουν καί κατά τά 
έτη 1948 - 49 τήν οξύτητά των. Τό ύψος τής παραγωγής τών περισσοτέρων 
ευρωπαϊκών χωρών (ιδίως κατά τό 1948) ήτο σημαντικώς χαμηλότερον 
του προπολεμικού επιπέδου. Αί δυσμενείς νομισματικοί καί δημοσιονομικοί συν- 
θήκαι είχον ώς συνέπειαν τήν έπέκτασιν τών ποσοστώσεων, ώς καί αλλοον πε
ριοριστικών τών ανταλλαγών μέτρων, με αποτέλεσμα τήν συμπίεσιν τής διε
θνούς κυκλοφορίας τών αγαθών εντός ασφυκτικών πλαισίων. Τέλος, τό επίπε
δον τών εισοδημάτων ήτο τόσον χαμηλόν, ώστε νά κατευθύνεται ή ζήτησις τού 
πληθυσμού εις αγαθά ικανοποιούντο τάς βασικάς άνάγκας διαβιώσεως.

Ένας σπουδαίος παράγων διά τήν άνοικοδόμησιν τού καταστραφέντος 
παραγωγικού εξοπλισμού καί τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής ευρωπαϊκής οί- 
κονομίας υπήρξε, παραλλήλως προς τάς νομισματικός καί λοιπάς οικονομι
κός μεταρρυθμίσεις, ή από τών μέσων τού 1948 χορήγησις εις τά ευρωπαϊκά 
κράτη τής οικονομικής βοήθειας τού Σχεδίου Μάρσαλ. Κατόπιν αυτών ήκο- 
λούθησεν ή ευρωπαϊκή οικονομία μίαν σταθερώς ανοδικήν πορείαν, ή οποία 
απεικονίζεται έντονώτερα εις τάς εξελίξεις τού έτους 1949. Παραλλήλως 
προς τά ανωτέρω έπετεύχθη διά τής κατά τό έτος 1949 εφαρμογής τού συστή
ματος τών τραβηκτικών δικαιωμάτων (Draw - Right System) ουσιώδης διεύ- 
ρυνσις τών ενδοευρωπαϊκών ανταλλαγών.

Ή μόνιμος ανισορροπία εις τάς πληρωμάς μεταξύ τής Ζώνης Δολλαρίου 
καί τών Χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως Πληρωμών (ή λεγομένη σπάνις 
δολλαρίων) κατέστησε τον Σεπτέμβριον τού 1949 άναγκαίαν τήν υποτίμη- 
σιν τής αγγλικής στερλίνας. Ταύτην ήκολούθησαν με διάφορα ποσοστά ύπο 
τιμήσεως καί τά νομίσματα τών περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Π ρέπει, 
τέλος, νά μνημονευθή ή εμφανισθεΐσα κατά τό 1949 εις τάς Ηνωμένας Π ο-
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λιτείας κάμψις ζητήσεως, μέ αποτέλεσμα όπισθοχώρησιν των τιμών εις τάς 
ΗΠΑ καί επιπτώσεις επί τής ειιρωπαϊκής οικονομίας.

Τ Μ Η Μ A I

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

I. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ή ελληνική οικονομία εΰρίσκετο, λόγω των καταστροφών τοΰ Β' παγκο
σμίου πολέμου καί ιδιαιτέρως λόγω τοΰ τριετοΰς εμφυλίου πολέμου 1946 - 49, εις 
τά πρόθυρα ολοκληρωτικής καταρρεύσεως. ’Αποτέλεσμα τής έρημώσεως τών 
αγροτικών περιοχών καί τής γενικευθείσης φθοράς τοΰ κεφαλαιουχικού έξο- 
πλισμοΰ τής ελληνικής οικονομίας υπήρξε μία ισχυρά μείωσις τής παραγωγής 
δλων σχεδόν τών οικονομικών κλάδων. Τά συνεχιζόμενα πολεμικά γεγονότα 
έκτος τών πόλεων ήμπόδιζαν τάς εργασίας άνοικοδομήσεως καί τήν έναρξιν 
τής παραγωγικής δραστηριότητος εις πολλάς περιοχάς.

Τοιουτοτρόπως διά μόνην τήν Ελλάδα εξ δλων τών ευρωπαϊκών χωρών 
ή επάνοδος ειρηνικών συνθηκών συνέπιπτε μέ τό έτος 1949. ήτοι μετά τετρα
ετίαν σχεδόν από τοΰ τερματισμού τών εχθροπραξιών τού Β' παγκοσμίου 
πολέμου.

II INΑ Ξ 1

Έξέλιξις τών κνριωτέρων δεικτών παραγωγής τής περιόδου 1947-1949 *

Δεϊκται 1939 1947 1948 1949
1. Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (πε

ριλαμβάνεται ή ήλεκτρική ενέργεια) 100 07 73 87

2. Δείκτης μεταλλευτικής παραγωγής (πε
ριλαμβάνεται ή παραγωγή λιγνίτου) 100 13 18 16

1935-38 1947 1948 1949

3. Δείκτης γεωργικής παραγωγής (άνευ 
τής παραγωγής ελαίου) 100 87 75 107

* Τράπεζα της Ελλάδος, ’ΈκΟεσις τοϋ Διοικητοίι τής Τραπέζης τοϋ έτους 1!)ό2, 
ΆΟήναι, 1953, σελ. 13, 37, 40, 46.



Ή έ'ντασις τοΰ εμφυλίου πολέμου κατά τό έτος 1948 ήσκησεν ιδιαιτέ
ρως δυσμενή έπίδρασιν επί τοΰ δ'γκου τής γεωργικής παραγωγής. Άντιθέ- 
τως, ή άποκάτάστασις ειρηνικών δρων διαβιώσεως εις την χώραν καί αΐ ευ
νοϊκοί διά την γεωργίαν καιρικοί συνθήκαι έπέτρεψαν κατά τό 1949 αλμα
τώδη αΰξησιν τής γεωργικής παραγωγής. ’Ιδιαιτέρως έπλήγη κατά την πε
ρίοδον αυτήν ή κτηνοτροφική παραγωγή. Ό αριθμός των έκτρεφομένων ζώ
ων έφθασεν είς τό πλέον χαμηλόν επίπεδον κατά τά έτη 1947 - 48 και ως εκ 
τούτου είχε σημαντικώς μειωθή ή παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων. Ό 
όγκος αυτής ήτο τό 1948 μόλις τό 69% τής προπολεμικής παραγωγής, έση- 
μείωσε δε καί περαιτέρω μείωσιν τό 1949. Τό είς σταΰεράς τιμάς εθνικόν ει
σόδημα ηύξήθη (συμφώνως προς ώρισμένας ατελείς εκτιμήσεις) κατά 9% 
πιερίπου μεταξύ των ετών 1947 καί 1948 ή σημαντικώς δέ, ήτοι κατά 22%, 
μεταξύ τών ετών 1948 καί 1949 * 2.

2. Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΤΤΟΤ

Π αρ’ δλον δτι ό αλματώδης πληθωρισμός τών πρώτων μεταπολεμικών 
ετών έπαυσεν κατά τά μέσα τοΰ 1946 3, ουδέποτε άπηλλάγη ή ελληνική οίκο
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ι. Γ. Κ. : Ή Ελληνική Οικονομία, Ε.Ο. Π.Ε., έτος 4ον, Άθηναι, 194!), σελ. 
228 -230.

2. Μ.Ο.Σ.Δ. ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος: Οί ’Εθνικοί Λογαριασμοί τής 
Ελλάδος, Ά,θήναι, ’Ιούνιος 1954, τεϋχος 16, σελ. 6.

3. Τον Νοέμβριον τοϋ 1944, άμέσως μετά την απελευθέρωσήν τής χώρας έκ 
τής τριπλής ξενικής κατοχής, άνήρχετο ή κυκλοφορία χαρτονομίσματος είς 6.279. 
943.102.000.0:00.000 δρχ. Είναι συνεπώς σαφές δτι ό προκληθείς κατά τήν διάιικει- 
αν τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου πληθωρισμός κατέλειπεν είς τήν ελληνικήν οικονομί
αν χαώδεις νομισματικάς σισ'θήκας. Τήν 11ην Νοεμβρίου 1944 διεξήχθη επί τή βά
σει τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος 18 ή νομισματική μεταρρύθμισις. Π εντήκοντα δι
σεκατομμύρια παλαιών δραχμών άντηλλάγησαν με μίαν νέαν δραχμήν, ένώ καθιο- 
ρίσθη συναλλαγματική τιμή 600 νέων δραχμών διά τήν λίραν στερλίναν καί 150 νέ
ων δραχμών διά τό δολλάριον. Τό μέλλον τής νέας δραχμής έτέθη ευθύς έξ αρχής 
έν αμφίβολο.), λόγψ τής έκραγείσης τόν Δεκέμβριον τοΰ 1944 κομμουνιστικής έπά- 
ναστάσεως. Οίίτω ήρξατο μία νέα φάσις ιδιαιτέρως ανωμάλων νομισματικών συν
θηκών, χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής όποιας ήτο ό καλπάζων πληθωρισμός. Ή 
πρώτη μεταπολεμική ύποτίμησις έπεβλήθη τήν 5ην ’Ιουνίου 1945 (νέα ισοτιμία: 1 λί- 
ρα = 2.000 δραχμαί, 1 δολλάριον = 500 δραχμαί), ή δέ δευτέρα έπηκολοόθησε μετ’ 
ολίγον, ήτοι τήν 26ην ’Ιανουάριου 1946, διά τής καθιερώσεως νέας συναλλαγματικής 
τιμής 20.000 δραχμών δι’ έκάστην λίραν στερλίναν καί 5.000 δραχμών δι’ έκαστον 
δολλάριον.
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νομία κατά την διάρκειαν των επομένων ετών πληθωριστικών τάσεων αύξο- 
μειουμένης έλπάσεως.

'Όπως απεικονίζεται καί εις τόν κατωτέρω πίνακα 2, ή τάσις εντόνου ύ- 
ψώσεως τών τιμών έκυριάρχει κατά τά έτη 1947-48. Μόνον από τάς άρχάς τοΰ 
1949 παρουσιάζεται σταθεροποίησις τοΰ επιπέδου τών τιμών, ή οποία καί δι- 
αρκεΐ μέχρι τέλους τοΰ έτους, όφειλομένη καθ’ δλας τάς ενδείξεις αφ’ ενός 
μέν εις την επάρκειαν τής προσφοράς αγαθών εις την εσωτερικήν αγοράν, 
άφ’ ετέρου δέ εις τό γεγονός τής συντριβής τής κομμουνιστικής ανταρσίας και 
τής έξ αυτής προερχομένης σταθεροποιήσεως ειρηνικών συνθηκών.

ΠΙΝΑΞ 2

Τιμάριθμος κόστους ζο>ής* Τραπέζης 'Ελλάδος και χονδρικής πωλήσεως ** 
Ε· Β. Ε. Θ. "Ετος βάσεως 1938 — 100

Τιμάριθμος
Τιμάριθμος κόστ,,νς ίωϊ,ς χονδρΐκής πωλήσεως

Μην 1948 1941> 1947 194 8 1919 1947 1948 1949

’Ιανουάριος — — 156 229 280 167 238 293

Φεβρουάριος — — 158 242 283 170 240 296

Μάρτιος — — 181 245 290 169 247 300

’Απρίλιος — — 1112 237 285 168 252 306

Μάιος — — 167 247 285 174 253 30S

’Ιούνιος — — 168 244 295 176 249 309

’Ιούλιος — — 169 244 277 178 254 302

Αύγουστος — — 172· 251 278 180 257 306

Σεπτέμβριος — — 175 251 285 186 263 301

’Οκτο'ιβριος — — 185 254 277 193 263 303

Νοέμβριος — — 204 259 282 211 270 305

Δεκέμβριος — — 216 266 283 228 289 308

Μέσος δρος 19,0 145,2 174,4 247,5 283 183 256 303

Μέση έτησία αύξησις επί % 41% 14% — 40% 18%

’Ετήσιοι εκθέσεις τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος τών ετών 1047, 1948, 1949.
** Ε.Β.Ε.Θ., τεΰχ. 4, 1948, Θεσσαλονίκη, σελ. 253 καί τεϋχ. 12, 1949, Θεσ

σαλονίκη, σελ. 757.
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’Ελλείψει τοϋ σχετικοί στατιστικού υλικού παραμένουν ανεξακρίβωτοι 
αί μεταβολαί τοΰ επιπέδου των μισθών κατά την περίοδον ταύτην. Βάσει 
δμως των υπαρχόντων δεδομένων εξάγεται τό συμπέρασμα δτι έπήρχετο μο- 
νίμως μία προσαρμογή των μισθών εις τό ύψούμενον επίπεδον τών τιμών μέ 
μίαν έκάστοτε άξι οπαρατήρητον καθυστέρησιν V· Έξαίρεαιν άπετέλουν ίσως 
τα κλειστά επαγγέλματα, διαθέτοντα μίαν μονοπωλιακήν θέσιν εντός τής αγο
ράς εργασίας, τά όποια δχι μόνον ήδυνήθησαν νά προσαρμόσουν τό επίπεδον 
τών μισθών των ταχύτερον, άλλ’ έπέτυχον τελικώς πραγματικούς μισθούς 
σαφώς μεγαλυτέρους τής προπολεμικής περιόδου.

Έν πάση περιπτώσει, γεγονός ήτο δτι ή ελληνική οικονομία διήρχετο 
μίαν πληθωριστικήν φάσιν, χαρακτηριζομένην από τό κύκλωμα ϋψωσις τι
μών - ϋψωσις μισθών.

Π οϊα δμως υπήρξαν τά αίτια τής μονίμου υψώσεως τών τιμών;
Γενικώς δύναται νά λεχδή δτι ή ανώμαλος αϋτη έξέλιξις ώφείλετο τό

σον εις τήν άσκηθεΐσαν νομισματικήν καί δημοσιονομικήν πολιτικήν δσον 
καί εις τάς διακυμάνσεις τής συνολικής προσφοράς αγαθών.

Ή νομισματική κυκλοφορία (μέσος ετήσιος δρος), ή οποία είχε φθάσει 
τό έτος 1947 τά 694 δισ. παλαιών δρχ., άνήλθε τό 1948 εις τό ύψος τών 996 
δισ. δρχ. (αύξησις 42,8%) καί τό 1949 εις τό ΰψος τών 1.336 δισ. δρχ. (αύ- 
ξησις 34%) 4 5 6. Οί παράγοντες οΐ οποίοι συνετέλεσαν εις τήν αυξησιν τής νο
μισματικής κυκλοφορίας ήσαν τόσον ή άνοδος τών προς τον Ιδιωτικόν τομέα 
χορηγηθεισών πιστώσεων, δσον καί αί πιστώσεις αί όποΐαι διετέθησαν έκ μέ
ρους τής Κεντρικής Τραπέζης προς τό κράτος διά τήν κάλυψιν τοϋ ελλείμμα
τος τοϋ δημοσιονομικού τομέως.

Μειωτικόν παράγοντα τής νομισματικής κυκλοφορίας συνίστα κυρίως ή 
έκ μέρους τής Κεντρικής Τραπέζης πώλησις χρυσών λιρών καί τά έπανεισρεύ- 
σαντα εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος χρηματικά ποσά έκ τής ρευστοποιήσεως 
τών αγαθών τής έξωτερικής βοήθειας 7.

4. ’Από τοϋ Νοεμβρίου 1947 έτέθη καί πάλιν εις εφαρμογήν τό σύστημα τής 
διά συλλογικών συμβάσεων εργασίας ρυίίμίσεως τών αμοιβών. Σχετικώς μέ τό θέ- 
μα τών μισθών 6λ. Ξ. Ζολώτα, Νομισματικόν πρόβλημα καί 'Ελληνική Οικονομία, 
Άβήναι, 1950, σελ. 17-30.

5. Γ. Σαπουντζάκη, Οί οικονομικές εξελίξεις κατά τούς δύο πρώτους μήνας 
τοϋ 1948, Ε.Ο.Π.Ε., έτος 3ον, ΆΟήναι, 1948, σελ. 171.

6. Ξ. Ζολώτα, έ.ά., σελ. 20.
7. “E.d., σελ. 26.
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α) Αί έκ μέρους τών Τραπεζών προς τον ιδιωτικόν τομέα διατιθέμενοι 
πιστώσεις είχον ύπερβή κάθε άναγκαίον μέτρον, παρ’ δλην την εφαρμογήν τοΰ 
συστήματος τών πιστωτικών ελέγχων 8. Μέρος τών χορηγουμένων έκάστοτε πι
στώσεων προς Ιδιώτας ή επιχειρήσεις μετετρέπετο λόγω τοΰ συνεχιζαμένου πλη
θωρισμού καί τής διαρκούς άνόδου τών τιμών εις κερδοσκοπικός αποθεματοποιή
σεις αγαθών, είχε δέ ώς έπακόλουθον νέαν ζήτησιν πιστώσεων καί τελικώς 
λόγω χορηγήσεως αυτών συνεχή διεύρυνσιν τής νομισματικής κυκλοφορίας 9.

Λόγω τού πληθωρισμού, τής έλλείψεως εμπιστοσύνης εις τό νόμισμα καί 
τής ύφισταμένης μεγάλης διαφοράς μεταξύ επισήμου τόκου καταθέσεων (5- 
10%) καί τόκου τής έλευθέρας χρηματαγοράς (24 - 40%), άπέφευγον οί άπο- 
ταμιευταί την κατάθεσιν εις τάς Τραπέζας καί εστρεφον την προτίμησίν των 
εις την αγοράν χρυσών λιρών διά την διατήρησιν τής αγοραστικής δυνάμεως 
τών άποταμιεύσεών των. Οΰτω, κατά την περίοδον 1948 - 51, έκ τής συνολικής 
πιστοδοτήσεως τής οικονομίας τό 70% έκαλύφθη έκ κεφαλαίων τού έκδοτικού 
προνομίου 10, καί ώς έκ τούτου ήτο σαφές οτι τό τραπεζικόν σύστημα δεν έ- 
βασίζετο πλέον έπί τών καταθέσεων, άλλ’ έξηρτάτο έκ τής έκδόσεως τραπε
ζογραμματίων έκ μέρους τής Κεντρικής Τραπέζης.

Άλλ’ ό σπουδαιότερος παράγων τής ύπερμέτρου διευρύνσεως τής νο
μισματικής κυκλοφορίας κατά την έξεταζομένην περίοδον ύπήρξεν τό έλ
λειμμα τού Δημοσίου Προϋπολογισμού11. Αί δαπάναι τοΰ προϋπολογισμού 
παρουσίασαν σημαντικήν αΰξησιν καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού τριετοΰς έμφυ- 
λίου πολέμου, ιδιαιτέρως λόγω τών υπέρογκων κοινωνικών παροχών προς τούς 
πρόσφυγας καί τών βαρυτάτων στρατιωτικών δαπανών τής χώρας. Έκ παραλ
λήλου τά έσοδα τού προϋπολογισμού ήσαν σημαντικώς μειωμένα, τόσον λόγω 
τού χαμηλού εθνικού εισοδήματος τών μεταπολεμικών έτών, όσον καί λόγω τής

8. Σχετικοί); μέ τήν πιστοδοτικήν πολιτικήν καί τό σύστημα έλεγχοι' αυτή; με
ταπολεμικό);, 6λ. Γ. Χαλκιοπούλου, Αί τελευταίοι τάσεις τής νομισματική; πολιτι
κή;, Άθήναι, 11)58, Λ. Τζόνς, Έκθεσις καί συστάσει; έπί προβλημάτοτν τινόιν τοϋ 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, Τράπεζα τή; Έλλάδο;, Άθήναι, 1950, Σ· Πον- 
λοπονλον, Ή νέα οικονομική πολιτική εί; τήν Ελλάδα, Άθήναι, 1958, Π. Βαχα· 
βιώλου, 'Ο έλεγχο; τή; πίστεοις, Τράπεζα τή; Ελλάδος, τεϋχο; Ιον καί 2ον, Ά
θήναι, 1954, Κ. Βαρβαρέσσου, ’Έκθεσι; έπί τοΰ οικονομικού προβλήματος τής 'Ελ
λάδος, Άθήναι, 1952, Ξ. Ζολώτα, έ.ά., σελ. 83 - 113.

9. Κ· Βαρβαοέσπον, έ.ά., σελ. 70.
10. ’’Εκθεσι; τής Τραπέζης τής Έλλάδο; διά τό έτος 1951, Άθήναι, 1952, 

σελ. XXVII.
11. Ξ. Ζολώτα, έ.ά., σελ. 36.
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έξαρθρώσεως των φορολογικών υπηρεσιών καί τής μεγάλης έκτάσεως τής φο
ροδιαφυγής. Κατά συνέπειαν, κατέλειπεν έτησίως ό προϋπολογισμός τής Ελ
λάδος μέγα έλλειμμα, καλυπτόμενον άφ’ ενός μεν μερικώς εκ τών δραχμών τής 
ρευστοποιούμενης βοήθειας, άφ’ ετέρου δε κατά τό υπόλοιπον διά τής έκδόσεως 
νέου χρήματος έκ μέρους τής εκδοτικής Τραπέζης. Τό τελευταίου τοϋτο τμήμα 
τοΰ ελλείμματος άπετέλει κατά τά έτη αυτά τον σπουδαιότερου παράγοντα του 
πληθωρισμού 12.

6) Ένας παράγων ό όποιος ασκούσε μειωτικήν έπίδρασιν επί τής νο
μισματικής κυκλοφορίας ήτο ή έκ μέρους τής Τραπέζης τής Ελλάδος πώλη- 
σις χρυσών λιρών. Ή επικρατούσα κατά τον ανταρτοπόλεμον γενική άβε- 
βαιότης καί ή συνέχισις τοΰ πληθωρισμοί έπέτεινον την υπό τοΰ πληθυσμοΰ 
χρησιμοποίησιν τών χρυσών νομισμάτων, τόσον ώς μέσον διατηρήσεως τής α
γοραστικής δυνάμεως όσον καί ώς μέτρον τών αξιών, γεγονός όπερ έσήμαινεν 
μερικήν υποκατάστασιν τής δραχμής (εις τάς λειτουργίας αύτάς) διά τοΰ χρυ
σού 13. ΟΙ ίδιώται άπέφευγον την κατάθεσιν τών αποταμιεύσεων των εις τάς 
Τραπέζας καί έστρεφον την προτίμησίν των εις την αγοράν χρυσών λιρών. 
Είναι δε μάλλον γεγονός, ότι «ή μόνιμος ζήτησις χρυσών λιρών κατά τά τε
λευταία έτη είχε τήν πηγήν εις την σχηματιζομένην άποταμίευσι ν, την μη έ- 
πενδυομένην εις άλλα αγαθά» 14.

Χαρακτηριστικόν τής περιόδου ήτο τό γεγονός ότι πολλαί υψώσεις εις τάς 
τιμάς τών αγαθών έγένοντο ώς επακόλουθου μιας ύψώσεως τής τιμής τής χρυ
σής λίρας εις την μαύρην αγοράν, ακριβώς λόγω τής δευτέρας λειτουργίας 
αυτής ώς μέτρου τών αξιών. Ή κυριαρχική σημασία τής χρυσής λίρας εντός 
τής ελληνικής οικονομίας επέβαλε εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος τήν άσκη- 
σιν παρεμβατικής πολιτικής, ή οποία συντόμως άπεδείχθη ώς έπιδρώσα άπο- 
πληθωρικώς. 'Τπήρξεν, κατά συνέπειαν, ένας ώρισμένος αυτοματισμός, ό ό
ποιος έλειτούργει ώς εξής: Εις τήν περίπτωσιν μιας πληθωρικής έπεκτάσεοις 
τής νομισματικής κυκλοφορίας καί ώς έκ τούτου μιάς τάσεως ανόδου τών τι
μών ηΰξανε ή ζήτησις χρυσών λιρών καί έκ παραλλήλου ή τιμή αύτών, γεγο
νός τό όποιον έξηνάγκαζεν εις παρέμβασιν τήν Κεντρικήν Τράπεζαν διά τής 
μαζικής πωλήσεως λιρών προς συγκράτησιν τής τιμής της. Τό αποτέλεσμα 
ήτο μία μείωσις τής κυκλοφορίας, ήτις άπεμάκρυνε τον κίνδυνον ενός έντο-

12. Έ.ά., σελ. 61.
13. Γ. Χαλκιοπούλου. Προβλήματα τής πολιτικής τής χρυσής λίρας, ΆΌήναι. 

1952, σελ. 7.
14. Έ.ά., σελ. 11.
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νωτέρου πληθωρισμού15. ’Αλλ’ ή πολιτική παρεμβάσεως είς την αγοράν χρυ
σών λιρών δεν ήκολουθήθη μετά συνέπειας. Έξ άλλου, κάθε δξυνσις τής πο
λιτικής και οικονομικής καταστάσεως, ώς π.χ. ή κατά τό 1948 έντασις τοϋ 
ανταρτοπόλεμου ή ό πόλεμος τής Κορέας του 1950, προεκάλει μίαν σημαντι
κήν αύξησιν τής ζητήσεως χρυσών λιρών 16.

Τό μεγαλύτερου τμήμα τών αγοραζόμενων χρυσών λιρών ήτο άποθη- 
σαυρισμένον, μέρος δμως αυτών ετίθετο από τούς κατόχους των είς κυκλοφο
ρίαν, με αποτέλεσμα αί νομισματικοί άρχαί νά στερούνται τού πλήρους ελέγ
χου τής νομισματικής κυκλοφορίας 17. Τάς συνεπείας τών ανωμάλων αυτών νο
μισματικών συνθηκών ύφίστατο καί τό ίσοζύγιον πληρωμών, διότι έτησίως έ- 
πεβαρύνετο με ένα σημαντικόν ποσόν συναλλάγματος, προκειμένου νά κατα- 
στή δυνατή είς τό εξωτερικόν ή αγορά τού έκάστοτε αναγκαίου ποσού χρυ
σών λιρών. «Ή έπιβάρυνσις αΰτη ήτο μεγαλυτέρα τής εμφανιζόμενης είς τό 
επίσημον ίσοζύγιον πληρωμών, λόγφ τής κατά περιόδους λαθραίας εξαγω
γής συναλλάγματος προς αγοράν χρυσών λιρών από άλλας χώρας» 18.

Δεύτερος συντελεστής μειώσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας ήτο ή μέ
σω τής αμερικανικής βοήθειας εισαγωγή αγαθών, ή πώλησις τών οποίων έ- 
ξησφάλιζεν έτησίως τήν επιστροφήν σοβαρού ποσού δραχμών είς τήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος. Τά χρηματικά αυτά μέσα έχρησιμοποιήθησαν κυρίως διά 
τήν κάλυψιν τού ελλείμματος τού τακτικού προϋπολογισμού επενδύσεων, άλλο
τε δέ παρέμενον αδρανή προς συμψηφισμόν πληθωριστικών τάσεων, προερχο- 
μένων έξ άλλων τομέων τής οικονομίας.

Ένώ κατά τό 1947 είχε παρατηρηθή μία μείωσις τής ταχύτητος κυκλο
φορίας τού χρήματος, προεκλήθη κατά τό 1948, λόγω τής οικονομικής άστα- 
θείας, μία σημαντική αύξησις αυτής. Άντιθέτως, ό από τών μέσων τού 1949 
τερματισμός τού άνταρτοπολέμου συνέβαλε είς μίαν νέαν πτώσιν τής ταχύτη
τος κυκλοφορίας κατά τό έτος αύτό19.

15. Ξ Ζολώτα, έ.ά., σελ. 31.
1G. Τό 1947 έγένοντο ΰπερπωλήσεις 475 χιλ. χρυσών λιρών. Τό 1948 ύπερπωλή- 

σεις 1,0 έκατ., τό 1949 492 χιλ. χρυσών λιρών καί τό 1950 1,8 έκατ. χρυσών λιρών. Τό 
διατεΟέν αντιστοιχώ: ποσόν είς δολλάρια διά τήν αγοράν τών ώς άνω χρυσών λιρών 
ήτο τό 1947 4,1 έκατ. δολλάρια, τό 1948 7,5 έκατ. δολλάρια, τό 1949 4,1 έκατ.
δολλάρια καί τό 1950 15,0 έκατ. δολλάρια.

17. Λ. Αερτιλή, Τό νομισματικό μας θέμα, «Νέα Οικονομία», τεύχος 74, 'ΛΟή- 
ναι, Φεβρουάριος 1953, σελ. 53.

18. Γ. Χαλκιοπούλον, ε.ά., σελ. 3.
19. Ξ. Ζολώτα, ε.ά., σελ. 39.
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Αί διακυμάνσεις τού ογκου των αγαθών ήσκησαν επίσης σημαντικήν 
έπίδρασιν έπ'ι τοΰ Ιπιπέδου τών τιμών. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως διά τό 1948, 
κατά τό όποιον ή προκύψασα στενότης εις την προσφοράν αγαθών ώφείλετο 
άφ’ ενός μέν είς την μείωσιν τής γεωργικής παραγωγής, άφ’ ετέρου δέ εις 
τό ακανόνιστου τών εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών, τό όποιον ήτο ά
μεσος συνέπεια τής εφαρμογής συστήματος προγραμματισμένων εισαγωγών 20. 
Ή αρρυθμία είς τάς είσαγωγάς τών αγαθών είχεν ώς αποτέλεσμα την μή 
χρονικήν σύμπτωσιν προσφοράς καί ζητήσεως καί κατ’ έπέκτασιν τήν ύψωσιν 
τών τιμών. Παρ’ ολην δέ τήν αύξησιν τής προσφοράς αγαθών μετά τήν πρα
γματοποίησή τών εισαγωγών, αί τιμαί αυτών δεν έκάμπτοντο ευκόλως, κυρίως 
λόγω τής έπικρατουσης οικονομικής άνασφαλείας και τής ψυχολογίας τοΰ πλη
θωρισμού.

3. Η ΤΠΕΡΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

'Ως εξάγεται εκ τής προηγηθείσης άναλύσεως, ή ελληνική οικονομία εύ- 
ρισκομένη αντιμέτωπος μέ δυσεπίλυτα προβλήματα άνασυγκροτήσεως τού πα
ραγωγικού της μηχανισμού καί όργανώσεως τών πλέον βασικών στοιχείων 
τού οικονομικού της βίου, ύφίστατο ταυτοχρόνως καί τήν πολυτέλειαν ενός εν
τόνου πληθωρισμού μέ έξαρθρωτικάς συνέπειας. Τό τελευταίου τούτο ήτο ι
διαιτέρως σαφές διά τάς έξωτερικάς συναλλαγάς τής χώρας. Ή συνεχής ύ- 
τ^ωσις τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών (σαφώς μεγαλυτέρα τών σημειω- 
θεισών είς τάς περισσοτέρας χώρας τού εξωτερικού) ώδήγησε συν τώ χρόνω 
είς ύπερτίμησιν τής δραχμής έναντι τών ξένων νομισμάτων. Π ρός άντιμετώ- 
πισιν τής καταστάσεως αυτής δέν άπετολμήθη τότε μία αυστηρά πολιτική ρι
ζικής ΰποτιμήσεως καί πλήρους έξυγιάνσεως τών νομισματικών συνθηκών. 
Άντιθέτως, έν ιίψει τών δυσχερειών είς τό ίσοζΰγιον πληρωμών, τών προερ- 
χομένων έκ τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής, προεκρίθη καί έφηρμόσθη τό 
σύστημα τών συναλλαγματικών έλέγχων μεθ’ όλων τών συνακολουθούντων 
μέτρων κρατικού παρεμβατισμού. Ούτω, καθ’ δλην τήν μεταπολεμικήν περίο
δον καί μέχρι τού 1953 παρέμενεν ή δραχμή σαφώς υπερτιμημένη, καί τούτο 
άφ’ ενός μέν διότι έγένετο, μετά μακράν διάρκειαν συνεχούς ύψώσεως τών 
τιμών, αναπροσαρμογή τής επισήμου ισοτιμίας δραχμής - ξένων νομισμάτων, 
άφ’ ετέρου δέ διότι ήτο χαμηλόν τό έπιβαλλόμενον έκάστοτε υπό τών υπευθύ
νων νομισματικών άρχών ποσοστόν ΰποτιμήσεως. ’Ανεξαρτήτως όμως τών

20. Ξ. Ζολώτα, έ.ά., σελ. 43.



46

προαναφερθέ ντω ν, ουδέποτε έπετεύχθη μετά μίαν ύποτίμησιν περιορισμός 
των πληθωριστικών τάσεων. Τοιουτοτρόπως ή έπερχομένη ϋψωσις τών τιμών 
έδημιούργει νέαν ύπερτίμησιν τής δραχμής κα'ι κατά συνέπειαν τό δλον πρό
βλημα ετίθετο εξ υπαρχής.

Ό επόμενος πίναξ 3 απεικονίζει εν γενικαΐς γραμμαΤς την διαφοράν 
μεταξύ επισήμου τιμής και τής Ισοτιμίας βάσει τών αγοραστικών1 δυνάμεων 21.

11ΙΝΑΞ 3

Μέση έτησία τιμή πωλήσεως ξένων συναλλαγμάτων και αντίστοιχος τιμή 
βάσει ισοτιμίας αγοραστικών δυνάμεων (εϊς παλαιάς δραχμάς) *

Δολλάρ,tov Λίρα στερλίνα

“Ετος 9 Επίσημος 
τιμή

*Ισοτιμία άγοραοτικών 
δννά/ιεων

9Επίσημος 
τιμή

Ισοτιμία άγοραστικών 
δυνάμεων

11)47 Γ>.980 10.1)90 21.3G0 53.280

11)48 !). (ϊ 7 0 14.140 29.180 04.800

11)49 11.440 17.000 34.980 73.000

1950 15.020 18.150 42.080 08.040

1951 15.040 19.830 42.130 08.500

11102 15.000 20.250 42.300 G6.G80

* Μ.Ο.Σ.Δ. Εθνική; Τραπέζης τη; 'Ελλάδος, Άθήναι, Σεπτέμβριο; - Όκτδι- 
βριο; 1955, σελ. 7.

21. "Οπω; είναι γνωστόν, οί υπολογισμοί αυτοί προεκάλεσαν πολλά; άμφιβο 
λίας καί αμφισβητήσει;. «Ή εφαρμογή τή; θεωρίας τή; ισοτιμία; τών αγοραστι
κών δυνάμεων Εχει τότε μόνον πραγματικήν άξίαν, όταν εί; την καθόλου όργάνωσιν 
καί μορφολογίαν τής εσωτερικής οικονομία; καί τών εξωτερικών τη; συναλλαγών 
μιας έκάστης τών συμμετεχουσών οικονομιών κυριαρχούν οί κανόνες τής ελεύθερα; 
αγορά; καί τοϋ άνταγωνισμοϋ. 'Ο υπολογισμό; τής ισοτιμία; τών άγοραστικών δυ
νάμεων είναι άνευ νοήματος, δταν υπό πληθωρισμόν με ελεγχόμενα; τιμάς (Zuriick- 
gestaute Inflation I τό επίπεδον τών τιμών έκφράζη εσφαλμένοι; τήν άξίαν τοϋ χρή
ματος ή δταν συναλλαγματικοί περιορισμοί εις τον τομέα τή; διεθνούς κυκλοφορία; 
αγαθών καί υπηρεσιών εμποδίζουν τήν διεθνή έξίσωσιν τών τιμών», Fr. W. Meyer, 
Kaufkiaftparitat, H.D.S.W., Band V, Stuttgart - Tubingen - Gottingen, 1956, σελ. .591.



47

4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εις πάσαν περίπτωσιν ύπερτιμήσεως ενός νομίσματος δημιουργεΐται ά
νοιγμά μεταξύ εισπράξεων καί πληρωμών συναλλάγματος, λόγω δέ τής ανι
σορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών απειλείται συναλλαγματική κρίσις, προς 
άντιμετώπισιν τής όποιας εφαρμόζεται τό σύστημα τών συναλλαγματικών ελέγ
χων καί περιορισμών. Εις την περίπτωσιν τής Ελλάδος είναι κατά συνέπειαν 
απαραίτητος ή άνάλυσις τών μέτρων με τα όποια έπεχειρήθη έκ μέρους τών υ
πευθύνων ή τεχνητή έξισορρόπησις του ισοζυγίου πληρωμών.

α) Λόγω τοΰ ότι ή ύπερτίμησις τής δραχμής έπέδρα μειωτικώς επί τών 
εισπράξεων εξ εξαγωγών καί άδηλων πόρων, άνελήφθη προσπάθεια ύπερνική- 
σεως τών άναφυεισών δυσχερειών διά τών κάτωθι μέτρων. Ή χορήγησις αδει
ών εισαγωγής (ιδιωτικών ανταλλαγών) εις έξαγωγεϊς ανταγωνιστικών έξαγω- 
γίμων προϊόντων άπέβλεπε εις την άρσιν τών εκ τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής 
εμποδίων. Ή εφαρμογή όμως τοΰ μέτρου αύτοΰ ήτο συνδεδεμένη μέ πολλά 
μειονεκτήματα. Ή ιδιωτική ανταλλαγή συνίστατο εις την παραχώρησιν δικαι
ώματος εισαγωγής διά τοιαΰτα αγαθά, τά οποία παρουσίαζον μεγάλην ζήτη- 
σιν εις την ελληνικήν αγοράν και έξεχωρεϊτο όταν δι* αύτής έξησφαλίζετο ή 
εξαγωγή ελληνικών προϊόντων. Ό έξαγωγεύς είχε την δυνατότητα νά πωλή- 
ση εις άλλον τό εισαγωγικόν του δικαίωμα, είτε νά πραγματοποιήση ό ίδιος 
την εισαγωγήν.

Καί εις τάς δύο περιπτώσεις άπελάμβανε υψηλών κερδών, γεγονός τό ό
ποιον τοΰ έπέτρεπε την εις χαμηλοτέρας τιμάς πώλησιν καί εξαγωγήν τών 
προϊόντων του. Βάσει υπουργικών αποφάσεων καθωρίζοντο έκάστοτε τόσον 
τά αγαθά τά όποια θά έξήγοντο μέσω τής διαδικασίας τών ιδιωτικών ανταλλα
γών, όσον καί εκείνα τά όποια άντιστοίχως θά ήδύναντο νά είσαχθοΰν. Π α- 
ραλλήλως έγένετο προσπάθεια νά άποκλεισθοΰν τοιαΰται συναλλαγαι μέ χώ
ρας μέ τάς οποίας εΐχον υπογραφή εμπορικοί συμβάσεις ή τών όποιων τά 
νομίσματα ήσαν ελευθέριος μετατρέψιμα 22. Διά τοΰ συστήματος τών ιδιωτικών 
ανταλλαγών έξήχθησαν τό μέν 1948 εμπορεύματα αξίας 28,1 έκατ. δολλαρίων 
(ήτοι τό 31% τής συνολικής αξίας τών εξαγωγών), τό δέ 1949 εμπορεύματα 
αξίας 21,7 έκατ. δολλαρίων (ήτοι τό 26% τής συνολικής αξίας αυτών) 23.

22. Έφημερ'ις «Ό Καπνό;»: Ή δεκαετία τον ελληνικόν καπνοί 1943 - 1935,
ΆΟήναι, 1955, σελ. 210.

_ 23. ’ΈκΟεσις τον Λιοικητοΰ της ’Εθνικής Τραπίζης κ. Γ. Πεσμαζόγλου επί τό>ν 
πεπραγμένων τον 'Ιδρύματος κατά τύ 1949, ΆΟήναι, 1950.
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Τά αποτελέσματα τής εφαρμογής τού μέτρου υπήρξαν: Π ρ ώ τ ο ν, ύψη- 
λαί τιμαΐ εις την εσωτερικήν αγοράν διά τά αγαθά τά εισαχθέντα μέσω ιδιωτι
κών ανταλλαγών. Δεύτερον, καθυστερήσεις καί δυσχέρειαι κατά την πρα
γματοποίησή καί τον συμψηφισμόν τών εμπορικών τούτων ανταλλαγών. Τρί
τον, υπερβολικά κέρδη τοΰ ιδιωτικού εμπορίου 24. Τό μέτρον τών ιδιωτικών 
ανταλλαγών κατηργήθη αμέσως μετά την ύποτίμησιν τής δραχμής τοΰ Σεπτεμ
βρίου 1949. Κατά τά επόμενα ετη έπεβλήθη εκ νέου υπό ώρισμένους περιορι
σμούς, ιδίως προκειμένου νά διευκολυνθούν εμπορικοί άνταλλαγαί με κράτη τοΰ 
’Ανατολικού Συνασπισμού καί μέ ά'λλας χώρας, μετά τών όποιων δεν εϊχον υ
πογραφή εμπορικοί συμφωνίαι 25.

’Άλλο μέτρον προωθήσεως τών ελληνικών εξαγωγών ύπήρξεν ή κυρίως 
κατά τό 1948 άθρόα υπογραφή διμερών εμπορικών συμβάσεων καί συμφω
νιών Κλήριγκ μεταξύ τής Ελλάδος καί διαφόρων χωρών. Ώς γνωστόν, τό 
εξωτερικόν έμπόριον μιας χώρας επηρεάζεται δυσμενώς. έφ’ όσον στηρίζεται 
εις τήν διαδικασίαν τών εμπορικών συμβάσεων, άλλ’ υπό τάς τότε έπικρατού- 
σας συνθήκας (κυρίως εντός τού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου), τών συν
αλλαγματικών ελέγχων, τής καθολικεύσεως τών ποσοστώσεων κτλ., άπετέλει 
μίαν άναμφισβήτητον πρόοδον ή άποκατάστασις διακρατικών εμπορικών σχέ
σεων, έ'στιο καί υπό τήν μορφήν τών εμπορικών συμψηφισμών.

Σημαντικόν τμήμα τού ελληνικού εξωτερικού εμπορίου τών ετών 1948 - 
1949 διεκινήθη επί τή βάσει διμερών εμπορικών συμβάσεων, γεγονός τό ό
ποιον είναι σύνηθες εις τήν περίπτωσιν τής εφαρμογής τοΰ συστήματος τών 
συναλλαγματικών ελέγχων και περιορισμών. Ή τάσις γενικεύσεως τού διμε
ρούς εμπορίου μεταξύ τών διαφόρων οικονομιών τής Διεθνούς ’Αγοράς, τάσις 
ή οποία άναποτρέπτως θά ώδήγει εις περιορισμόν τού ό'γκου τών διεθνών εμ
πορικών ανταλλαγών, άνεκόπει κατά τό έτος 1949. Τούτο ώφείλετο εις τήν υ
πό τών χωρών τού ’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας εφαρ
μογήν τοΰ συστήματος τών τραβηκτικών δικαιωμάτων, βάσει τού οποίου πε
ριορίζονται τά μειονεκτήματα τού απολύτου διμερούς συμψηφισμού26.

Προκειμένου νά αρθούν αί συνέπειαι εκ τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής

24. Ρ. Χριατούλα - Γρηγοραγιάννη, Οικονομική πολιτική καί άνασυγκρότησις,
περιοδικόν «Χεα Οικονομία», τεύχος Γ>ον, ’Λθήναι, ’Ιούνιος 1951, σελ. 249.

25. Ν. Πάτρα, Καπνική οικονομία καί καπνική πολιτική, Θεσσαλονίκη, 1954, 
σελ. 73 -75.

26. Μ. Στεφανίδη, Ή ’Αμερικανική Βοήθεια, Τράπεζα τή; 'Ελλάδος, ’Αθή
να ι, 1954, σελ. 20.
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δι’ εκείνα; τάς εμπορικά; συναλλαγά; α'ι όποΐαι έγένοντο εΐ; ελεύθερον συνάλ
λαγμα και άρα δεν περιελαμβάνοντο ούτε ει; τά; ιδιωτικά; άνταλλαγά; ούτε εϊ; 
του; εμπορικού; συμψηφισμού;, καθιερώθη τό σύστημα τών αποδεικτικών 
συναλλάγματο; (Bons)27. Βάσει τού από τή; 31η; ’Οκτωβρίου 1947 Νομο
θετικού Διατάγματος 481, πά; δστι; έπώλει ει; την Κεντρικήν Τράπεζαν 
δολλάρια ή λίρα; στερλίνα;, έλάμβανε ένα αποδεικτικόν, επί τού οποίου άνε- 
γράφετο τό ποσόν τού πωλουμένου συναλλάγματο;. Περαιτέρα), πά; ενδια
φερόμενο; διά την αγοράν συναλλάγματο;, προ; εισαγωγήν ώρισμένων έκ 
τών προτέρων καθορισθέντων αγαθών, ύπεχρεοϋτο νά καταθέση ίση; αξία; 
αποδεικτικά συναλλάγματο;. Έκ τή; έπιβαρύνσεω; τών αποδεικτικών έξηρέ- 
θησαν κυρίω; τρόφιμα (σίτο;, σάκχαρις, όρυζα κτλ.), ώ; καί καύσιμα. Ή 
επιβολή, κατά συνέπειαν, τών αποδεικτικών (Bons) ήτο ταυτόσημο; μέ μίαν 
μερικήν εφαρμογήν τού συστήματο; τών πολλαπλών τιμών συναλλάγματο;. ’Έ
χει ύπολογισθή δτι έκ τού συνόλου τών εξαγωγών διεκινήθη μέσα) τού συστή- 
ιιατο; τών αποδεικτικών τό μέν 1948 τό 50% περίπου, τό δε 1949 έν μι
κρότερου ποσοστόν. Ή διαπραγμάτευσι; τών αποδεικτικών συναλλάγματο; ήτο 
έλευθέρα ει; τό χρηματιστήριον τών ’Αθηνών. Ή καθορισθεΐσα κατ’ αρχήν τι- 
ιιή ήτο 3.000 παλαιαί δραχμαί διά τό αποδεικτικόν δολλαρίου καί 5.000 πα
λαιοί δραχμαί διά τό αποδεικτικόν λίρα; στερλίνα;, άφέθη δέ έλευθέρα ή δια- 
μόρφωσι; τή; τιμή; αυτών κατά τού; τρεϊ; πρώτου; μήνα;.

Ή ϋψωσις τών τιμών τών αποδεικτικών συναλλάγματο;, ή οποία ήκολού- 
θει τήν ϋ\)*ωσιν τού γενικού έπιπέδου τών τιμών καί τών τιμών συναλλάγμα
το; εϊ; τήν έλευθέραν αγοράν (μαύρη αγορά) άπετέλεσε διά τού; υπευθύ
νου; έναν νέον παράγοντα άσταθείας.

Κατόπιν τούτου έκρίθη σκόπιμο; ή παρέμβασις τή; Τραπέζη; τή; Έλ- 
λάδο;, ούτω; ώστε διά τή; ρυθμίσεω; προσφορά; καί ζητήσεω; αποδεικτι
κών νά έπιτυγχάνεται ό καθορισμό; τή; έπιθυμητή; τιμή; αυτών.

Έάν ή διαμόρφωσι; τή; τιμής τών αποδεικτικών συναλλάγματο; άφίετο 
έλευθέρα, θά καθίστατο δυνατή μία μερική αυτόματος διόρθωσι; τής εσφαλ
μένη; έπισήμου ισοτιμίας. Άπό τή; στιγμή; δμως καίί’ ήν αί τιμαί τών απο
δεικτικών δέν ήκολούθουν πλέον τά; ύψωτικάς τάσεις τών λοιπών τιμών, έχα
σε τό μέτρον τούτο σηιιαντικόν μέρος τή; άποτελεσματικότητός του. Τοιουτο
τρόπως συνεχίσθη ή μερική ύποτίμησις τών ξένων νομισμάτων έναντι τής

27. "Εκθεσι; τη; Τραπέζη; 'Ελλάδος διά το έτο; 1947, Ε.Ο.Π.Ε., 2ον έ
τος, 'Aflfjvai, 1948, σελ. 85 - 86.

4
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TUNAS 4

Έξέλιξις τιμών δολλαρίου - λίρας στερλίνας (έλενθέρας αγοράς) καί τιμών 
αποδεικτικών συναλλάγματος (εις παλαιάς δραχμάς) *

Τιμή εις έλευθίρ·.ν άγοράν ’Επίσημες Ισοτιμία 
διά διά λίρας , λίρας

δολλάρια ’Αγγλίας a-l"v ’Αγγλίας
’Έτος Μήν

Τιμή αποδεικτικού 
διά διά λίρας

δολλάρια ’Αγγλίας

1947 0. 5.000 20.000 3.000 5.000

Ν. » » 3.500 5.050

Δ. » » 3.GOO G.000

1948 I. 12.300 29.500 » » 3.9G0 G.820

Φ. 12.000 28.800 » » 4.010 7.000

Μ. 13.000 28.200 » » 4.000 G.7G0

Α. 13.000 29.000 » » 4.210 G.G90
Μ. 13.300 31.000 » » 4.G90 G.370
I. 13.400 iis ο ο » » 4.930 7.230
I. 13.800 30.400 » » 5.000 9.920
Α. 14.000 39.150 » » 5.000 10.120
Σ. 13.700 38.700 » » 5.020 12.050

0. 13.400 37.000 » » 5.030 12.080

Ν. 13.250 30.950 » » 5.030 12.100

Δ. 14.000 38.400 » » 4.970 12.0G0

1949 I. 14.100 38.050 » » 4.970 12.000

Φ. 14.175 38.800 » » 5.020 12.070

Μ. 14.500 41.050 » » 5.030 12.070

Α. 14.400 42.300 » » 5.010 12.100
Μ. 14.450 42.000 » » 5.060 12.200

I. 14.250 41.050 » » 5.070 12.270

I. 14.800 40.100 » » 5.030 12.170

Α. 15.350 39.700 » » 5.040 12.030

Σ. 15.300 40.250 » 6.2-80 14.G20

Ο. 15.050 40.350 » » 10.000 22.000
Ν. 15.000 39.700 » » 10.000 22.000

Δ. 15.700 39.000 * » 10.000 22.000

* Περιοδικόν «Νεα Οικονομία», ΆΟήναι, ’Ιανουάριος 1950, σελ. 27.



δραχμής καί δΓ εκείνα τά είσαγόμενα αγαθά, τά όποια έπεβαρύνοντο διά των 
αποδεικτικών. At τιμαί τών αποδεικτικών συναλλάγματος διετή ρήθησαν διά 
τής παρεμβάσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος (ώς καταφαίνεται έκ τοΰ ανω
τέρω πίνακος 4) εις τό αυτό επίπεδον από τοΰ Αύγουστου 1948 μέχρι τής ύ- 
ποτιμήσεως τής δραχμής τον Σεπτέμβριον τοΰ 1949. Οΰτω, καθ’ όλον αύτό 
τό χρονικόν διάστημα, ή τιμή διά δολλάρια και λίρας στερλίνας τής έλευ- 
θέρας αγοράς ήτο σημαντικώς άνωτέρα τοΰ αθροίσματος τής επισήμου τι
μής και τής τιμής τοΰ αποδεικτικού συναλλάγματος.

6) Ώς είναι γνωστόν, έκ τής ύπερτιμήσεως ενός νομίσματος πρόκα.· 
λεϊται ηύξημένη ζήτησις ξένων χρηματικών μονάδων, διότι μέσω τής ύπερτι
μήσεως καθίστανται τά αγαθά και αί ύπηρεσίαι τοΰ έξωτερικοΰ σχετικώς εύ- 
θηνότερα. Τής ηύξημένης αύτής ζητήσεως συναλλάγματος έπιχειρεΐται ό τε
χνητός περιορισμός, μέ διάφορα μέτρα παρεμποδίσεως τών εισαγωγών αγα
θών κτλ. καί ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι έχει έπιβληθή τό σύστημα τών συν
αλλαγματικών ελέγχων. Εις τήν περίπτωσιν τής Ελλάδος ή πολιτική επί τών 
είσαγιογών έστηρίζετο εις τήν έκτέλεσιν ενός ετησίου εισαγωγικού προγράμ
ματος, τό οποίον κατηρτίζετο έκάστοτε ύπό τών υπευθύνων διοικητικών αρχών. 
Ταυτοχρόνως ό'μως τό Δημόσιον διενήργει τήν προμήθειαν εις τό εξωτερικόν 
καί τήν εισαγωγήν σημαντικού όγκου αγαθών, τά όποια εν μέρει διενέμοντο κα
τόπιν εις τον πληθυσμόν τής χώρας μέσω ενός πολύπλοκου καί δαπανηροΰ συ
στήματος διανομών διά δελτίων. Τόσον τό καταρτιζόμενον πρόγραμμα εισαγω
γών, όσον καί ή δραστηριότης τοΰ Δημοσίου εις τον εισαγωγικόν τομέα, έδη- 
ιιιούργησαν απειρίαν δισεπιλύτων προβλημάτων. Έκ τών κυριωτέρων ύπήρ- 
ξαν τό ακανόνιστοι- εις τήν εισαγωγήν τών αγαθών (αρρυθμία εις τήν τρο
φοδοσίαν τής αγοράς) καί ή αύθαίρετος εκλογή ύπό τής διοικήσεως τών 
προς εισαγωγήν καθόρισθέντων αγαθών καί ποσοτήτων αύτών. Οΰτο) καθ’ 
όλην τήν περίοδον υπήρχε μία εμφανής διάστασις μεταξύ τών ζητουμένοιν 
έκ τής αλλοδαπής αγαθών καί τών βάσει τοΰ καταρτισθέντος προγράμμα
τος είσαχθέντων, μέ δλας τάς συνέπειας τάς οποίας είχε τό γεγονός τούτο 
διά τήν ελληνικήν οικονομίαν.

Εις τον τομέα τοΰ ιδιωτικού εισαγωγικού έμπορίου, ό οποίος είχεν ση
μαντικώς περιορισθή, ένεφανίσθησαν όλαι αί γνωσταί άδυναμίαι τοΰ μέτρου 
τών ποσοστώσεων τών εισαγωγών28, ήτοι ή χορήγησις τών αδειών εισαγω-

28. «Έν συγκρίσει με τον δασμόν αποτελεί ή ποσόστωσις ένα κατά πολύ ίσχι·-
ρότερον μέσον περιορισμοί' τών εισαγωγών. Εις την ποσόστωσιν κατ’ όγκον διακό
πτεται πΰσα αλληλεπίδρασες μεταξύ εσωτερικού καί εξωτερικού επίπεδον τών τιμών,
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γης κατόπιν μιας μακράς γραφειοκρατικής διαδικασίας, α'ι δυσχέρειαι κα
τά την κατανομήν τής προς εισαγωγήν ποσότητος ενός έκαστου αγαθού εις 
τούς διαφόρους εισαγωγικούς οίκους κτλ.

Ή εφαρμογή των ποσοστώσεων κατέστησε δυνατήν την έκ μέρους τών 
εισαγωγέων άπόλαυσιν σημαντικών κερδών, έφ’ δ'σον ή λεγομένη πρόσοδος έκ 
ποσοστώσεων περιήρχετο εις αυτούς, ώδήγησε δέ και εις μίαν αρκετά ουσιώδη 
μεταβολήν εις τήν διανομήν τού εθνικού εισοδήματος. Ή ελληνική αγορά 
έκυριαρχεΐτο υπό τών πωλητών, οι οποίοι κατόπιν συμφωνιών μεταξύ των 
ήδύναντο νά καθορίζουν τάς τιμάς 29.

γ) Ή έλευθέρα αγορά συναλλάγματος (μαύρη αγορά). Τό φαινόμε- 
νον τής δημιουργίας μαύρης αγοράς συναλλάγματος εμφανίζεται στερεοτύ- 
πως εις πάσαν χώραν, ή οποία έχει υπερτιμημένοι' τό εγχώριον νόμισμα και 
εννοεί νά προστατεύση τήν ύπάρχουσαν μή ρεαλιστικήν ισοτιμίαν μέσω τού 
συστήματος τών συναλλαγματικών ελέγχων. Φυσικώ τώ λόγω ή ελληνική οι
κονομία δεν άπετέλεσεν έξαίρεσιν τού κανόνος αυτού. Ή προσφορά συναλ
λάγματος εις τήν έλευθέραν αγοράν προήρχετο κυρίως έκ τών άδηλων πό
ρων, λόγω τής καθιερωθείσης χαμηλής τιμής συναλλάγματος. "Οπως εΐδο- 
μεν και προηγουμένως, ή τιμή τού δολλαρίου και τής λίρας στερλίνας εις 
τήν έλευθέραν αγοράν ήτο πολύ μεγαλυτέρα τής έπισήμου τοιαύτης και ώς έκ 
τούτου ό κάτοχος ξένων χαρτονομισμάτων είχεν σημαντικόν συμφέρον νά ά- 
ποφύγη τήν Κεντρικήν Τράπεζαν. Ή ζήτησις συναλλάγματος έξηρτάτο 6α- 
σικώς έκ τών κάτωθι παραγόντων:

1) Ή πολιτική καί οίκο νομική ανασφάλεια ειχεν ώς συνέπειαν μίαν 
σημαντικήν φυγήν κεφαλαίων προς τό έξωτερικόν. Ή τάσις αυτή εύρισκε 
τήν έ'κφρασίν της εις τήν έλευθέραν αγοράν συναλλάγματος, οπού έζητοΰντο 
διά τον λόγον αυτόν σημαντικά ποσά χρηματικών μέσων τής αλλοδαπής.

γεγονός τό οποίον δεν συμβαίνει κατά την επιβολήν ενός δασμού (έκτος τής περιπτυι- 
σεως τοΰ απαγορευτικού δασμού). Ή σχέσις μεταξύ εσωτερικής καί εξωτερικής τι
μής είναι, βεβαίως εις τήν περίπτωσιν τής ποσοστυόσεοις κατ’ αξίαν πλέον περιωρισμέ- 
νη, παρά εις τήν περίπτωσιν τού δασμού, δεν διακόπτεται όμως παντελώς. Έφ’ οσον 
πίπτουν αί τιμαί τοϋ εξωτερικού, είναι δυνατή ό εισαγωγή μιας μεγαλυτέρας πο
σότητος, γεγονός τό όποιον οδηγεί εις μίαν πτώσιν τής τιμής καί εις τήν έσωτερικήν 
αγοράν, ΰπό τήν προϋπόθεσιν τής έλευβέρας διαμορφο'ισεως τών τιμών είς αυτήν», 
Fr. W. Meyer, Handelspolitik..., έ.ά., σελ. 1149.

2ί). Δελτίον Ε.Β.Ε.Θ., Ή έξέλιξις τοΰ εισαγωγικού προβλήματος, Θεσσαλο
νίκη, ’Απρίλιος 1948, τεύχος 4ον, σελ. 243 - 246.
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2) Τον σπουδαιότερον ίσως παράγοντα ζητήσεως ξένου συναλλάγμα
τος άντεπροσώπευεν ή ζήτησις αύτοΰ διά τήν άσκησιν παρανόμων εργασιών 
αρμπιτράζ. Έφ’ δσον ή τιμή τής χρυσής λίρας εις τό εσωτερικόν, υπολογιζό
μενη εις δολλάρια, ήτο υψηλότερα τής αντιστοίχου τιμής εις τό εξωτερικόν, 
άπετέλει προσοδοφόρον εργασίαν ή έξεύρεσις δολλαρίων εις τήν μαύρην α
γοράν, ή διά λαθραίας εξαγωγής αυτών αγορά χρυσών λιρών εις τό εξωτε
ρικόν καί τέλος ή διά τής έπανεισαγωγής των πώλησις χρυσών λιρών εις τό 
εσωτερικόν μέ υψηλόν κέρδος 30.

ό. Η ΤΠΟ'ΓΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 194!)

Σχεδόν δλα τά ληψθέντα μέχρι τοΰ Αύγουστου 1949 μέτρα, μέ τά οποία 
έπεδιώκετο ή εξουδετέρωσις τών συνεπειών τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής, 
άπεδείχθησαν ολίγον κατ’ ολίγον ανεπαρκή. Κυρίως έστεροϋντο συνέπειας δ
σον αφορά τον έπιδιωκτέο σκοπό, ήσαν δε εν πολλοΐς άντικρουόμενα. Πολλά- 
κις δέν ήσκουν καμμίαν επίδρασιν επί ώρισμένων πηγών συναλλάγματος, δπως 
συνέβη τούτο μέ τάς εξ άδηλων πόρων εισπράξεις, λόγω τής διατηρηθείσης ση
μαντικής διαφοράς μεταξύ επισήμου καί έλευθέρας τιμής συναλλάγματος31. 
’Ή, τά μέτρα αύτά άπεδείχθησαν ανίκανα προς άποκατάστασιν τής ανταγωνι
στικότητας τών ελληνικών προϊόντων εις τήν διεθνή αγοράν 32. Κατά τά μέσα 
τού 1949 τό έξαγωγικόν πρόβλημα είχε καταστή τόσον οξύ. ώστε άπεφασίσθη 
συμπληρωματικώς ή επιβολή εισφοράς επί τών είσαγομένων, προς έπιδότησιν 
τών διά τήν εξαγωγήν προοριζομένων αγαθών.

Τήν 19ην Σεπτεμβρίου 1949 άνηγγέλθη ή ύποτίμησις τής λίρας στερ
λίνας, τήν όποιαν ήκολούθησεν ή αναπροσαρμογή τών νομισμάτων τών περισ
σοτέρων εύρωπα'ι'κών χωρών. Κατόπιν τών εξελίξεων αύτών άπεφάσισεν ή ελ
ληνική Κυβέρνησις τήν 21ην Σεπτεμβρίου τήν ύποτίμησιν τής δραχμής, εκ 
παραλλήλου δέ καί τήν κατάργησιν τού προσφάτως έπιβληθέντος μέτρου τής 
εισφοράς επί τών είσαγομένων.

30. Ε.Ο. Π.Ε., Ή ελεύθερα (Ιγορά συναλλάγματος, 'AOfjvui, ’Ιανουάριος - ’Ι
ούνιος 1948, σελ. 96 - 97.

31. Πρός σύγκρισιν τών δεδομένων αι’τών βλέπε τά στοιχεία τοΰ πίνακας 4 
περί τής έξελίξεοκ άφ’ ενός μέν τών τιμών δολλαρίου - λίρας στερλίνας εις τήν έ- 
λευθέραν αγοράν, άφ’ έτέρου δέ τοΰ αθροίσματος επισήμου τιμής - αποδεικτικών συν
αλλάγματος διά τά αυτά νομίσματα.

32. Ξ. Ζολώτα, έ.ά., σελ. 50.
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Ή νέα ισοτιμία διεμορφώθη βάσει των κάτωθι μέτρων. Διετηρήθη ή 
παλαιά επίσημος τιμή των 5.000 δραχμών διά τό δολλάριον καί τών 20.000 
δραχμών διά την λίραν στερλίναν, προσδιωρίσθη δέ νέα τιμή αποδεικτικών 
εις τό ΰψος τών 10.000 δραχμών διά τό δολλάριον (έναντι τών παλαιοτέρων 
5.000) καί εις τό ΰψος τών 22.000 δραχμών διά τήν λίραν στερλίναν (έ
ναντι τών προηγουμένων 12.000 )33. ’Άρα ή νέα Ισοτιμία ήτο εις τήν πρα
γματικότητα 15.000 δραχμαί διά τό δολλάριον καί 42.000 δραχμαί διά τήν 
λίραν στερλίναν. Άντιστοΐχως ΰψώθη ή τιμή τών υπολοίπων ξένων νομι
σμάτων 34. Τό ποσοστόν υποτιμήσεως έναντι τοΰ δολλαρίου ήτο διά μέν τά 
νομίσματα τών χωρών Δανίας, Μεγάλης Βρεταννίας, Νορβηγίας, 'Ολλαν
δίας καί Σουηδίας 43,9%, διά δέ τήν Γαλλίαν 27,9%, τό Βέλγιον 14%, 
τήν ’Ιταλίαν 8,9% καί τήν Ελλάδα 50%35. Ή Ελλάς κατά συνέπειαν είχε 
προβή εις μίαν ισχυροτέραν ΰποτίμησιν έναντι τών υπολοίπων χωρών. Έάν 
δμως ληφθή ΰπ’ οψιν δτι ή δραχμή δεν ήτο μόνον έναντι τοΰ δολλαρίου άλλ’ 
επίσης καί έναντι τών λοιπών ευρωπαϊκών νομισμάτων υπερτιμημένη, εξάγε
ται τό συμπέρασμα δτι ή ΰποτΐμησις τής 21ης Σεπτεμβρίου δέν ήτο δυνα
τόν νά είναι- αρκετά αποτελεσματική.

Τό γεγονός δτι ταυτοχρόνως ΰπετιμήΰησαν τά νομίσματα δλων σχε
δόν τών χωρών τής ζώνης στερλίνας καί τής Δυτικής Ευρώπης, οδηγεί εις 
τό συμπέρασμα δτι διά τήν ελληνικήν οικονομίαν περιωρίσθησαν αί έκ τής 
υποτιμήσεως αναμενόμενοι ευεργετικά! επιδράσεις36. ’Ανεξαρτήτως αυτών

38. Έρωτάται ποιαν άραγε σκοπιμότητα Εξυπηρετεί η ύποτίμησις τής δραχμής μέ
σω τής ΰψιόσεως τών τιμών τών αποδεικτικών συναλλάγματος καί ούχί διά τοΰ καθο
ρισμού ώς επισήμου τιμής τής πραγματικώς έκλεγείσης τοιαάτης. Προφανώς έπελε- 
γη ή οδός αυτή διά νά αποφευχθούν αί ψυχολογικοί αντιδράσεις μιάς άμεσου ύποτι- 
μήσεως.

34. Άλ ‘Αταστασιαδη, Πριν καί μετά τήν 18ην Σεπτεμβρίου, Λελτίον Ε.Β.Ε.Θ., 
τεύχος !)ον, Σεπτέμβριος 1949, σελ. 518.

35. Ξ. Ζ<·λώτα, ’Αναπροσαρμογή, πληθωριστικοί πιέσεις καί επενδύσεις, Ε.Ο. 
Π.Ε., έτος 8ον, ΆΌήναι, 1953, σελ. 335.

36. ”Ε.ά., σελ. 336, Ε.Ο. II.Ε., Τό έξαγωγικό μας πρόβλημα, έτος δον, Ά- 
θήναι, 1950, σελ. 301. 'Ο καθηγητής Fr. W. Meyer γράφει σχετικώς: «Πράγματι πα- 
ρετηρήΰη συχνά τό φαινόμενον τής μή βελτιιόσεως τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών τών χωρών πού προέβησαν εις υποτιμήσεις τών νομισμάτων. Μεταξύ άλλων αιτί
ων εξηγείται τό γεγονός τούτο καί έκ τού δτι άνταγωνιζάμεναι υποτιμήσεις εις άλλας 
χώρας διατηρούν τήν ύπερτίμησιν τού νομίσματος τής χωράς, ή οποία προβαίνει εις 
ΰποτίμησιν αυτού ή διότι καί μετά τήν αναπροσαρμογήν συνεχίζεται εις αυτήν ή πλη
θωριστική πιστωτική πολιτική», Devisenbewirtschaftung..., έ.ά., σελ. 585.
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διετυπώθησαν απόψεις, α'ι όποΐαι υποστηρίζουν δτι ή ΰποτίμησις δεν ΰπήρ- 
ξεν αρκούντως Ισχυρά 37. «Παρ’ δλον δτι ώς νέα τιμή τοΰ συναλλάγματος ελή- 
φθη ή προ τής ΰποτιμήσεως τιμή τής έλευθέρας αγοράς διά τό δολλάριον καί 
υψηλότερα διά τήν λίραν, καί πάλιν άπέχομεν από τήν ισοτιμίαν τών αγορα
στικών δυνάμεων» 38.

Διάφοροι ενδείξεις πείθουν δτι διά τοΰ μέτρου τής ΰποτιμήσεως τής 
δραχμής δεν έπεδιώχθη υπό τών υπευθύνων μία οριστική λύσις τοΰ συναλλα
γματικού προβλήματος, αλλά πλέον περιωρισμένοι σκοποί, ώς π.χ. ή επαναφο
ρά τών συναλλαγματικών εσόδων έξ αδήλων πόρων εις τήν Τράπεζαν τής 'Ελ
λάδος. ’Ελήφθησαν μέτρα τά όποια τουλάχιστον μερικώς εξουδετέρωσαν τήν ΰ- 
ποτίμησιν τής δραχμής ώς μέσον συμπιέσεως τών εισαγωγών καί άναπτύξε- 
ως τών εξαγωγών τής χώρας. Κατά πρώτον έπελέγησαν 40 αγαθά εκ τών χα- 
ρακτηριζομέλ'ων ώς ειδών πρώτης ανάγκης, ή εισαγωγή τών όποιων έπεδοτή- 
θη εκ τοΰ ήδη έλλειμματικοΰ προϋπολογισμού, ούτως ώστε νά άποφευχθή ή 
ύψωσις τών τιμών αυτών, διότι, δπως έλέγετο, άπετέλουν άντικείμενον κατα- 
ναλώσεως τής μεγάλης μάζης τοΰ πληθυσμού 39. Δεύτερον, έκ τοΰ προϊόντος 
είσπράξεως τών έξαγωγέων έγένετο παρακράτησις ενός ποσοΰ, μέτρον τό ό
ποιον άργότερον κατηργήθη υπό τήν πίεσιν νέας οξείας κρίσεως εις τάς έξα- 
γωγάς 40. ’Ενταύθα πρέπει νά άναφερθή δτι ταυτοχρόνως μέ τήν ΰποτίμησιν 
τής δραχμής επαυσε καί ή χορήγησις ιδιωτικών ανταλλαγών εις τούς έξαγω- 
γεΐς.

Τό μέτρον τής ΰποτιμήσεως τής δραχμής έλήφθη ΰπό συνθήκας έξαι-

37. Μ· Γηνδή, Ή άναπροσαρμογή τής τιμμ; τοΰ συναλλάγματος, Ε.Ο. Π.Ε., 
έτος 8ον, ΆΟήναι, 1953, σελ. 210-211.

38. Μ. Γονδή, Παρατηρήσεις επί τοΰ προβλήματος τών εξαγωγών μετά τήν 
αναπροσαρμογήν, Άίίήναι, 1950, σελ. 7. Σχετικώς μέ τό θέμα αύτό, παρατηρεί ή Μ. 
Γονδή: «Εις τάς συναλλαγματικός άναπροσαρμογάς αί όποίαι έλαβον χιόραν έν Έλ- 
λάδι μεταπολεμικώς, ώς κριτήριον έλήφβη κυρίως ή τιμή τοΰ σι*ναλλάγματος εις 
τήν έλειΌέραν αγοράν. Ή τιμή δμως τοΰ συναλλάγματος εις τήν έλευθέραν αγο
ράν δέν αποτελεί ασφαλές κριτήριον, καθ’ δσον δέν καλύπτει προσφοράν καί ΐήτη- 
σιν συναλλάγματος έκ πόσης πηγής», 'Η άναπροσαρμογή..., ε.ά., σελ. 215.

39. Ξ. Ζηλώτα, Νομισματικόν πρόβλημα..., έ.ά., σελ. 50, ’Έκθεσις τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος διά τό έτος 1948, σελ. 40.

40. «Κατά τήν άναπροσαρμογήν τοΰ 1949 έδημιουργήΟη κατάστασις αυτόχρη
μα δαιδαλώδης. ΈπεβλήΛη παρακράτημα 17% εις τάς περιπτιόσεις πληρωμών εις 
ελεύθερα δολλάρια καί ελβετικά φράγκα καί 10% εις τάς περιπτώσεις εξαγωγών 
πρός Βέλγων καί Λουξεμβοΰργον», Έφημερίς «Ό Καπνός»: Ή δεκαετία τοΰ ελ
ληνικού καπνοΰ..., έ.ά., σελ. 45.
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ρετικώς εύνοϊκάς, έπικρατούσας τόσον εις τό εσωτερικόν τής χώρας όσον καί 
εις τό εξωτερικόν. Συνέπεσε μέ τήν οριστικήν λήξιν τοϋ κομμουνιστικοί αν
ταρτοπολέμου καί μέ τήν πλήρη άποκατάστασιν ειρηνικών όρων διαβιώσε- 
ως. Παράγοντες, δπως ή έξαιρετικώς μεγάλη παραγωγή ελαίου τοΰ 1949 
καί ό περιορισμός τής άποθεματοποιήσεως αγαθών λόγιο επαναφοράς τοΰ 
αισθήματος ασφαλείας, έπέδρασαν επίσης σταθεροποιητικούς. Ταυτοχρόνιος 
ένεφανίσθησαν εις τήν διεθνή αγοράν κατ’ εκείνην τήν περίοδον τάσεις πτώ
σεως τών τιμών, ενώ εκ παραλλήλου ή ελληνική ύποτίμησις συνέπιπτε χρονι- 
κώς μέ τό κΰμα τών λοιπών υποτιμήσεων 41.

Συμπερασματικώς δύναται νά λεχθή δτι διά τών έφαρμοσθέντων τον Σε
πτέμβριον τοΰ 1949 μέτρων, έχάθη μία σπανία ευκαιρία προς άποκατάστασιν 
τής ισορροπίας εις τον νομισματικόν τομέα καί εις τον τομέα τών εξωτερικών 
συναλλαγών τής χώρας. Άντιθέτως μάλιστα τά αντιφατικά καί πολύπλοκα κυ
βερνητικά μέτρα συνεσώρευσαν νέας δυσχερείας, μέ αποτέλεσμα τήν ακόμη 
μεγαλυτέραν επιβάρυνσιν τοΰ συστήματος τών μετά τοϋ εξωτερικοί ανταλ
λαγών 42.

ΤΜΗΜΑ II

ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

I. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΟΤ ΠΡΟ ΤΟΎ ΠΟΛΕΜΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ή 'Ελλάς ήτο προ τοΰ πολέμου, παραμένει δέ ακόμη καί σήμερον, μία 
υπό άνάπτυξιν οικονομία μέ σαφή γεωργικόν χαρακτήρα. Παρ’ δλον τον γε- 
ωργοκτηνοτροφικόν προσανατολισμόν τής οικονομίας δέν ήτο ή Ελλάς εις θέ- 
σιν νά καλύψη τάς άνάγκας της εις αγροτικά προϊόντα καί ώς εκ τούτου τό 
30% περίπου τής συνολικής δαπάνης δι’ είσαγωγάς έκαλύπτετο ώς δεικνύει 
ο πίναξ 5 διά τής αξίας τών είσαγομένων τροφίμων. Λόγω τής ελλείψεως ή 
τής μή άξιοποιήσεως τών ύπαρχουσών πλουτοπαραγωγικών πηγών ήτο υπο
χρεωμένη ή χώρα νά προμηθεύεται εκ τοΰ εξωτερικοί πρώτον δλα τά αναγκαία 
καύσιμα διά τήν κάλυήπν τών εσωτερικών αναγκών της καί δεύτερον σημαν
τικόν ποσοστόν τών απαραιτήτων διά τήν βιομηχανίαν πρώτων υλών. Ουτω, 
εκ τής συνολικής δαπάνης δι’ είσαγωγάς, 10,5% διετίθετο διά τά καύσιμα καί

41. Ξ. Ζηλώια, έ.ά., σελ. 51.
42. Άλ. Άναστασιάδη, 'έ.ά., σελ. 519.
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26% διά πρώτας ΰλας. Τέλος, ολοκληρωτική σχεδόν ήτο ή κάλυψις των 
άναγκών τής ελληνικής ο’ικονομίας εις κεφαλαιουχικά αγαθά τοΰ τύπου μη
χανήματα, παραγωγικά μέσα κτλ., διά τής εκ τοΰ εξωτερικού εισαγωγής. Ε
νώπιον τσιούτων ζωτικών άναγκών δι’ είσαγωγάς, τί διέθετεν ή 'Ελλάς προς 
κάλυψιν τών υποχρεώσεων της έναντι τής αλλοδαπής; Τάς έλληνικάς έξαγω- 
γάς άπετέλουν, σχεδόν άποκλειστικώς, ελάχιστα άλλ’ υψηλής αξίας γεωργικά 
προϊόντα, δπως ό καπνός, ή σταφίς, τό έλαιον καί ό οίνος. Τά έξαγώγιμα 
αυτά αγαθά έξησφάλιζον τό 77% τών συνολικών εσόδων εξ έξαγωγών. ’Α
πό τής άλλης πλευράς έκάλυπτον αί έξαγωγαί πρώτων υλών (κυρίως μεταλ
λεύματα καί δέρματα) τό 15% τής αξίας αυτών, ενώ ταυτοχρόνως αί λοιπαί 
κατηγορίαι έξαγωγών ήσαν κυριολεκτικώς ασήμαντοι.

ΠΙΝΑΞ 5

Δ ιάρθρωσις τών εισαγωγών καί εξαγωγών τον έτους 1938*

Ε ί a α γ ο) γ α ι Έξ α γ ω γ a 1
Κατηγορίαι Άξια % έπϊ τής Ά ξία % επί τής

σννολι κής αξίας συνολικής αξίας

1. Καταναλωτικά αγαθά 6.550 44,3% 8.183 80,6%

α) Τρόφιμα, καπνό
ποτά 4.270 28,9% 7.827 77,1%

6) Βιομηχανικά
εϊδη 2.280 15,4% S56 3,5%

2. Πρώται καί βοηθητικά!
ίλαι 5. 560 36,5% 1.592 15,6%

α) Πρώτοι ΰλαι 3.810 26,0% 1.592 15,6%

6) Καύσιμα 1.550 10,5% — —

3. Κεφαλαιουχικά
αγαθά 2,.280 15,3% 18

α) Μηχανήματα 1.380 9,3% 18 —
6) Μεταφορικά

μέσα 900 6% — —

4. Διάφορα 570 3,9% 357 3,8%

Σόνολον 14.760 100% 10.150 100%

* Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1939, ΆΌήναι, 1940.



Οΰτω εις την διάρδρωσιν τοΰ προπολεμικού Ισοζυγίου πληρωμών, τό 
66% τής συνολικής αξίας τών εισαγωγών έκαλύπτετο δι’ εξαγωγής εμπο
ρευμάτων.

Ό δεύτερος κατά σειράν σημασίας παράγων ήτο τό εσοδον εξ αδή
λων πόρων, καί κυρίως τά εμβάσματα τών μεταναστών καί αί εισπράξεις 
έκ τής ναυτιλίας. Ή μορφή τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τοΰ έτους 1938 ήτο 
αντιπροσωπευτική εις τό πλαίσιον τών προπολεμικών συνθηκών.

Ίσοζνγιον πληρωμών τον

ΠΙΝΑ

έτους

Ξ 6

1938 (είς έκατομ. δολλάρια)*

'Ενεργητικόν Ποοόν Παθητικόν Ποοόν

Έξαγωγαί fob 1)ΐϊ,5 Είσαγωγαί cif 142,0

’Άδηλοι πόροι 68,9 ’Άδηλοι πληρωμαί 25,7

α) ’Εμβάσματα μεταναστών 29,7 α) Κρατικαί δαπάναι 18,7

6) Ναυτιλιακά, εμβάσματα 9,9 0) ...................................

γ) ’Έσοδα έκ τοΰ τουρισμού Μ

δ) .....................................................

Αύξησις συναλλαγματικού
Καθαρά εισροή κεφαλαίων 'ήΐ αποθέματος 0,8

Σύνολον 168,5 1G 8,5

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοΰ Ισοζυγίου Πληρωμών της ’Ελλάδος, ΆΌήναι,
1958, σελ. 96.

Πάντως πρέπει νά αναφερθή ότι κατά τά τελευταία προπολεμικά έτη 
είχεν έπιβληθή έν Έλλάδι τό σύστημα τών συναλλαγματικών ελέγχων καί 
δτι αί μετά τοΰ Ιξωτερικοΰ εμπορικοί άνταλλαγαί έστηρίζοντο κατά βάσιν εις 
την ανάπτυξιν τών διμερών συμφωνιών συμψηφισμού. 2

2. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΧΔΤΛΙΩΧ ΤΟΎ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ ΤΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1948 - 1949

α) Ή συνολική αξία τών εξαγωγών άνήλθεν εις 94 έκατομ. δολλάρια 
τό έ'τος 1938, εις 89 έκατομ. δολλάρια τό 1948 καί περίπου εις 83 έκατομ. 
δολλάρια τό 1949. Έάν δμως υπολογιστή ή αξία τών μεταπολεμικών εξαγω
γών επί τή βάσει τής αξίας τοΰ δολλαρίου τοΰ 1938, τότε άποδεικνύεται δτι τά 
έξ εξαγωγών μεταπολεμικά έσοδα μόλις ανέρχονται εις τό 50% τής προπο-
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λεμικής αξίας, ώς εμφανίζεται εις τον πίνακα 7. Έρωτάται συνεπώς ποιοι 
υπήρξαν οί λόγοι οι συντελέσαντες εις μίαν τοιαύτην πτώσιν τών εξ εξαγωγών 
εισπράξεων; 'Ο κυριώτερος παράγων ήτο ή έξαιρετικώς μεγάλη μείωσις τοϋ 
δγκου τών εξαγωγών καί ΐδιαιτέρο)ς τοΰ όγκου ώρισμένων έξαγωγίμων αγα
θών εκ τών σπουδαιότερων, ήτοι καπνού, σταφίδος καί ελαίου.

111ΝΑΞ 7

Έξέλιξις τών σημαντικωτέρων κονδυλίων τοΰ Ισοζυγίου τρεχουσών συν
αλλαγών τών ετών 1938, 1948 καί '949 (είζ έκατομ. δολλάρια) *

Κονδύλια

1938

Εις δολλάρια 
τυϋ

1948

1948

Είζ αξίαν 
δολλαριου τοϋ 

1938

1949

Εις δολλάρια 
τοΰ 

1949

Εις αξίαν 
δολλαρίου τοϋ 

1938

1. Έξαγωγαί fob 1)3,5 81),4 43,7 83,7 43,2

2. ’Άδηλοι πόροι G8,l) 50,5 24,7 42,1 21,7

Σΰνολον 102,4 131),1) 125,8

1. Είσαγωγαί cif 142,0 399,0 195,9 375,5 19-1,1

2. ’Άδηλοι πληρωμαί 25,7 18,3 8,9 18,5 9,5

Σόνολον 107,7 417,9 394,0

* ’ΈκΟεσις τοΰ Διοικητοϋ τής ’Εθνικής Τραπέζης δια τό έτος 1941), Άθήναι, 11)50.

Διά τα έτη 1948 - 1949 δεν έχει κατά πάσαν πιθανότητα ΰπολογισθή 
δείκτης όγκου τών εισαγωγών καί εξαγωγών. Διά ταΰτα έλήφθη ΰπ’ όψιν εν
ταύθα ή έξέλιξις τοϋ όγκου τών σπουδαιότερων έξαγωγίμων καί είσαγωγίμων 
αγαθών ή κατηγοριών 43.

Ό πίναξ 8 δίδει τά κάτωθι ποσοτικά δεδομένα τών έξαγωγών:

43. Διά την μέχρι τοΰ 11)50 μεταπολεμικήν περίοδον δέν υπάρχουν επίσης στοι
χεία διά την έξέλιξιν τών «ορών τοΰ εμπορίου». Κατά πάσαν πιθανότητα διά τόν λό
γον οτι ούδεμία επίσημος αρχή προέίίη εις τόν υπολογισμόν των. Διά ταΰτα εις τό 
Τμήμα III δίδονται μόνον ώρισμέναι μετρήσεις εισαγωγικών καί έξαγωγικών τιμών.
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ΓΙίΝΑΞ 8

Έξέλιξις τον όγκου εξαγωγών των κυριωτέρων προϊόντων 
(εις 1.000 τόννους)* 6

ΙΙροϊόνια
1938
(1)

1918

(2)

1949
(3)

’Έτος βάσεως 
1938 = 100

(2) : (1) (3) : (1)

1. Καπνός 48,9 18,5 28,1 100 38,0% 57,5%

2. Κορινθιακή σταιρίς 73,4 39,0 53,9 100 52,5% 72,5%

3. Σουλτανίνα 30,0 24,8 30,8 100 82.0% 102,0%

4. ’Έλαιον 20,5 5,8 — 100 28,3% —

ό. Έλαϊαι 14,3 3,7 2,2 100 20,0% 15,4%

6. Σύκα 19,1 3,5 11,4 100 18,0% 00,0%

7. Κολοιρώνιον 20,0 9,8 9,2 100 49,0% 40,0%

8. Χημικά λιπάσματα 19,0 2,0 2,3 100 10,0% 14,0%

9. ΤερεβινίΙέλαιον 4,8 1,4 1,4 100 29 % 2ί) %

10. Μεταλλεύματα 872,8 150,2 100,9 100 17 % 12 %

’Ίδιοι υπολογισμοί, βάσει στοιχείων τής ΈκΟέσεως τοΰ Διοικητοϋ τής Τραπέ- 
ζης τής 'Ελ/.άδος επί του Ισολογισμοί' τοΰ έτους 1950, ΆΟήναι, 11)δ1.

6) Ό δεύτερος κατά σειράν σπουδαιότητος συντελεστής τοΰ ενεργη
τικού, οι άδηλοι πόροι, παρουσίαζεν τήν αυτήν σημαντικήν μείωσιν ώς καί 
αί έξαγωγαί. Τά έσοδα εξ αυτών κατά τά έτη 1948 - 1949, υπολογιζόμενα εις 
δολλάρια αξίας τοΰ 1938, μόλις ανέρχονται εις τό 1/3 τών έξ αδήλων πόρων 
εισπράξεων τοΰ τελευταίου προπολεμικού έτους (Πίν. 7). Κυρίως είχον μειω- 
ΰή τά έμβάσματα τών μεταναστών καί τών ναυτιλομένων. Τούτο ήτο κατά μέ- 
γα μέρος καί πάλιν συνέπεια τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής, διότι ο! αποστο
λείς τών εμβασμάτων ενώπιον τής δυσμενούς ισοτιμίας άπέφευγον τήν προς 
τούς συγγενείς αυτών μεταβίβασιν χρηματικών μονάδων τής αλλοδαπής, καί έ- 
στρέφοντο κυρίως προς τήν αποστολήν δεμάτων ρουχισμού, τροφίμων κτλ.

Διά τήν όπισθοδρόμησιν τών έκ τής ναυτιλίας εσόδων, βασική αιτία ύπήρ- 
ξεν ή κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου καταστροφή τού ελληνικής πλοιοκτησί ις 
εμπορικού στόλου.
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3. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΤΛΙΩΧ ΤΟΤ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΟΤ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1948 - 1949

Ή αξία των εισαγωγών τών ετών 1948 - 1949 ήτο 2,8 φοράς μεγαλύ
τερα τής αξίας του τελευταίου προπολεμικού έτους. 'Υπολογιζόμενη δμως ή 
δαπάνη δι’ εισαγωγάς (προκειμένου νά καταστή συγκρίσιμος) ε’ις δολλάρια 
αγοραστικής δυνάμεως τοΰ έτους 1938, ανέρχεται διά τά έτη 1948 - 1949 εις 
195 έ.κατομ. δολλάρια περίπου έναντι τής εξ 142 έκατομ. δολλαρίων δαπάνης 
τοΰ 1938 (Π ίν. 7). Συνεπώς ή πραγματική αΰξησις τής αξίας τών εισαγω
γών ήτο αρκετά ουσιώδης, ώφείλετο δε αυτή κατ’ αρχήν εις την διεύρυνσιν τοΰ 
δγκου τών εισαγωγών γεωργικών καί κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων (π.χ. 
σίτος, άλευρα, κρέας, τυρός, γάλα, αυγά κτλ.)44.

Άντιθέτως, μειωμέναι ήσαν αί εισαγωγαί πρώτων υλών καί ζώντων ζώ
ων. Τό χαμηλόν επίπεδον τής βιομηχανικής παραγωγής λόγοι τών καταστρο
φών τοΰ πολέμου, άντεκατοπτρίζετο εις μειωμένας εισαγωγάς πρώτων υλών. 
Π έραν αυτών, κατά τό 1949 παρουσιάσθη μείωσις τών εις τρόφιμα εισαγω
γών, όφειλομένη εις την σημαντικήν άνοδον τής γεωργικής παραγωγής καί 
ιδιαιτέρως τής παραγωγής σίτου, κατά τό έτος τοΰτο.

ΠΙΝΑΞ 9

Εισαγωγαί κατά κυριωτέρας κατηγορίας *

Κατηγορίαι Μονά; 1938 1948 1949

1. Ζώντα ζώα Εις 1.000 κεφα/.ά; 54G 313 425

2. Τρόφιμα Εί; 1.000 τόννοο; 758 837 6G4

3. Πρώται υλαι, ήμικατειργα-
σμένα προϊόντα » » » 1.778 1.228 1.559

4. Βιομηχανικά προϊόντα » » » 205 201 278

’ΈκΟεσις τοΰ Διοικητοΰ τη ς ’Εθνική; Τραπέζη; 6ιά τό έτος 1949, ΆΟήναι, 1950.

Έκ τής άναλύσεως τοΰ ανωτέρω πίνακος διαφαίνεται ότι ή αυξησις τη; 
αξίας τών εισαγωγών οφείλεται μερικώς μόνον εις τον ηΰξημένον όγκον τών 
εισαχθέντων αγαθών. Πράγματι, κατά πάσαν πιθανότητα αιτία τής μεγαλυ- 
τέρας δαπάνης δι’ εισαγωγάς ήτο ότι εισήγοντο αγαθά μέ περιωρισμένον 6ά-

44. Κ. Βαρβαρέοσον, έ.ά., σελ. 132.
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ρος, αλλά σαφώς υψηλότερος αξίας, όπως π.χ. κτηνοτροφικά προϊόντα (κόνις 
γάλακτος, τυρός, κρέας κτλ.), τρόφιμα (ά'λευρα) ή βιομηχανικός εξοπλισμός 
(μηχαναί). Ή γενική ΰψωσις των τιμών, κυρίως τών τροφίμων, λόγω τής υ· 
παρχούσης στενότητος εις την διεθνή αγοράν, ΰπήρξεν (μετά τής άνωτέρω 
άναφερθείσης μεταβολής εις την σύνθεσιν τών είσαγωγών) ό κυριώτερος πα
ράγων τής ηύξημένης δι’ ε’ισαγωγάς δαπάνης.

6) ΑΙ άδηλοι δαπάναι ήσαν περίπου 18 έκατομ. δολλάρια κατά την 
περίοδον ταΰτην. Ή άξια των, υπολογιζόμενη εις δολλάρια τοϋ 1938, έκυμαί- 
νετο πέριξ τών 9 έκατομ. δολλαρίων εν συγκρίσει προς δαπάνην 26 έκατομ. 
δολλαρίων τοΰ τελευταίου προ τοΰ πολέμου έτους. Ή σημαντική αυτή μείωσις 
συναλλαγματικής δαπάνης, ή οποία καί ήτο ό μόνος ευνοϊκός παράγων εις τήν 
διαμόρφωσιν τοϋ μεταπολεμικού ισοζυγίου πληρωμών, ώφείλετο εις τήν εκ 
μέρους τής Ελλάδος άναστολήν πληρωμής τών προπολεμικών χρεών. 'Ως θά 
ίδωμεν όμως άργότερον, τό γεγονός τοΰτο δεν παρέμεινεν άνευ συνεπειών 
διά τήν έλληνικήν οικονομίαν.

ΤΜΗΜΑ III

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ TjY ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΙΣΟΖΎΓΙΟΝ, ΙΣΟΖΎΓΙΟΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ1 
ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΊΌΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

α) Καθ’ δλα τά έτη αυτά παρουσίαζεν τό εμπορικόν ισοζύγιον μίαν 
έντονον παθητικότητα. Τά έσοδα εξ εξαγωγών μόλις έκάλυπτον τό 22% τών 
συνολικών συναλλαγματικών δαπανών δι’ εισαγωγάς.

6) Ή παθητικότης παρέμενε σημαντική καί εις τό ισοζύγιον τρεχουσών 
συναλλαγών λόγιο τοΰ περιωρισμένου πλεονάσματος, τό όποιον κατέλειπεν τό 
ισοζύγιον άδηλων. Κατά ταϋτα τό εκ τρεχουσών συναλλαγών έλλειμμα ήτο 
πολλαπλασίως μεγαλύτερον τοΰ άντιστοίχου έλλείμματος τοΰ τελευταίου πρό 
τοΰ πολέμου ισοζυγίου πληρωμών.

γ) Έν πολλοΐς όμως τό έλλειμμα τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών ήτο λογιστικοΰ χαρακτήρος. Τά τιθέμενα εις τήν διάίίεσιν τής έλληνικής 
οικονομίας συναλλαγματικά μέσα, τόσον εκ τής παρεχομένης υπό τοΰ Σχεδίου 
Μάρσαλ οικονομικής βοήθειας, όσον καί εκ τοΰ κρατικοΰ δανεισμού, έπέτρεπον 
άφ’ ένός μεν τήν διεύρυνσιν τοΰ παθητικοΰ σκέλους διά τής αΰξήσεως τών ει
σαγωγών, άφ’ έτέρου δέ τήν κάλυψιν τοΰ προκύπτοντος λογιστικοΰ έλλείμματος 
διά τής έγγραφής τοΰ ποσοΰ τής βοήθειας κτλ. εις τό ενεργητικόν σκέλος τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών.
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Το ΐσοζΰγιον πληρωμών τών ετών 1948 και 1949 (εις έκατομ. δολλάρια
τρεχονσης άξίας)*

194S 1949

1. ’Εμπορικόν Ισοζνγιον

Είσαγωγαί cif 31)2,1 371,4

’Αξία είσαχθεισών χρυσών λιρών 7,5 4.1

’Αξία εϊσαγοιγών cif 31)1),6 375,5

’Αξία εξαγωγών fol; 89,4 83,4

’Έλλειμμα εμπορικού Ισοζυγίου —310,2 —292,1

2. ’ΐσοζΰγιον Αδήλων**

’Άδηλοι πόροι 50,5 42,1

’Άδηλοι πλήρωμα! 18,3 18,5

Πλεόνασμα ’ισοζυγίου αδήλων +32,2 +23,G

’ΐσοζΰγιον τρεχουσών συναλλαγών (έλλειμμα) —278,0 — 268,5

3. Καθαρά κίνησις κεφαλαίου

(πλεόνασμα) + 64,8 + 19,5

4. Βοήθεια και έπανορθο'ισεις +202,5 +267,0

Αμερικανική βοήθεια 11)6,8 258,7

Έπανορθοίσεις 5,7 8,3

5. Έϊΐσωτικυι παράγοντες (λογαριασμοί)

Αϋξησις (—) ή μείωσις (+)

τού συναλλαγματικού αποθέματος.

τακτοποιητέα στοιχεία κτλ.*** +10,7 —18,0

Σύνολον + 278,0 +268,5

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα too ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 9G.
" Εις τό ίσοζνγιον αδήλων περιλαμβάνεται καί τό ΐσοζΰγιον εισοδημάτων έκ 

κεφαλαίων.
"* Ή αίίξησις τοΰ συναλλαγματικού αποθέματος (—) έγγράφεται εις το πα

θητικόν, ή μείωσες τού συναλλαγματικού αποθέματος ( + ) έγγράφεται εί; τό ενερ
γητικόν.
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Ή κατ' αυτήν τήν περίοδον παρεχόμενη υπό τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ οικο
νομική βοήθεια ύπήρξεν κυριολεκτικώς σωτήριος διά τήν ελληνικήν οικονομίαν. 
Πλέον τοΰ 50% τής συνολικής αξίας τών είσαχθέντων αγαθών καί υπηρεσιών 
έχρηματοδοτήθησαν ΰπ’ αυτής. Διά τής βοήθειας έγένετο εφοδιασμός τοΰ ελλη
νικού πληθυσμού μέ απαραίτητα διά τήν έπιβίωσίν του αγαθά, ύψωθέντος οίί- 
τω τοΰ έξαιρετικώς χαμηλού επιπέδου διαβιώσεώς του, ενώ ταυτοχρόνως έπε- 
τυγχάνετο διά τών διατεθέντων δωρεάν κεφαλαίων άνάπτυξις τής οικονομίας, 
χωρίς τούτο νά συνεπάγεται διά τον πληθυσμόν οίκονομικάς θυσίας καί στερή
σεις.

2. ΤΛ ΒΑΘΎΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΧ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΟΎ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΓΙΡΩΜΩΧ

Ή άνάλυσις τών διαφόρων κονδυλίων τού ισοζυγίου πληρωμών δεικνύει ό
τι ή δλη διάρθρωσις τών εξωτερικών συναλλαγών τής Ελλάδος είχεν ύποστή 
μεταπολεμικώς βαθείας μεταβολάς, καί, περαιτέρω, on ή ισορροπία τού Ισοζυ
γίου πληρωμών ύφίστατο μονίμους καί εντόνους διαταραχάς. ΠοΤοι δμως υπήρ
ξαν οί παράγοντες of προκαλέσαντες τήν άνατροπήν τής ισορροπίας είς τάς με
τά τής άλλοδαπής οίκονομικάς σχέσεις τής χώρας;

Δυνάμεθα νά κατανείμωμεν τούς παράγολ'τας, of οποίοι κατά τήν μεταπο
λεμικήν εποχήν ϊσχυρώς επηρέασαν τά κονδύλια τού ισοζυγίου πληρωμών, εις 
τέσσαρας διακεκριμένος δμάδας. "Ήτοι: α) Τό έξαιρετικώς χαμηλόν επίπεδον 
τής εσωτερικής παραγωγής. 6) Αί διά τήν ελληνικήν οικονομίαν δτισμενεϊς με- 
ταβολαί εις τήν διεθνή άγοράν. γ) Ή χορηγουμένη έτησίως δωρεάν οικονομική 
βοήθεια καί δ) ό πληθωρισμός καί αί συνέπειαι αυτού.

α) Ή πρώτη όμάς περιλαμβάνει ά'παντα έκεΤνα τά οικονομικά φαινόμενα 
τά όποια εύρίσκοντο εις άμεσον έξάρτησιν μέ τό χαμηλόν έπίπεδον τής έσωτερι- 
κής παραγωγής καί αί έπιδράσεις τών οποίων έγένοντο αίσθηταί τόσον είς τον 
τομέα τών έξαγωγών, δσον καί είς τό σκέλος τών εισαγωγών. Αί προκληθεΐσαι 
καταστροφαί έκ τών πολεμικών γεγονότων μιας ολοκλήρου σχεδόν δεκαετίας 
εΐχον ως άποτέλεσμα μίαν σημαντικήν μείωσιν τής έσωτερικής προσφοράς ά- 
γαθών. Τοιουτοτρόπως, μέγα μέρος τής έσωτερικής ζητήσεως δι’ άγαθά πρώ
της άνάγκης έπρεπε νά καλυφθή καί έκαλύφθη δι’ εισαγωγών έκ τού έξωτερι- 
κού, γεγονός δπερ συνέβαλε σημαντικώς είς τήν αύξησιν τής δαπάνης δι’ εΐ- 
σαγωγάς. Αί πολλαπλασιασθείσαι άνάγκαι διά κεφαλαιουχικά άγαθά, απα
ραίτητα διά τήν ανοικοδόμηση' τού καταστραφέντος παραγωγικού μηχανι
σμού, ήδύναντο νά ικανοποιηθούν, καί τελικώς ίκανοποιήθησαν κατά τό δυ
νατόν, διά προσθέτων εισαγωγών έκ τοΰ έξωτερικού.
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ΠΙΝΑΞ 11

Παραγωγή και εξαγωγή των κνριωτέρων έξαγωγίμων γεωργικών προϊ
όντων (εις χιλιάδας τόννονς)*

Καπνός Κιρινθιακή βταφίς Σουλτανίνα

“Ετος Παραγωγή ’Εξαγωγή % Παραγωγή 'Εξαγωγή % Παραγωγή ’Εξαγωγή %

00 45,4 72,4% 158,2 77,1 49% 28,0 27,0 97%

1947 45,8 17,8 70,8 24,8 20,0 16,0

194·8 30,7 18,5 77,8 39,0 22,0 24,8

1949 49,4 28,1 90,1 53,9 30,0 30,8

1950 58,2 20,3 80,8 43,7 37,0 44,4

1951 02,7 31,5 79,3 40,0 27,0 18.0

’Έλαιον Έλαίαι Σύκα (SV90J

’Έτος Παραγωγή ’ Εξαγωγή % Παραγωγή ’Εξαγωγή % Παραγωγή ’Εξαγωγή %

1 935 - 38 112,8 11,0 10,3 % 35,7 14,4 40,3% 29,0 17,8 60%

1947 145,0 0,7 30,0 3,3 25,0 2,9

1948 40,7 5,8 18,0 3,7 23,0 3,5

1949 225,0 0,08 92,0 2,2 24,0 11,4

1950 38,0 0,7 15,0 0,0 21,0 10,3

1951 140,0 0,2 70,0 8,0 25,0 10,4

Οίνος

'Έτος Παραγωγή ’Εξαγωγή %

1935 -38 371,8 39,2 10;,5%

1947 350,0 15,1

1948 380,0 31,5

1949 450,0 37,7

1950 428,0 17,1

1951 380,0 19,8

" α) Διά τάς έξαγωγάς;: Δελτίον Ειδικού ’Εμπορίου τής 'Ελλάδος μετά των ξένων

επικρατειών, ετη 1948 - 1951.
6) Διά την παραγωγήν: Συνοπτική Στατιστική ’ Επετηρί; τής 'Ελλάδος 1954,

σελ. 39-41.

i
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Σημαντικώς κατώτερον, έν σχέσει με τό προπολεμικόν, ήτο επίσης καί 
τό επίπεδον τής παραγωγής των περισσοτέρων προς εξαγωγήν προοριζομέ- 
νων αγαθών, ως απεικονίζεται εις τον πίνακα 11. Φυσική συνέπεια τής μειώ- 
σεως τής προσφοράς έξαγωγίμων προϊόντων ήτο ό περιορισμός τοΰ όγκου 
των εξαγωγών, αν καί έπέδρασαν προς τήν αυτήν κατεύθυνσιν καί άλλοι πα
ράγοντες. Ή εσωτερική ζήτησις δι’ έξαγώγιμα αγαθά δεν ύπήρξεν αποφα
σιστικός συντελεστής διά τήν μείωσιν τών εξαγωγών εις περίοδον μειώσεως 
τής παραγωγής των, καί τούτο διότι διά τά κυριώτερα έξαγώγιμα προϊόντα δεν 
ύφίσταται άνταγωνισμός μεταξύ εσοπερικής-έξωτερικής ζητήσεως. Άντιστοί- 
χως όμως τό μεγαλότερον μέρος τής παραγωγής τών προϊόντων αυτών συνιστά 
διά τήν οικονομίαν ένα πλεόνασμα μή δυνάμενον νά διατεθή εύκόλαις εντός τής 
ελληνικής άγοράς, γεγονός οπερ έπιβάλλει τήν πόση θυσία εξαγωγήν του. 'Ως 
έμφαίνεται εις τον πίνακα 11, έξήχθησαν κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας 
προπολεμικής τετραετίας 1935 - 1938 έκ τής συνολικής παραγωγής τού καπνού 
τό 75%, τής κορινθιακής σταφίδος τό 50%, τής σουλτανίνας τό 97%, τού ε
λαίου τό 40% καί τών σύκων τό 60%. Τό μοναδικόν εξαγώγιιιον προϊόν, τό 
οποίον άπετέλει ήδη προ τού πολέμου άντικείμενον άνταγωνισμού τής ζητήσε
ως εξωτερικού καί εσωτερικού ήτο τό έλαιον, αί έξαγωγαι τού οποίου περιω- 
ρίσθησαν μεταπολεμικώς εις άσημάντους ποσότητας. Ή κάμψις τής παραγω
γής αυτού έν άλληλεξαρτήσει με τάς ύπαρχούσας έσωτερικάς άνάγκας διεμόρ- 
φωσε εσωτερικήν τιμήν ύψηλοτέραν τής διεθνούς καί ούτω έγκατελείφθη ή 
εξαγωγή του.

Ούτω τό χαμηλόν ύψος τής εσωτερικής παραγωγής έπέδρα προς δύο 
κατευθύνσεις. Πρώτον, διά τής έπιβαλλομένης αύξήσεως τού όγκου τών εί- 
σαγομένων κεφαλαιουχικών άγαθών καί τροφίμων ηύξάνετο σημαντικώς ή 
δαπάνη εις συνάλλαγμα. Δεύτερον, διά τού προκαλουμένου περιορισμού 
τών εις έξαγώγιμα άγαθά πλεονασμάταιν έμειούντο σημαντικώς α! συναλλα
γματικοί εισπράξεις τής χώρας.

6) Αί μεταβολαί αί δποϊαι παρουσιάσθησαν εις τήν διεθνή άγοράν και 
ιδιαιτέρως εις τήν ευρωπαϊκήν οικονομίαν συνέβαλον έπίσης εις τήν έντασιν 
τών δυσχερειών τού ισοζυγίου πληρωμών. Ή κάμψις τοΰ εθνικού εισοδήμα
τος τών ευρωπαϊκών χωρών καί τό χαμηλόν καταναλωτικόν έπίπεδον τού ευ
ρωπαϊκού πληθυσμού κατά τά πρώτα μεταπολεμικά έτη, άπετέλει σημαντικόν 
παράγοντα μειώσεως τής διεθνούς ζητήσεως δι’ ελληνικά έξαγώγιμα προϊόν
τα. Τά κυριώτερα τών τοποθετουμένιον εις τήν διεθνή άγοράν ελληνικών άγα
θών, τά όποια άλλωστε ήσαν καί άγαθά καλύπτοντα άνάγκας άνωτέρου βιοτι
κό ΰ,έπι πέδου, δεν έζητούντο πλέον κατ’ έκείνην τήν περίοδον υπό τών κατανα
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λωτών τής αλλοδαπής μέ την παλαιόν των εντασιν, καί τοΰτο διότι κατ’ αρχήν 
προηγείτο ή Ικανοποίησις τών πλέον ζωτικών αναγκών. ’Ανεξαρτήτως τής ε
πί δράοεως άλλων παραγόντων, αί συνθήκαι αΰταί εϊχον ως αποτέλεσμα ιόν 
περιορισμόν τού όγκου τών εξαγωγών καί τελικώς αυτήν ταύτην τήν μείωσιν 
τής παραγωγής αγαθών προς έξαγωγήν.

Μειωτικώς επίσης είχεν έπιδράσει επί τών ελληνικών εξαγωγών ή υπό 
τών λοιπών χωρών εφαρμογή συναλλαγματικών ελέγχων καί άλλων μέτροιν 
διακρατικής εμπορικής πολιτικής. Τόσον αί μεταβληθεΐσαι προϋποθέσεις προσ
φοράς τών ελληνικών προϊόντων εις τήν ευρωπαϊκήν αγοράν, οσον καί ή υπό 
διαφόρων χωρών επιβολή μέτρων προς περιορισμόν τής ζητήσεως ελληνικών 
αγαθών, δεν έστεροΰντο σημασίας διά τήν διαμόρφωσιν τής ισορροπίας εις τό 
ίσοζυγιον πληρωμών. Τάς δυνατότητας τών ελληνικών εξαγωγών περιώρισεν 
επίσης μεταπολεμικώς ή απώλεια τών αγορών τών χωρών τής ’Ανατολικής 
Κύρώπης. Τό χαμηλόν επίπεδον εισοδημάτων καί καταναλώσεως τοΰ εξω
τερικού έπηρέασεν καί ώρισμένας άλλας πηγάς συναλλαγματικών εσόδων, 
ως π.χ. τάς άδηλους εισπράξεις εκ τοΰ τουρισμοΰ. 'Ως γνωστόν ή ζήτησις 
τοϊούτων υπηρεσιών έξαρτάται εκ τοΰ ΰψους τών εισοδημάτων, τά όποια 
κατ’ εκείνην τήν περίοδον ήσαν ιδιαιτέρως χαμηλά.

Π1ΝΑΞ 12

Έξέλιξις τών ορών τον εμπορίου *

’Έτος Δείκτηζ τιμών καπνό ο 
και σταφίδων είς δολλάρια

Δείκτης τι/ιών 23 
είσαγομένων ειδών

"Οροι έμπηρίου

1938 100 1 100

1948 2ΐ :> 244,8 87,8

1949 164 295,1 55,6

1950 176 326,2 54,0

* Μ. Γονδή, 'Η αναπροσαρμογή..., ε.α., σε λ. 208.

- Ή έξαιρετικώς μεγάλη ζήτησις τών ευρωπαϊκών χωρών διά κατανα
λωτικά καί κεφαλαιουχικά αγαθά, ως επίσης καί ή από τοΰ 1938 συνεχή; 
ΰψωσις τών τιμών είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας (εκ τών όποιων προήρ- 
χετο μέγα μέρος τών ελληνικών εισαγωγών), είχεν ώς αποτέλεσμα μίαν 
υπερβολικήν ΰψωσιν τών τιμών τών είσαγομένων προϊόντων. Άντιθέτως, λό
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γω μειώσεως τής ζητήσεως δι’ ελληνικά προϊόντα, είχον καμφθή σημαντικώς αί 
τιμαί εξαγωγής. Τοιουτοτρόπως διεμορφοΰντο σαφώς δυσμενείς δροι εμπορίου 
(terms of trade), μέ συνέπειαν να έντείνωνται αί δυσχέρειαι τοΰ ισοζυγίου πλη
ρωμών.

γ) Ό τρίτος παράγων, ό όποιος μετέβαλεν άρδην την μεταπολεμικήν 
εικόνα τοΰ ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών, ύπήρξεν ή χορήγησις τής δωρεάν 
βοήθειας τοΰ εξωτερικού. Ή παραγωγή καί τό εθνικόν εισόδημα είχον κατέλ- 
θη εις τόσον χαμηλόν επίπεδον, ούτως ώστε ή παροχή τής δωρεάν βοήθειας νά 
άποτελή θέμα ζωτικής ανάγκης, προκειμένου νά άνέλθη τό βιωτικόν επίπεδον 
τοΰ πληθυσμοΰ. Έπιπροσθέτως, ή κομμουνιστική ανταρσία είχε δηιυουργήσει, 
μεταξύ τών άλλων, ένα σημαντικής έκτάσεως πρόβλημα, κατ' αρχήν διατροφής 
καί μετέπειτα άποκαταστάσεως χιλιάδων προσφύγων εκ τοΰ άγροτικοΰ πληδυ- 
σμοΰ, τό οποίον έπελΰθη μόνον διά τής άφειδοΰς καί δωρεάν κρατικής οικονο
μικής βοήθειας. Τέλος, αί σοβαρότατοι επενδυτικοί άνάγκαι δεν ήδύναντο νά 
ικανοποιηθούν, έφ’ όσον συνέπιπτον χρονικώς μέ τήν ΰπαρξιν χαμηλού εθνικού 
εισοδήματος. Έχορηγήθη κατά συνέπειαν ή δωρεάν οικονομική βοήθεια και 
κατόπιν ταύτης τίθεται τό ερώτημα, τί έσήμαινε τοΰτο διά τό ίσοζύγιον πλη
ρωμών. Κατ’ αρχήν τό έ'λλειμμα τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήτο εις 
μέγα βαθμόν ή φυσική συνέπεια τής εις τήν διάθεσιν τής ελληνικής οικονομί
ας τεθείσης καί άπορροφηθείσης ξένης βοήθειας. Ή πολιτική δμως τής πιστω- 
τικής έπεκτάσεα)ς, ή οποία ήδύνατο νά διευκολύνη τήν μεταβίβασιν (άπορρό- 
φησιν) τής οικονομικής βοήθειας, άνευ μεταβολής τής καθιερωθείσης συναλ
λαγματικής τιμής (ισορροπίας), άπέτυχε πλήρως εις τό σημείον αυτό. Διότι, 
ώς προηγουμένως άνελύθη (σελ. 39 - 45), ή παροχή πιστώσεων (κυρίως προς 
κάλυψιν τών δημοσιονομικών ελλειμμάτων) ύπερέβη πάν έπι θυμητόν προς ά- 
πορρόφησιν τής βοήθειας δριον, μέ αποτέλεσμα νά ύφίσταται μονίμως ή ελλη
νική οικονομία δλας τάς δυσμενείς επιπτώσεις τοΰ πληθωρισμού. ’Επειδή ταυ- 
τοχρόνως ό εν Έλλάδι πληθωρισμός ήτο έντονώτερος τοΰ εμφανιζόμενου εις 
τάς λοιπάς χώρας τής αλλοδαπής, προέκυψε μία σημαντική ύπερτίμησις τής 
δραχμής. Περαιτέρω, πρέπει νά τονισθή δτι ή οικονομική βοήθεια ώς παρά
γων μειώσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας ήτο περιωρισμένης άποδόσεως, 
λόγω τής εις δραχμάς χαμηλής τιμής τών ξένων νομισμάτων και ιδιαιτέρως 
τοΰ δολλαρίου. Τοΰτο σημαίνει δτι τό άποπληθωρικόν αποτέλεσμα τοΰ ελλείμ
ματος τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δέν ήτο τοσον δραστικόν (δια την 
διατήρησιν ή τήν άποκατάστασιν τής εσωτερικής νομισματικής ισορροπίας), ό
σον θά ήδύνατο νά είναι υπό άλλας συνθήκας, ήτοι εις την περιπτωσιν πρα
γματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Κατά συνέπειαν, λογω τής εις δραχμας
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χαμηλής τιμής των ξένων νομισμάτων, ό Έλλην καταναλωτής ήγόραζε τά προ
ϊόντα τής ξένης βοήθειας εις τιμάς μικροτέρας εκείνων αί όποΐαι θά ισχυον 
εις περίπτωσιν καθιερώσεως πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τοϋτο 
δμως έσήμαινε πρακτικώς την έπιδότησιν τής καταναλώσεως.

δ) Ό τελευταίος παράγων δστις επηρέαζε τά κονδύλια τοΰ ισοζυγίου 
πληρωμών ήτο ό έντονος νομισματικός πληθωρισμός. Ή συνεχής άνοδος των 
τιμών είχεν ως αποτέλεσμα την ύπερτίμησιν τής δραχμής, αί δέ υπεύθυνοι άρ- 
χαί έπεχείρησαν άνευ μεγάλης επιτυχίας, μέ την εφαρμογήν τών περιγραφέν- 
των ήδη μέτρων (σελ. 47 - 53), μίαν μερικήν άρσιν τών δυσμενών επιδράσεων 
τάς οποίας έδέχοντο έκ τής ύφισταμένης χαμηλής τιμής συναλλάγματος τόσον 
τά έσοδα δσον καί αί δαπάναι τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Έκ τοΰ οπλοστασίου 
τού κρατικού παρεμβατισμού άνεσύρθη μία μεγάλη ποικιλία μέτρων αμέσου 
ή καί εμμέσου μορφής, έκ τών όποιων άλλα μέν προορίζοντο νά προωθήσουν 
τάς έξαγωγάς, άλλα δέ νά περιωρίσουν τήν εισαγωγήν προϊόντων. Ή μείο> 
σις τών ελληνικών έξαγοίγών, καθ’ δ ποσοστόν δεν ώφείλετο εις τον δι’ άλ
λους λόγους περιορισμόν τής εσωτερικής παραγωγής καί τήν πτώσιν τής 
ζητήσεως τοΰ έξωτερικοΰ, προεκλήθη εκ τής ύπαρχούσης ύπερτιμήσεως τής 
δραχμής. 'Ως έλέχθη ήδη άλλη μία συνέπεια τής ύπερτιμήσεως ήτο ή κάμψις 
τών εξ αδήλων πόρων συναλλαγματικών εσόδων.

'Ως είναι γνωστόν, ή τεχνητή διατήρησις χαμηλής τιμής διά τά ξένα νο
μίσματα καθιστά τά είσαγόμενα αγαθά σχετικώς εύθηνότερα διά τον Έλληνα 
καταναλωτήν, γεγονός δπερ οδηγεί εις ηύξημένας έκ τού εξωτερικού είσαγω- 
γάς. Διά νά έμποδισθή ή ανεπιθύμητος αυτή έξέλιξις περιωρίσίίησαν αί είσα- 
γωγαί, άφ’ ενός μέν διά τής επιβολής ποσοστώσεως εις μέγα πλήθος αγαθών 
τής αλλοδαπής, άφ’ ετέρου δέ διά τής έπιβαρύνσεως τής τιμής πολλών χαρα- 
κτηρισθέντων ώς πολυτελών αγαθών δι’ εισφορών. Διά τής έπιβαρύνσεως 
τών είσαγομένων δι’ εισφορών δέν έπεχειρήθη μόνον ή μείωσις τής συναλ
λαγματικής δαπάνης δι’ είσαγωγάς, αλλά κυρίως ή μέσω τών έπιδοτήσεων 
(αϊτινες έξησφαλίζοντο διά τών έξ εισφορών έσόδων) προώθησις τών έξα- 
γωγών τής χώρας. Έν πάση δμως περιπτώσει δλα τά ανωτέρω μέτρα διά 
τάς είσαγωγάς έπιβαρύνουν μόνον έ'να σχετικώς περιωρισμένον τμήμα τών 
συνολικών εισαγωγών. Τό μεγαλύτερον μέρος αυτών, καί κυρίως τά εϊσα- 
γόμενα μέσω τής βοήθειας καί υπό τοΰ Κράτους αγαθά διετίθεντο εις τούς 
Έλληνας καταναλωτάς είς σχετικώς μειωμένος τιμάς λόγω τής χαμηλής τι
μής τοΰ ξένου συναλλάγματος.

Ή έ'λλειψις έσωτερικής νομισματικής σταθερότητος κατέστησε άναγκαί- 
αν τήν πολιτικήν πωλήσεως χρυσών λιρών. Π ροϋπόθεσις δμως άσκήσεως αύ-
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τής ήτο ή εισαγωγή έτησίως μεγάλου ποσοΰ χρυσών λιρών, καί τοιουτοτρόπως 
ή πρόσθετος έπιβάρυνσις τοΰ παθητικού τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. ’Από πλευ
ράς περιορισμοί τών ε’ις συνάλλαγμα αναγκών ήτο βραχυχρονίως ευνοϊκή ή α
ναστολή πληρωμής τοΰ προπολεμικού χρέους. Μακροχρονίως δμως, ή τοιαύτη 
συμπεριφορά εις τον τομέα τών διεθνών οικονομικών υποχρεώσεων τής χώ
ρας έβλαψε σημαντικώς τήν προς τήν Ελλάδα οικονομικήν πίστιν τοΰ 'Εξωτε
ρικού. Έφ’ δσον πλέον ή Ελλάς έθεωρεϊτο ως αναξιόχρεος χρεώστης, άπεκλεί- 
σθη ή προς αυτήν παροχή κεφαλαίων διά δανεισμού εκ μέρους διεθνών Τραπε
ζικών Ιδρυμάτων.

Τέλος, αξιον παρατηρήσεως είναι καί τό γεγονός δτι λόγω τής όπερτιμή- 
σεως τής δραχμής διετηρήθησαν αΐ τιμαί εξαγωγής τών ελληνικών προϊόντων 
επί ενός ύψηλοτέρου επιπέδου, καί οτίτω άπεφεύχθη μία μεγαλυτέρα έπιδείνω- 
σις τών δρων τοΰ εμπορίου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΤΟ ΙΣΟΖΤΓΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1950- 51 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τό σημαντικώτερον γεγονός τής περιόδου αυτής ΰπήρξεν ή κατά τά μέ
σα τοΰ 1950 έμφάνισις τής κορεατικής κρίσεως, ή οποία ήσκησε μεγάλην έ- 
πίδρασιν επί τής ευρωπαϊκής οικονομίας καί είχε σοβαράς επιπτώσεις επί των 
διεθνών οικονομικών σχέσεων τών περισσοτέρων χωρών. Ή δημιουργία απο
θεμάτων πρώτων υλών, ή αΰξησις τής ζητήσεως διά καταναλωτικά αγαθά 
καί ή διόγκωσις τών δαπανών δι’ εξοπλισμούς, ώδήγησε εις την υψωσιν τοΰ 
γενικού έπιπέδου τών τιμών, ενώ λόγω τής έπικρατούσης ελαστικής νομισμα
τικής πολιτικής εις πολλάς χώρας έξεδηλώθησαν εις τάς περισσότερός εξ αυ
τών έντονοι πληθωριστικοί πιέσεις. Εις τό πλαίσιον τών συνθηκών αυτών ή 
οικονομία τών ΗΠΑ κατώρθωσε νά παρακάμψη τά κατά τό 1949 έμφανι- 
σθέντα συμπτώματα οικονομικής κρίσεως.

ΑΙ κυριώτεραι εξελίξεις εις τάς έξωτερικάς συναλλαγάς τών ευρωπαϊκών 
χωρών ήσαν ή έκδήλωσις τών συνεπειών τής ύποτιμήσεως τών ευρωπαϊκών νο
μισμάτων τοΰ Σεπτεμβρίου 1949, ή μερική άπελευθέρωσις τοΰ δυτικοευρω
παϊκού εμπορίου καί ή ϊδρυσις τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως Π ληρωμών. Ταυτο- 
χρόνως, ταχεία ήτο ή άνάπτυξις τής παραγωγής καί ή αΰξησις τών εισοδημά
των τών ευρωπαϊκών χωρών. Άπό τών αρχών τοΰ 1951 ήτο ήδη τό επίπεδον 
τής παραγωγής τών περισσοτέρων κλάδων τής ευρωπαϊκής οικονομίας ύψηλότε- 
ρον τοΰ προπολεμικού. Άλλ’ ή συνεχιζόμενη καί κατά τό 1951 ΰψωσις τών τι
μών είχε δυσμενείς συνεπείας διά τάς έξωτερικάς οίκονομικάς σχέσεις τών 
περισσοτέρων χωρών, τελικώς δέ προεκάλεσε σημαντικής έκτάσεως δυσχερεί- 
ας εις τήν έξισορρόπησιν τών ισοζυγίων πληρωμών καί ώδήγησεν εις μίαν 
νέαν έπιδείνωσιν τής κρίσεως δολλαρίου εν Ευρώπη.

ΤΜΗΜΑ I

Η ΕΞΕΛ1Ξ1Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

I. 11 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Μέ τον τερματισμόν τοΰ ανταρτοπόλεμου κατά τά μέσα τοΰ 1949 άπο- 
καθίστανται εν Έλλάδι εϊρηνικαί συνθήκαι διαβιώσεως καί οικονομικής άσφα-
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λείας. Οΰτω κατά τά δύο επόμενα έτη προωθείται ταχέως ή οικονομική ανα
συγκρότησή τής χώρας. Κατά συνέπειαν ή Ελλάς ύπήρξεν ή μόνη εξ δλων 
των ευρωπαϊκών χωρών, ή οποία ήρχισεν την άξιοποίησιν τής 6οΐ|θείας τοϋ 
εξωτερικού καί ούσιαστικώς καί τάς εργασίας άνοικοδομήσεως, με καθυστέρη- 
σιν τουλάχιστον μιάς διετίας. Κατ’ άτυχή όμως σύμπτωσιν ή αποφασιστική αυ
τή διά τήν ελληνικήν οικονομίαν καμπή συνέπεσεν μέ τήν κορεατικήν κρίσιν, 
ή οποία μετέβαλεν τούς σκοπούς τής δωρεάν εξωτερικής βοήθειας καί ε'δωσεν 
εις τάς δαπάνας δι’ εξοπλισμούς τό προβάδισμα. Οί κυριώτεροι δείκται τού 
όγκου τής παραγωγής ένεφάνισαν τήν κάτωθι έξέλιξιν κατά τήν έπισκοπου- 
μένην περίοδον:

ΙΠΝΛΞ 13

Έξέλιξις των δεικτών παραγωγής κατά τά ετη 1949-1951 *

Δείκται 1939 1949 1950 1951

1. Ποσοτικό; δείκτη; βιομηχανική; παρα

γωγή; 100 87 110 125

2. Δείκτη; δγκου μεταλλευτική; παραγωγή; 100 16 24 45

1935 - 38 1949 1950 1951

3. Σταθμικός δείκτη; γεωργική; παραγωγή; 
(περιλαμβανόμενου τοϋ έλαίου) 100 122,6 100,5 124,5

4. ΣταΟμικό; δείκτη; γεωργική; παραγωγής 
(άνευ έλαίου) 100 110,4 111,1 124,5

1939 1949 1950 1951

5. Σταθμικος δείκτης ζωοκομικη; παραγωγή? 100 76,6

37,
* ’Έκβεσι; τοϋ Διοικητοϋ τής ΤραπέΙης 

46, 60.
'Ελλάδος διά τό έτος 1952, σελ. 13,

α) Ή κατά τό 1949 σημαντική αΰξησις τής γεωργικής παραγωγής 
καί τού αγροτικού εισοδήματος άπετέλει έναν δυναμικόν παράγοντα διά τήν 
περαιτέρω προώθησιν τής βιομηχανικής παραγωγής, τό επίπεδον τής οποίας 
άνήλθεν ούσιωδώς τόσον κατά τό 1950.όσον καί κατά τό 1951. Έκ παραλλή
λου, τήν διεύρυνσιν τής βιομηχανικής παραγωγής κατέστησαν δυνατήν τά 
διοχετευθέντα έκ τής βοήθειας τού εξωτερικού κεφάλαια προς τόν παραγωγι
κόν τούτον τομέα.
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6) Άντιθέτως, λόγω τοΰ ότι ήσαν περιωρισμέναι αί δυνατότητες επε
ξεργασίας των μεταλλευμάτων έν Έλλάδι, έξηρτάτο ή μεταλλευτική παραγω
γή σημαντικώς έκ των διακυμάνσεων τής ζητήσεως τοΰ εξωτερικού. "Οταν 
όμως ένεφανίσθη (κατά τό 2ον έξάμηνον τοΰ 1950) ισχυρά άνοδος τής ζητή- 
σεως διά μεταλλεύματα είς τήν διεθνή αγοράν, δεν ήδυνήθησαν αί ελληνικοί 
επιχειρήσεις μεταί,λείας νά άξιοποιήσουν τάς νέας συνθήκας, λόγω των περιω- 
ρισμένων δυνατοτήτων παραγωγής, όφειλομένων κατά βάσιν εις τήν κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ ανταρτοπόλεμου καταστροφήν τοΰ παραγωγικοΰ έξοπλισμοΰ των 
μεταλλείων. ’Αξία παρατηρήσεως είναι πάντως ή αλματώδης αΰξησις τής πα
ραγωγής μεταλλευμάτων κατά τό 1951, έτος κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου συ- 
νεχίσθη ή διεθνής κορεατική κρίσις καί συνεπώς αί σταθερώς ύψηλαί τιμαί διά 
μεταλλεύματα.

γ) Ή γεωργική παραγωγή ήτο κατά τό έτος 1950 ιδιαιτέρως μειωμένη, 
κυρίως λόγω τοΰ χαμηλοΰ ίίψους τής παραγωγής ελαίου. Άντιθέτως, κατά τό 
1951 ένεφανίσθη νέα άνοδος τής γεωργικής παραγωγής, ή οποία τοιουτοτρόπως 
ανήλθε καί πάλιν είς τό ύψος τοΰ έτους 1949. ’Ιδιαιτέρως ηΰξημένη ενεφανί- 
ζετο από έτους είς έτος ή παραγωγή κυρίως δύο αγροτικών προϊόντων, ήτοι 
τής όρύζης καί τοΰ βάμβακος. Καί τά δύο αυτά γεωργικά προϊόντα άπεδείχθη- 
σαν συντόμως σπουδαία Ιξαγωγικά αγαθά.

IIIΝΑ Ξ 14

Έξέλιξις τής παραγωγής ώρισμένων σημαντικών γεωργικών προϊόντων
(εις χιλιάδας τόννους)*

Προϊόντα 1935 - 38 1048 1040 1050 1051

1. "Ορυξα 4,0 0,0 21,2 32,0 50,0

2. Βάμβαξ 44,0 35,0 48,0 70,0 80,0

3. Κορινθιακή σταψί; 158,0 78,0 00,0 80,0 80,0

4. Καπνό; 01,0 30,8 40,0 57,0 02,7

* Συνοπτική Στατιστική Έπετηρί; τή; Έλλάδο;, ΆΟήναι, 1954, σελ. 30, 41.

Ή παραγωγή κορινθιακής σταφίδος παρέμεινεν κατά τά έτη αυτά είς 
επίπεδον σημαντικώς κατώτερον τοΰ προπολεμικοΰ. Ή κατά 30% μείωσις τής 
καλλιεργουμένης επιφάνειας ώφείλετο κυρίως είς τήν κατά τήν διάρκειαν τή; 
κατοχής έκρίζωσιν τών σταφιδαμπέλων. 'Η κατά τά έτη τοΰ πολέμου άδυνα-
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μία διαθέσεως τοΰ προϊόντος εις την αγγλικήν αγοράν, εις την όποιαν έξήγον- 
το τα 4/5 περίπου τής ελληνικής παραγωγής, και ό λιμός τής κατοχικής περιό
δου ύπεχρέωσαν τους παραγωγούς νά στραφούν προς άλλας ζωτικής ανάγκης 
καλλιέργειας 45.

Ή παραγωγή καπνού των ετών 1949 - 51 ηΰξάνετο συνεχώς, ως δεικνύ
ει ό πίναξ 14, χωρίς νά εμφανίζεται μία άνάλογος έξέλιξις τών εξαγωγών τού 
προϊόντος. 'Η τοιαύτη τεχνητή αύξησις τής καπνοπαραγωγής, ή όποια εύρίσκε- 
το εις δυσαρμονίαν με τάς έξαγωγικάς δυνατότητας τής χώρας, έπετεύχθη κατ’ 
εκείνην την περίοδον άφ’ ενός μέν διά τής έπιδοτήσεως τών καπνοπαραγωγών, 
άφ’ ετέρου δε διά τής συγκεντροόσεως εκ μέρους τοΰ κράτους τών εις χεΐρας 
τών παραγωγών άδιαθέτων καπνών 46. Παρ’ όλον ότι αί μέσαι τιμαί εξαγωγής 
τών καπνών κατ’ εκείνην την περίοδον έσημείωσαν σημαντικήν πτώσιν, παρέμε- 
νον εις χεΐρας τού ιδιωτικού έμπορίου καί τού κράτους υπερμεγέθη άποθέματα 
καπνού, καί οΰτω ή εσωτερική άγορά εύρίσκετο υπό τήν πίεσιν μιας όξυτάτης 
κρίσεως.

δ) Περαιτέρω, έπετεύχθη, ιδίως κάτι* τό έτος 1951, αύξησις τής παρα
γωγής βιομηχανικών πρώτων υλών γεωργικής προελεύσεως καί τής παραγωγής 
ζωοκομικών προϊόντων, ως π.χ. γάλακτος, βουτύρου, τυρού κτλ. Π αρ’ όλα ταΰ- 
τα ή κτηνοτροφική παραγωγή εύρίσκετο εις τό τέλος τής έπισκοπουμένης περιό
δου εις επίπεδον χαμηλότερον τού προπολεμικού.

2. Η ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΤΟΤ ΕΙΊΙΠΚΔΟΤ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

'Ως δεικνύει τό σχεδιάγραμμα 4, αί διακυμάνσεις τού γενικού επιπέδου τών 
τιμών ήσαν σχετικώς περιωρισμέναι άπό τών μέσων τοΰ 1949 μέχρι τών μέσων 
τού 1950. Εις τήν πραγματικότητα αύτη ύπήρξεν ή πρώτη μεταπολεμική περίο
δος, καθ’ ήν έπεκράτησαν συνθήκαι σταθεροποιήσεως τής ελληνικής οικονομίας. 
Άπό τοΰ ’Ιουνίου όμως τού 1950 ά'ρχεται διά τήν ελληνικήν οικονομίαν μία νέα 
φάσις ύψώσεο>ς τών τιμών, ή οποία συμπίπτει χρονικώς μέ τήν έναρξιν τής κο
ρεατικής κρίσεως, επεκτείνεται δέ καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού έτους 1951.

45. Λ- Λουκά, 'II κορινθιακή σταφίς, Εισηγητική εκΟεσις, 'Τπουργεΐον Συν
τονισμού (πολυγραφημένη έκδοσις), ΙΙάτραι, 1959, σελ. 1-3.

46. Άναφορικώς μέ τήν καπνικήν πολιτικήν τής περιόδου 6λ. εκδοσιν τής έ- 
φημερίδος «Ό Καπνός»:'Η δεκαετηρίς τοΰ ελληνικού καπνού 11)45 - 1955, Ά·θήναι, 
1955, σελ. 67 - 70 (πριμοδότησι;) καί σελ. 77 - 82 (κρατικαί συγκεντρώσεις).
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Άλλα ποιοι υπήρξαν οί παράγοντες οΐ όποιοι συνέβαλον εις τήν έκ νέου ΰ- 
ψωσιν τοΰ γενικού επιπέδου τών τιμών;

u) Ό κορεατικός πόλεμος καί ή έξ αυτού προκύψασα διεθνής κρίσις ήτο 
διά τήν ελληνικήν οικονομίαν, ή οποία μόλις είχεν άρχίση νά συνέρχεται έκ τών 
εσωτερικών πολεμικών γεγονότων, εν νέον στοιχεΐον άσταθείας και οικονομικής 
άνασφαλείας. Τό γεγονός τούτο είχεν σημαντικός ψυχολογικός επιπτώσεις, μία 
έκ τών όποιων ύπήρξεν ή αποθεματοποίησή πρώτων υλών καί ετοίμων προϊόν
των διά κερδοσκοπικούς λόγους, ή περιορίζουσα τήν προσφοράν αγαθών, με α
ποτέλεσμα τήν δημιουργίαν τεχνητής στενότητος κατά τήν περίοδον 1950- 51, 
καθ’ ήν μικρά ύπήρξεν καί ή αύξησις τοΰ έθνικοΰ προϊόντος 47. Ψυχολογικού χα- 
ρακτήρος ήτο καί ή υπό τινων συγγραφέων άναφερομένη ώς έμφανισθεΐσα ση
μαντική ϋψωσις τής ταχύτητος κυκλοφορίας τού χρήματος κατά τό 2ον εξάμη
νο ν τού 1950 καί τό Ιον έξάμηνον τού 195148, παρ' δλον ότι νεώτεροι υπολο
γισμοί δεν φαίνεται νά έπιβεβαιούν τήν ύπόύεσιν ταύτην 49.

6) Ώς έμφαίνεται έκ τοΰ πίνακος 15 ή νομισματική κυκλοφορία έση- 
μείωσεν έλαχίστην αύξησιν μεταξύ 31ης Δεκεμβρίου 1949 καί 31ης Δεκεμ
βρίου 1950, αξιοπαρατήρητου δε αύξησιν μεταξύ τέλους 1950 καί τέλους 
1951. Ό μέσος ετήσιος όρος εμφανίζει όμως σημαντικήν αύξησιν τής νομι
σματικής κυκλοφορίας κατά τό 1950 (29%) καί σαφώς χαμηλοτέραν τοιαύ- 
την κατά τό 1951 (7,2%). Έκ τών υπαρχόντων πάντως στοιχείων άποδεικνύ- 
εται ότι παρ’ δλην τήν μικράν αύξησιν τής νομισματικής κυκλοφορίας μεταξύ 
τέλους 1949 καί τέλους 1950 σημαντικωτάτη ύπήρξεν ή αύξησις τής συνολι
κής προς τήν οικονομίαν χρηματοδοτήσειος, άνελθούσης από 3.388 δισεκατ. 
δραχμών (31 Δεκ. 1949) εις 4.520 δισεκατ. δραχμών (31 Δεκ. 1950) 50. Ή 
έπελθούσα αύξησις τοΰ συνόλου τής πιστοδοτήσεως, άνερχομένης εις 1.132 
δισεκατ. δραχμών, συνεψηφίσθη άφ’ ενός μεν διά τής άπορροφήσεως σημαν
τικών μέσων πληρωμής (560 δισεκ. δραχμών περίπου) λόγω τής ύπερπωλή- 
σεως χρυσών λιρών, άφ’ ετέρου δέ κατά τά φαινόμενα διά τής συσσωρεύσεως 
τών δραχμών έκ τής διαθέσεως τών ειδών τής αμερικανικής βοήθειας εις τούς

47. Ξ. Ζολώτα, Λί πληθωριστικοί πιέσεις εις την ελληνικήν οικονομίαν, ’ ΑΟήναι, 
1951, σελ. 13.

48. ’Έ.ά., σελ. 10, ΈκΟεσις τοΰ Διοικητον της ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος διά τό έτος 1950, Ε.Ο.Π.Ε., έτος Gov, ’ΑΟήναι, 1951, σελ. 130.

49. Σ. Πουλοπούλου, Ή νέα οικονομική πολιτική, έ.ά., σελ. 161.
50. ’ΈκΟεσις τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης διά τό έτος 1950, έ.ά., 

σελ. 133.
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παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμούς τοΰ Δημοσίου. Πάντως, ή δια- 
μορφωθείσα πιστωτική πολιτική δσον καί ή συνεχιζόμενη δημοσιονομική έλλειμ- 
ματική διαχείρισις υπήρξαν εκ τών κυριωτέρων πηγών τής νομισματικής α
ναταραχής.

γ) "Αλλος παράγων, ό όποιος έδημιούργει πλεονάζουσαν ζήτησιν, ήτο 
ή αυξησις μισθών καί ημερομισθίων, ή όποια συνέπεσε χρονικώς με τήν εκ- 
ρηξιν τοΰ κορεάτικου πολέμου. Έπηκολούθησεν όμως καί δεύτερα τοιαύτη κατά 
τον ’Ιανουάριον τοΰ 1951. Κατά συνέπειαν ό πληθωρισμός ζητήσεως ήκολου- 
θείτο υπό πληθωρισμού κόστους, έφ’ δσον αί παρεχόμενοι αυξήσεις μισθών - 
ήμερομισθίων ήσαν άνώτεραι τής αύξήσεως τής παραγωγικότητος 51.

'Όπως ήδη άνεφέρθη (σελ. 53- 56), κατά τήν ύποτίμησιν τής 21ης Σε
πτεμβρίου 1949, είχε ληφθή τό μέτρον τής έπιδοτήσεως 40 βασικών ειδών κα- 
ταναλώσεως είσαγομένων εκ τοΰ έξωτερικοΰ. Λόγψ δμως τοΰ αΰξανομένου ελ
λείμματος τοΰ κρατικοΰ προϋπολογισμού έξηναγκάσθη τό Δημόσιον νά προβή 
εις τήν κατάργησιν τοΰ ώς άνω μέτρου, τοΰτο δέ συνέπεσεν χρονικώς μέ τήν 
έναρξιν εντόνου ανοδικής πορείας τών τιμών εις τήν διεθνή αγοράν. Τοιουτο
τρόπως ΰπέστησαν αί τιμαί τών είσαγομένων αγαθών τής κατηγορίας αυτής 
ταυτοχρόνως μίαν διπλήν έπιβάρυνσιν. Πρώτον, τήν καθυστερημένην έπίδρα- 
σιν τής έψαρμοσθείσης κατά τον Σεπτέμβριον 1949 αναπροσαρμογής τής τι
μής τοΰ ξένου συναλλάγματος καί δεύτερον, τάς πψωθείσας τιμάς εις τήν διε
θνή αγοράν λόγω τής κορεατικής κρίσεως.

Έν οψει τών άναφυεισών νομισματικών δυσχερειών κατά τό 1950, έπε- 
χειρήθη κατά τό επόμενον έτος ή συγκράτησις τών πληθωριστικών τάσεων διά 
διαφόρων μέτρων, έκ τών οποίων τά κυριώτερα ήσαν: 1) Ό περιορισμός τών 
προς τήν οικονομίαν παρεχομένων πιστώσεων, 2) ή επιβολή αυστηρών μέτρων 
ελέγχου τοΰ επιπέδου τών τιμών καί 3) ή εφαρμογή συστήματος διά δελτίου 
διανομών βασικών ειδών καταναλώσεως.

Παρ’ δλα ταΰτα αί τιμαί συνέχισαν τήν ανοδικήν των πορείαν μέ μόνην 
έξαίρεσιν τό θέρος τοΰ έτους αύτοΰ, ώς δεικνύει καί τό σχεδιάγραμμα 4. Έκ 
τών προαναφερθέντων μέτρων μόνον ή πολιτική τών πιστωτικών περιορισμών 
εΐχεν άμεσον καί εμφανή έπίδρασιν. Θά είχε δέ μεγαλυτέραν ακόμη άποτελε- 
σματικότητα, εάν αί άνάγκαι προστασίας τοΰ άγροτικοΰ εισοδήματος δεν έπέ-

51. Α. Κουταηγιάννη - Κόκκοβα, Προσδιοριστικοί παράγοντες τών τιμών εν 
Έλλάδι κατά την περίοδον 1!)50 - 19Β1 καί προοπτικοί διά τά προσεχή ετη, Ε.Ο.Π.Ε., 
έτος 18ον, ’Ιανουάριος - ’Ιούνιος 19G3, σε?.. 43.
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ΠΙΝΑΞ 15

Τιμάριθμοι, νομισματική κυκλοφορία, ταχύτης κυκλοφορίας και σννολον 
αγαθών - υπηρεσιών κατά την περίοδον 1948 -1951 *

1947 1948 1949 1950 1951

Τιμάριθμος ακρίβειας ζωής 
Τραπέζης Ελλάδος (Μέσος 
ορος έκάστου έτους) 100 141 101 175 197

Μεταβολή + 41% + 14% +8,4% + 10,2%

Δ 1947 Α. 1948 Δ. 1949 Δ. 1950 Δ. 1951

Τιμάριθμος ακρίβειας ζοιής
Τραπέζης Ελλάδος (Σάγκρισις 
τέλους έκάστου έτους) 
έτος βάσεως 1938 = 1 2 Κι 200 283 324 35G

Μεταβολή + 23,1% +23,1% +(!,4% + 14,5%ι +10%

Νομισματική κυκλοφορία 51
(εις τό τέλος έκάστου έτους καί 
εις δισεκατ. δραχμάς παλαιάς 
έκδόσεω;) 973 1.202 1.858 1.887 2.198

Μεταβολή +23,7% +55% + 1,6% +10,4%

Ταχάτης κυκλοφορίας 13 12,7 12,0 12,1

Σάνολον αγαθών - υπηρεσιών 
(εϊς τιμάς 1951 καί εις δισεκατ. 
δραχμάς παλαιάς έκδόσεως) 30.900 30.700 37.030 38.750

Μεταβολή + 19,4% +2,0% + 3,0%

α) Διά τά στοιχεία τοϋ συνόλου αγαθών καί υπηρεσιών: ’ Εθνικοί Λογαρια-

σμο'ι τής 'Ελλάδος 1 !>53 - 1955, Άθήναι, 195G.
β) Διά τά στοιχεία τής ταχάτητος κυκλοφορίας: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Ή 

ελληνική οικονομία κατά τό 1954, Άθήναι, 1955, σελ. 63.
γ) Διά τά στοιχεία των τιμαρίθμων ακρίβειας ζωής καί τής νομισματικής 

κυκλοφορίας: Τράπεζα τής Ελλάδος, ’Έκθεσις τοϋ Διοικητοϋ τής Τραπέζης επί 
τού ισολογισμού τοϋ έτους 1950 καί επί τοϋ Ισολογισμού τοϋ έτους 1 ί)51. 52

52. Τό μεγαλΰτερον τμήμα τών καταθέσεων οι|ιεως κατά την περίοδον ταά- 
την αποτελούν αί αναγκαστικοί καταθέσεις των νομικών προσοιπων Δημοσίου Δικαίου. 
Λόγφ των περιορισμών οί όποιοι ετίθεντο διά τήν χρησιμοποίησήν αυτών, είναι αμφί
βολον κατά πόσον επιβάλλεται ό σΐ'νυπολογισμός των καταθέσεων όψεως εϊς τά δια
θέσιμα χρηματικά μέσα. Βλέπε Γ. Χαλκιηπούλου, Ό τόκος εις τήν σημερινήν χρη
ματαγοράν, Άθήναι, 1950, σελ. 13.
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βαλον την εφαρμογήν κρατικών συγκεντρώσεων αγροτικών προϊόντων, τόσον 
εσωτερικής καταναλώσεως (π.χ. σίτος), όσον καί εξαγωγίμων (π.χ. καπνού, 
οταφίδος κτλ.53).

Διά τών τελευταίων αυτών μέτρων έδημιουργήθησαν αποθεματοποιήσεις 
αγαθών, αί όποΐαι έν τινι μετρώ ένετάθησαν λόγω τής προσπάθειας τοΰ Δη
μοσίου νά συγκέντρωση ίκανάς ποσότητας εξ αυτών προς στήριξιν τών διά 
δελτίου διανομών (π.χ. άποθεματοποίησις ελαίου, όρΰζης κτλ.). Έκ τών λοιπών 
μέτρων, τά σχετικά μέ την άστυνόμευσιν τών τιμών, δεν είχον καμμίαν άποτελε- 
σματικότητα, έφ’ όσον ώς άποδεικνύεται τελικώς τό γενικόν επίπεδον τών τιμών 
άνήρχετο συνεχώς. Δεν είχον όμως καλυτέραν τύχην ούτε τά μέτρα διά την ε
φαρμογήν τών διά δελτίων διανομών54. Διοικητικά! άδυναμίαι, άτέρμονες συ
ζητήσεις καί άλληλοσυγκρουόμεναι αποφάσεις παρεμπόδισαν τήν όλοκλήρωσιν 
τοΰ συστήματος καθ’ όλον τό έτος 1951 55. Τελικώς ό τιμάριθμος ακρίβειας ζω- 
ής (τής Τραπέζης τής Ελλάδος) άνήλθε κατά τό 1951 κατά 10%, καί οΰτοι 
τό γενικόν επίπεδον τών τιμών μέ έτος βάσεως τό 1947 (=100) έφθασε τό 
1951 τάς 197 μονάδας (Πίν. 15). Τοΰτο σημαίνει ότι εντός τής περιόδου αυ
τής αί τιμαί ούσιαστικώς έδιπλασιάσθησαν.

3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Π αρ’ όλην τήν ύποτίμησιν τής δραχμής τοΰ Σεπτεμβρίου 1949, τό συν
αλλαγματικόν πρόβλημα τής χώρας παρέμεινεν άλυτον καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τών επομένων δύο ετών 1950 - 51. Ή ύπερτίμησις τής δραχμής συνεχί
ζεται και κατά τήν χρονικήν αυτήν περίοδον ώς δεικνύουν καί τά στοιχεία τοΰ 
πίνακος 3 (σελ. 40), έκφρασις δε αυτής ύπήρξεν καί ή διαμορφωθεΐσα έκ

53. Ν. Ξανθάκη, Ή πολιτική προστασία; γεωργικών προϊόντων και ή έπίδρα- 
σί; της επί τής έξαγωγική; των ίκανότητος, Ε.Ο. Π.Ε., ’Ιανουάριος - Δεκέμβριος 
1960, σελ. 85, 86, ί)2, 95, 99.

54. «Ή κατά τήν διάρκειαν τον πολέμου καί ή μεταπολεμικό); κτηθεϊσα πείρα 
άπέ'δειξεν οτι εις τά; λατινικά; χιόρας καί τήν Ελλάδα... ή μόνη συνέπεια τών έπι- 
βληθεισών διατιμήσεων καί διανομιον ύπήρξεν ή άγονος έπέκτασις τής γραφειοκρα- 
τείας, ή αίίξησι; τών εξόδων τοΰ προϋπολογισμού, ή διόγκωσις τής πληθωρική; κυ
κλοφορίας, ή περαιτέρω ΰψωσις τά>ν τιμών, ή χαλάρωσι; τής ηθικής, ό πολλαπλασια
σμό; τών καταχρήσεων, ή έξαφάνισι; τών προϊόντων καί ή λειτουργία μεγάλης μαύ
ρης αγοράς μέ υψηλότερα; τιμάς», Ξ ΖολώτΊ. Αί πληθωρικοί πιέσεις..., έ.ά., σελ. 30.

55. Περιοδικόν «Νέα Οικονομία» (Σ/όλιον) : Ή πολιτική τοΰ δελτίου, τεϋχο; 
Νοεμβρίου 1951, σελ. 489, Στ. Παπαίωάτρηυ, Ή έξέλιξις τής ελληνικής οικονομία; 
κατά τούς προτελευταίους μήνας, Ε.Ο. II.Ε., ΆΟήναι, 1951, σελ. 30G, 315.
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νέου εις την μαύρην αγοράν συναλλάγματος σαφώς υψηλότερα τιμή διά το 
δολλάριον, άνελθοΰσα συντόμως (Μάρτιος 1950) εις τό ποσόν τών 18.700 
δραχμ. έναντι 15.000 δραχμ. τής επισήμου Ισοτιμίας56. Βεβαίως, μετά την 
αναπροσαρμογήν, υπήρξαν πολλοί εκείνοι οί όποιοι έπέκριναν τά μέτρα τοΰ 
Σεπτεμβρίου 1949 ώς μή επαρκή, προκειμένου νά καλυφθή ή ύφισταμένη ήδη 
προηγουμένως άνισοτιμία. ’Αλλά καί πέραν αυτού ήσκησαν αρνητικήν έπίδρα- 
σιν καί άλλοι παράγοντες, ό κυριώτερος τών οποίων ύπήρξεν τό γεγονός ότι 
ή ζήτησις τών έξαγωγίμων προϊόντων τής χώρας ήτο σαφώς ανελαστική, μή 
έξαρτωμένη εν πολλοΐς εκ τής τιμής προσφοράς των, έφ’ όσον αί λοιπαί χώ- 
ραι έθετον φραγμούς εις τάς είσαγωγάς αυτών, κυρίως διά τοΰ συστήματος 
τών ποσοστώσεων.

Έν πάση όμως περιπτώσει υπό τό κράτος τών νέων δυσχερειών συνεχί 
σθη ή λήι|>ις διαφόρων μέτρων, α) προς τόνωσιν τών εξαγωγών καί 6) προς 
ρόίίμισιν καί περιορισμόν τής δαπάνης τών είσαγομένων. Ταΰτα, πλέον συγ- 
κεκριμένως, έχουν ώς εξής:

α) Ώς προς τάς έξαγωγάς, αν καί συντόμως κατηργήθη τό παρακρά
τημα επί τοΰ έξαγωγικοΰ συναλλάγματος, έπανήρχισε ή εις τούς έξαγωγεΐς 
τών λεγομένων παθητικών προϊόντος χορήγησις ιδιωτικών ανταλλαγών, προ
κειμένου νά ένισχυθοΰν αί έξαγωγαί τής χώρας. Παραλλήλως, λόγω τών ση
μαντικών αποθεμάτων καπνού, έγένετο έναρξις έπιδοτήσεαις τής εξαγωγής 
αυτών με ποσοστόν 10 -12% τής αξίας fob, έφ’ όσον προωρίζοντο δι’ (ορι
σμένος χώρας (Σεπτέμβριος 1950), ή έπιδότησις δε αύτη έγενικεύθη από 
τοΰ ’Απριλίου 1951 57. Ή έπιδότησις έπεξετάθη συντόμως εις τάς νωπάς στα- 
φυλάς, τό δε 1951 έχορηγήθη πριμ έξαγωγής 14% διά τήν σουλτανίναν58. 
’Άλλη μέθοδος ένισχύσεως τών έξαγωγών ήτο ή έφαρμοσθείσα εις τήν πε- 
ρίπτωσιν έξαγωγών οίνου. Ό έξαγωγεύς τοΰ είδους αυτού είχεν τό δικαίω- 
ua νά διατηρήστ) μέρος τοΰ άποκτηθέντος συναλλάγματος, προβαίνων είτε 
εις τήν έκχώρησίν του εις άλλους εισαγωγείς, είτε προσωπικώς εις τήν έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ εισαγωγήν ειδών σπανιζόντων εις τήν ελληνικήν αγοράν. Τέ
λος, ή κρισιμότης τοΰ καπνικού προβλήματος ήτο τοιαύτη, ώστε έκρίθη ότι 
μόνον ιδιαιτέρας μορφής διακρατικοί συμφωνίαι ήδύναντο νά προωθήσουν 
τήν έπίλυσιν αυτού. Οΰτοι, μεταξύ Δυτ. Γερμανίας καί Ελλάδος συνήφθη ή

56. Περιοδικόν «Νέα Οικονομία» I Σχιιλιον) : Χρυσό; και Δολλάριον, τεύχος Μαρ
τίου 1950, Άθήναι, σελ. 132.

57. Ν. Ξανθάκη, έ.ά., σελ. 87.
58. ’Έ.ά., σελ. 95.
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λεγομένη Συμφωνία Έρχαρτ - Π απανδρέου, μέ κύριον άντικείμενον τάς προ
ϋποθέσεις εξαγωγής 35.000 τόννων καπνών. Γενικώς δύναται νά λεχθή δτι εάν 
ή φύσις τών ελληνικών εξαγωγών ήτο διάφορος, θά ήτο δυνατή μία σημαντική 
άνοδος αυτών μετά τήν έκρηξιν του κορεατικού πολέμου. Άλλ' αΐ έξαγωγαί 
τής χώρας περιορίζοντο εις ολίγα γεωργικά πολυτελούς καταναλώσεως αγαθά, 
καθ’ ήν στιγμήν ή διεθνής κρίσις έτόνωσεν κυρίως τάς διεθνείς συναλλαγάς εις 
πρώτας ϋλας και ηύνόησεν Ιδιαιτέρως τάς βιομηχανικός χώρας τής Δύσεως, 
αί όποΐαι ήσαν ε’ις θέσιν νά προσφέρουν ιδίως έτοιμα (βιομηχανοποιημένα) 
προϊόντα. ’Από τής άπόψεως αυτής σημαντικήν αϋξησιν έσημείωσαν μόνον σι 
έξαγωγαί ελληνικών μεταλλευμάτων λόγω τής διεθνούς συγκυρίας.

6) ’Από πλευράς τών εισαγωγών, έν έκ τών σπουδαιοτέριον μέτρων ύ- 
πήρξεν ή κατάργησες τών επιδοτήσεων σημαντικού αριθμού είσαγομένων κα
ταναλωτικών αγαθών, μετά από τήν διάψευσιν τής προσδοκίας πτώσεως τών διε
θνών τιμών καί λόγω τής κακής δημοσιονομικής καταστάσεως. Τό μέτρον τού
το είχε άμεσον αυξητικήν έπίδρασιν επί τών τιμών, εμφανίζεται δέ σαφώς εις 
τήν έντονωτέραν ανοδικήν πορείαν τού τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως τού 
Ε.Β.Ε.Θ. (Σχεδ. 4). Παραλ,λήλως, από τού ’Ιουλίου 1950 έφηρμόσθη τό νέ- 
ον αναπροσαρμοσμένου Δασμολογίου, τό οποίον υπό τό πρόσχημα τής άναθεω- 
ρήσεως έπέβαλλεν ουσιαστικούς υψηλότερους δασμούς.

Έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα ήτο ή προσπάθεια άπελευθερώσεως τών ει
σαγωγών μεταξύ τών ευρωπαϊκών χωρών. Οϋτω εις τό πλαίσιον τού Ο.Ε.Ο.Σ. 
είχεν έπιβληθή ή μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1950 άρσις τών ποσοτικών περιορι
σμών επί ποσοστού 50% έκ τών είσαγομένων υπό τού ιδιωτικού εμπορίου ει
δών έκ χωρών τού Σχεδίου Μάρσαλ. Μέ τήν σύστασιν τής Ευρωπαϊκής Ένώ- 
σεως Πληρωμών (Ε.Ε.Π.) κατά τον Ιούλιον τού 1950, έπεβλήθη εις τά μέλη 
αυτής ή άπελευθέρωσις τού 60% τού ένδοευρωπαΐκοΰ εμπορίου. Οΰτω τό προ- 
σιορινώς καταρτισθέν πρόγραμμα εισαγωγών 1950 - 51, λόγω αποδεσμεύσε
ων μεγάλου μέρους τών ένδοευρωπαϊκών ανταλλαγών, ήτο τό πρώτον πού 
προέβλεπε περιορισμόν τών ολοκληρωτικών ελέγχων έπί τού εισαγωγικού εμ
πορίου. Τά αποτελέσματα τής άπελευθερώσεως τών εισαγωγών τών προερχο- 
μένων έκ τών χωρών τής Ε.Ε.Π. ήτο εις ταχύς ρυθμός εισαγωγών, ό όποιος 
ώδήγησεν συντόμως εις μίαν άναλόγως ταχεΐαν έξάντλησιν τού κονδυλίου 
τής παρεχομένης μέσω τής Ε.Ε.Π. εμμέσου βοήθειας. Άντιθέτως, γραφειο
κρατικοί καί λοιποί λόγοι έπεβράδυναν τάς είσαγωγάς διά τών κονδυλίων τής 
αμέσου βοήθειας, ή άπορρόφησις τής όποιας καθυστέρησεν σημαντικώς προκα- 
λούσα διαταραχάς εις τον ρυθμόν εισαγωγής αγαθών καί τροφοδοτήσεως τής 
αγοράς. Τελικώς, αντί τής έκ μέρους τών ’Αμερικανών υπευθύνων έγκρίσεως
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μεταφοράς κονδυλίων από τής άμεσου εις την έμμεσον βοήθειαν καί κατόπιν 
τής διαγραφομένης προοπτικής περικοπής τής αμερικανικής βοήθειας, ανέ
σταλη την 29ην ’Ιανουάριου 1951 τό μέτρον τής εισαγωγής άνευ ποσοτικών 
περιορισμών.

Χαρακτηριστικόν του έπικρατοΰντος ανωμάλου καθεστώτος εις τον τομέα 
τών διεθνών συναλλαγών τής χώρας καί τής συγκρούσεως αρμοδιοτήτων ήτο 
τό γεγονός δτι ή αναγγελία καί ή εφαρμογή τοϋ προγράμματος είσαγωγών 
1950 - 51 καθυστέρησεν επί οκτάμηνον λόγω διαφωνιών μεταξύ ’Αμερικανών 
υπευθύνων καί 'Ελλήνων αρμοδίων. Τέλος, τον ’Ιούνιον του 1951 κατηργήθη- 
σαν καί τυπικώς τά αποδεικτικά συναλλάγματος έγκαταληφθείσης μιας γρα
φειοκρατικής διαδικασίας, ή όποια περιέπλεκεν άνευ λόγοιι τάς συναλλαγάς.

4. ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ’ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟ
ΜΗΝ ΤΟΎ ΕΘΝΙΚΟΎ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Π οΐαι υπήρξαν αί συνέπειαι, άφ’ ενός τών ποσοστώσεων καί τών λοιπών 
ελέγχων επί τών εισαγωγών, άφ’ ετέρου δε τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής, επί 
τής διαμορφώσεως τής εσωτερικής παραγωγής καί επί τής διανομής τοΰ εθνι
κού εισοδήματος;

α) ’Επί τής διαμορφώσεως τής εσωτερικής παραγωγής: Εις περίοδον 
πληθωρισμού τά μέτρα περιορισμού τών είσαγωγών ώς π.χ. αί ποσοστώσεις 
ειχον ώς άποτέλεσμα τήν συμπίεσιν τής συνολικής προσφοράς άγαθών είς τό 
έσιοτερικόν καί έπακόλουθον τήν άνοδον τών τιμών. ’’Αμεσος συνέπεια τής 
ύψώσεως τών τιμών είς τούς κλάδους οί οποίοι παρήγαγον άγαθά παρεμφερή 
με τά υπό ποσόστο,ισιν ευρισκόμενα ήτο ή αύξησις τής παραγωγής των, ή ό
ποια δεν ήτο δυνατή παρά μόνον υπό τήν προϋπόθεσιν τής προσελεύσεως εις 
αυτούς μέρους τών υπαρχόντων συντελεστών τής παραγωγής τών άπασχολου- 
μένων είς άλλους κλάδους.

Συνεπώς τό παραγωγικόν δυναμικόν τής οικονομίας είχε προσανατολι- 
σθή έντονώτερον προς τήν παραγωγήν άγαθών ίκανοποιούντων τήν ζήτησιν 
τής εσωτερικής άγοράς, τούτο δε εν τινι μέτρω καί διά τοΰ περιορισμού τών 
παραγομένων προς εξαγωγήν. Πρέπει περαιτέρω νά σημειωθή ό'τι ταυτοχρό- 
νως έπεξετείνετο ή παραγωγή είς νέους κλάδους, τό πρώτον δημιουργουμένους, 
οί όποιοι ύποκαθιστούσαν εΐσαγόμενα δι’ έσωτερικώς παραγομένων άγαθών. Μέ 
άλλας λέξεις, οί περιορισμοί καί αί ποσοστώσεις έξησφάλιζαν υψηλόν βαθμόν 
προστασίας είς τήν εσωτερικήν παραγωγήν, μέ συνέπειαν μίαν παραγωγικήν 
εντασιν εις τούς προαναφερθέντας κλάδους, καί παραλλήλως άντιοικονομικάς
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επενδύσεις εις αυτούς, επενδύσεις αί όποΐαι μετά την άροιν τών περιοριστι
κών μέτρων άπεδείχθησαν εσφαλμένοι κα'ι άπωλέσθησαν εις μέγαν βαθμόν διά 
την ελληνικήν οικονομίαν. Τα φαινόμενα ταΰτα έκυριάρχησαν εντός τής οι
κονομίας κατά την μεταπολεμικήν περίοδον κα'ι μέχρι τοΰ 1952. Περαιτέρω, 
μέχρι ποιου βαθμού έγένετο μετατόπισις συντελεστών έκ τών κλάδων τών πα
ραγόντων εξαγώγιμα αγαθά ε’ις εκείνους οι όποιοι παρήγαγον διά τήν εσωτε
ρικήν αγοράν δέν είναι απολύτως σαφές εις τήν περίπτωσιν τής Ελλάδος. 
Φαίνεται όμως, άναφορικώς προς τό έ'δαφος καί τό κεφάλαιον (τών οποίων ή 
έν Έλλάδι στενότης είναι γνωστή), δτι έστράφησαν εις μεγαλυτέραν ή πρότε- 
ρον αναλογίαν προς άλλους, εκτός τών έξαγωγικών, κλάδους παραγωγής, μέ 
αποτέλεσμα τήν πτώσιν τής παραγωγικότητος τής οικονομίας. Ταυτοχρόνως 
ουσιώδη έπίδρασιν επί τών κατευθύνσεων τής παραγωγής είχεν ή ύπερτίμη- 
σις τής δραχμής, ή οποία παρημπόδιζεν τάς έξαγωγάς καί ουτω περιώριζεν 
έν τελευταία αναλύσει τήν παραγωγήν αγαθών έξαγωγίμων. Καί έπεδιώχθη 
μέν ή, μέσω μιας πολιτικής επιδοτήσεων, άρσις τής εις βάρος τών έξαγωγί
μων αγαθών άνισοτιμίας, είναι ό'μως βέβαιον δτι βασικώς ή δραχμή παρέμε- 
νεν υπερτιμημένη, μέ αποτέλεσμα μέρος τών συντελεστών τής παραγωγής τών 
κλάδων αυτών ή να παραμείνη έπ’ αρκετόν χρόνον εις κατάστασιν ύποαπασχο- 
λήσεως ή νά εύρίσκη άπασχόλησιν εις άλλους κλάδους.

β) Έπί τής διανομής τοΰ εθνικού εισοδήματος: Αί ποσοστώσεις άπετέ- 
λουν μίαν συμπληρωματικήν προστασίαν, πέραν τών δασμών και λοιπών μέ
τρων, διά τούς κλάδους τούς παράγοντας αγαθά, ευρισκόμενα εις ανταγωνισμόν 
ιιέ τα έκ τού εξωτερικού εισαγόμενα καί διηυκόλυναν ούτιο τήν δημιουργίαν 
μονοπωλιακών καταστάσεων εντός τής ελληνικής αγοράς.

’Απόρροια τοΰ γεγονότος αυτού ήτο ή άπόλαυσις σαφώς ύι|ιηλοτέρων κερ
δών υπό τών ανωτέρω κλάδων, αί δέ συμφωνίαι περί τών τιμών πωλήσεως με
ταξύ όμοειδών επιχειρήσεων έλάμβανον μεγαλυτέραν ίσως έκτασιν από άλλης 
χώρας, έπιπροσθέτως καί λόγω τού μικρού μεγέθους τής ελληνικής αγοράς. 
Ούτος ύπήρξεν ό πρώτος παράγων διά τού οποίου μετεβάλλετο ούσιωδώς ή 
διανομή τού εισοδήματος ύπέρ μιας ώρισμένης τάξεως επιχειρηματιών.

Περαιτέρω, λόγω τών περιορισμών ένεφανίζετο καί ή εξ αυτών προκύ- 
πτουσα πρόσθετος πρόσοδος έκ ποσοστώσεων (Kontingents - rente), ύ όποια 
περιήρχετο ούσιαστικώς εις τούς εισαγωγείς έμπορευμάτιον καί έπεβάρυνε 
πάντας τούς καταναλιοτάς τών αντιστοίχων αγαθών τής αλλοδαπής. Εντός 
τής μεταπολεμικής ελληνικής οικονομίας καί μέχρι τοΰ 1952 τά υπέρογκα κέρ
δη τού εισαγωγικού εμπορίου εξ αύτού τού λόγου υπήρξαν μόνιμον φαινόμε- 
νον, ήσαν δέ τόσον προκλητικώς υψηλά, ώστε πολλάκις έλήφθησαν διάφορα
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μέτρα προς άφαίρεσίν των. Είναι όμως προβληματική ή μέτρησις τής άποτε- 
λεσματικότητος τών μέτρων αυτών, άφ’ ενός μέν διότι ταΰτα έφηρμόσθησαν 
κατά τρόπον αλλοπρόααέιλον, άφ’ ετέρου δε διότι είναι δυσχερής ή διαπίστωσις 
μέχρι ποιου σημείου ύπήρξεν δυνατή ή μεταβίβασις τών επιβαρύνσεων έκ τών 
κατά καιρούς λαμβανομένων μέτρων επί τών τελικών καταναλωτών τών είσανο- 
μένων αγαθών.

Τέλος, πρέπει νά τονισθή δτι μία συμπληρωματική διαφοροποίησις εις τήν 
διανομήν του εθνικού εισοδήματος έδημιουργεΐτο, καθ’ δλην τήν περίοδον μέ
χρι τού 1952, καί έκ τής ΰφισταμένης ύπερτιμήσεως τής δραχμής. Έξ αυτού 
τού λόγου έθίγοντο κυρίως τά εισοδήματα δλων εκείνων τών όποιων ή παρα
γωγική άπασχόλησις είχεν ώς στόχον τάς έξαγωγάς. Είναι δέ μάλλον βέβαιον, 
δτι ούτε ή έφαρμοσθεΐσα πολιτική τών επιδοτήσεων ήδυνήθη (με τον πλημμε
λή τρόπον μέ τον όποιον ήσκήθη εν Έλλάδι) νά επιτυχή μίαν εις επαρκή βα
θμόν έξισωτικήν μεταβίβασιν εισοδήματος υπέρ τών παραγωγών έξαγωγίμων 
αγαθών.

ΤΜΗΜΑ II

ΑΙ ΜΕΤΑΠΟΑΑΙ ΤΩΝ 1(0ΝΑΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΧΔΎΛΙΩΝ ΤΟΎ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1950-1951

α) Ή αξία τών εξαγωγών τού έτους 1950 (85,1 έκατ. δολλ.) παρέμει- 
νεν εις το αυτό περίπου επίπεδον τού 1949 (83,4 έκατ. δολλ.), παρ’ δλην τήν 
μεσολαβήσασαν ύποτίμησιν τής δραχμής, καί μόλις κατά τό 1951 έσημείωσεν 
διά πρώτην φοράν μεταπολεμικώς μίαν αξίαν λόγου αύξησιν, άνελθοΰσα τε- 
λικώς εις 102,3 έκατ. δολλάρια. Ό κυριώτερος λόγος τής κατά τό έτος 1950 
στασιμότητος τών εξαγωγών ύπήρξεν ή διατήρησις τού δγκου τών κυρίως έ
ξαγωγίμων αγαθών εις τό σύνηθες χαμηλόν επίπεδον τής πρώτης μεταπολεμι
κής περιόδου, ενώ άντιστοίχως ή αύξησις τής αξίας αυτών κατά τό 1951 ο
φείλεται κυρίως εις τήν αύξησιν τού δγκου τοιν (δείκτης δγκου εξαγωγών 
1938 - 100, 1950 = 49 καί 1951 = 57) 59.

Τό τελευταίον τούτο γεγονός έπιβεβαιοΰται και έκ τής έξελίξεως τού δεί
κτου αξίας εξαγωγών, ό όποιος μέ βάσιν τό έτος 1938 = 100 άνήλθεν τό έτος 
1950 εις 193 καί τό έτος 1951 εις 197, σημειώσας παρ’ δλην τήν κορεατικήν 59

59. Μ.Ο.Σ.Α. ’Εθνική; Τοα.τεζη; τή; Ελλάδος, Άΰήναι, ’Ιούνιο; 1955, τεύχος 

27, σελ. 5.
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κρίσιν, έλαχίστην βελτίωσιν. Ή κυριωτέρα συμβολή εις την αύξησιν τού όγ
κου των εξαγωγών μεταξύ των ετών 1950 κα'ι 1951 προήρχετο έκ τής πρα
γματοποιηθεί σης διά πρώτην φοράν εξαγωγής βάμβακος. Ή όλονέν διευρυ- 
νομένη εσωτερική παραγωγή βάμβακος επέτυχε νά κάλυψη συντόμως τάς ά- 
νάγκας τής εσωτερικής αγοράς, καταλείπουσα από έτους εις έτος συνεχώς με
γαλύτερα πλεονάσματα προς εξαγωγήν. Μετρίαν βελτίωσιν ένεφάνισεν ό όγκος 
εξαγωγής τών υπολοίπων γεωργικών προϊόντων, ενώ έντονωτέρα ύπήρξεν ή 
αυξησις τών εξαγωγών ώρισμένων βιομηχανικών προϊόντων, ώς π.χ. τοΰ τσι
μέντου, τοΰ κολοφωνίου και τοΰ τερεβυνθ ελαίου.

Ή παραγωγή και ό δγκος τών εξαγωγών τών μεταλλευμάτων, ή ζήτησις 
τών (όποιων εις την διεθνή αγοράν ύπήρξεν έντονος, λόγω τής κορεατικής κρί- 
σεως, εμφανίζει κατά την έξεταζομένην περίοδον την εν τώ πίνακι 16 έξέλιξιν. 
Λόγω τοΰ ό'τι ή παραγωγή μεταλλευμάτων έξαρτάται έκ τής ζητήσεως τοΰ εξω
τερικού, τό επίπεδον τής εσωτερικής παραγωγής παρακολουθεί τήν έξέλιξιν 
τών εξαγωγών.

ΠΙΝΑΞ 16

Παραγωγή και εξαγωγή μεταλλευμάτων (ε’ιζ τόννονς) *

1949 1950 1951

1. Παραγωγή 138.000 313.000 677.000

2. ’Εξαγωγή 102.000 236.400 544.000

* "ΕκΙΙεσις τον Αιοικητον τής Τραπέζης 'Ελλάδος επί τον ισολογισμοί' τον έτους 
1951, Άθήναι-, 1952.

β) Τά συναλλαγματικά έσοδα εξ άδηλων πόρων παρουσιάζουν και κατά 
τά δύο έτη 1950 κα'ι 1951 μίαν εμφανή βελτίωσιν, όφειλομένην τόσον εις τήν 
ύποτίμησιν τής δραχμής όσον και είς άλλους ευνοϊκούς παράγοντας.

Ή αυξησις τών εσόδων έκ τού μεταναστευτικοΰ συναλλάγματος εξηγείται 
τόσον λόγο) τής συνεχούς βελτιώσεως τής οικονομικής θέσεως τών Ελλήνων τοΰ 
έξωτερικού, όσον καί λόγω τής έκ τοΰ έξωτερικοΰ αποστολής όχι πλέον αγα
θών αλλά συναλλάγματος. Τά έκ τού τουρισμού έσοδα παρουσίασαν βραδείαν 
πρόοδον καί μόλις κατά τό 1951 έφθασαν είς τό επίπεδον τοΰ έτους 1948. ’Α
νασταλτικός παράγων είς τον τομέα αυτόν ήτο ή δημιουργηθείσα πολεμική 
ψύχωσις λόγω τής κορεατικής κρίσεως.
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ΠΙΝΛΞ 17

Έξέλιξις τών κονδυλίων τών αδήλων πόρων των ετών 1948-1951
(είς εκατομμύρια δολλάρια ) *

KartjyoQiai 194s 1049 1950 1951

1. Me τα ναστ δυτικόν συνάλλαγμα 11,1 8,(1 14,3 17,0

2. Ναυτιλιακά εμβάσματα 13,1 8,2 17,0 23,4

3. Ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα (1,7 3,0 4,7 0,5

4. Λοιπαί πηγαί 13,0 22,3 10,8 10,0

Σΰνολον 50,5 42,1 02,8 02,0

* Ε.Τ.Ε.Α., ΙΙοοΟ/.ι'ιματα τσΰ ’Ισοζυγίου Πλιιικομών τής Ελλάδος, Ά-θήναι,
1!)ό8, πίνας A:(i.

Την μεγαλυτέραν έτησίαν αΰξησιν εμφανίζουν τά εμβάσματα τών ναυτι- 
λομένων. Ό ελληνικός εμπορικός στόλος είχε πλέον συνέλθη εκ τών καταστρο
φών τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου, άντικατασταθέντων τών πεπαλαιομένων καί 
τών βυθισθέντων σκαφών αυτού διά νέων καί άποδοτικωτέρων τοιούτων. Τοι
ουτοτρόπως, ήδυνήθη πλήρως να άξιοποιήση τάς άκρως εύνοϊκάς συνθήκας 
αί όποΐαι έδημιουργήθησαν διεθνώς εις τήν αγοράν τών μεταφορών κατά την 
διάρκειαν τής κορεατικής κρίσεως.

2. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΎΛΙΩΝ ΤΟΎ ΠΑΘΗΤΙΚΟΎ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1950 -11)51

α) Ή αυξησις τής αξίας τών εισαγωγών ήτο έντονος τόσον κατά τό 
1950 όσον καί κατά τό 1951, ήτο δέ ιδιαιτέρως μεγάλη μεταξύ τών ετών
1949 καί 1950, άνελθοΰσα εις 13% περίπου. Τό τελευταίον τούτο γεγονός ά- 
ποδεικνύει δτι ή ύποτίμησις τοΰ Σεπτεμβρίου 1949 ούδεμίαν περιοριστικήν έ- 
πίδρασιν ήσκησεν επί τού όγκου τών εισαγωγών. Τά αίτια τής έξελίξεως αυ
τής πρέπει νά άναζητηθοΰν πρώτον εις τό ότι έγένετο έπιδότησις πολλών βα
σικών είσαγομένων αγαθών κατά τήν περίοδον Σεπτεμβρίου 1949 - Ιουλίου
1950 καί δεύτερον εις τό δτι συνεχίζεται κυρίως από τοΰ ’Ιουλίου 1950 καί 
πέραν ή άνοδος τών εσωτερικών τιμών, ή οποία ύπήρξεν ισχυροτέρα τής αν
τιστοίχου ΰψώσεως τών τιμών τοΰ εξωτερικού, καθιστώσα οΰτω διά τόν ' Ελ
ληνα καταναλωτήν σχετικώς εύθηνότερα τά εκ τής αλλοδαπής είσαγόμενα α
γαθά. Άλλ’ ίσως, δ κυριοότερος παράγων νά ήτο ή υπαρξις μεγαλυτέρας βοη-
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θείας έκ του εξωτερικοί (αμερικανική οικονομική βοήθεια σΰν επανορθώσεις), 
ή όποια καί επίτρεψε τήν διεύρυνσιν τής συναλλαγματικής δαπάνης δι' είσα- 

γωγας. ■ ; ' I
Ποϊαι κατηγορίαι είσαγομένων αγαθών συνέβαλον εις τήν διεύρυνσιν 

τής αξίας των εισαγωγών; Πρώτη εξ αυτών ήτο ή κατηγορία τών κεφαλαι
ουχικών αγαθών, τά όποια ήσαν αναγκαία διά τήν άνασυγκρότησιν τής οικο
νομίας, ιδίως άπό τοΰ έτους 1950, άφ’ ής δηλαδή επαυσεν ό εσωτερικός πό
λεμος. Ό κατωτέρω πίναξ 18 εμφανίζει μίαν σημαντικήν αυξησιν εις τάς 
είσαγωγάς τής κατηγορίας αυτής τών αγαθών κατά τήν διετίαν 1950 - 51, 
εν συγκρίσει τόσον με τό τελευταΐον προπολεμικόν έτος 1938, όσον καί μέ 
τό έ'τος 1948, κατά τό όποιον ό εσωτερικός πόλεμος εύρίσκετο εις τό αποκο
ρύφωμά του.

ΠΙΝΑΞ 18

ΕΙααγωγαΧ κεφαλαιουχικών αγαθών και ειδών άνασυγκροτήσεως 
(είς χιλιάδας τόννονς)*

Είδη 1938 1948 1950 1951

1. Βιομηχανικά είδη έκ σιδήρου 8,7 5,7 19,4 47,6

2. Σωλήνες - αυλοί έκ σιδήρου καί χα- 
λυβος 7,8 3,0 19,1 26,3

5. Μηχαναί ατμοκίνητοι, πετρελαιοκί- 
νητοι κτλ. 0,!) 1,8 3,6 2,7

4. Βιομηχανικά μηχανήματα 8,1 10,5 17,4 16,4

5. Γεωργικά μηχανήματα 
(συν τρακτέρ) 3,3 2,8 12,2 9,2

C. Αυτοκίνητοι όίμαξαι έμπορικαί 0,1 2,3 6,3 2,6

* Ε.Σ.Τ.Ε., Συνοπτική Στατιστική Έπετηρίς, 1954, ε.ά., σελ. 151 - 152.

Μία δεύτερα κατηγορία αγαθών, τών όποιων ή εισαγωγή ένεφάνισεν 
σημαντικήν αυξησιν, ήτο εκείνη τών πρώτων υλών. Έν συγκρίσει μέ τό 
έτος 1948, ό ογκος τών εισαγωγών τών σπουδαιότερων πρώτων υλών ήτο 
ιδιαιτέρως ηύξημένος κατά τό έτος 1950, έσημείωσεν δε σημαντικήν πτώ- 
σιν κατά τό επόμενον έτος 1951. Ή αυξησις τών εισαγωγών τής κατηγο
ρίας αυτής, ή όποια εμφανίζεται κατωτέρω είς τον πίνακα 19, ώφείλετο
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πρωταρχικώς ε’ις τήν κορεατικήν κρίσιν (δημιουργία σημαντικών αποθε
μάτων πρώτων υλών), δευτερευόντως δέ είς τάς ηόξημένας άνάγκας τής ανα
πτυσσόμενης διαρκώς εσωτερικής βιομηχανίας.

ΠΙΝΑΞ 10

Είσαγωγαί βασικών πρώτων υλών των ετών 1948, 1950 καί 1951
(εις τόννους)*

Εΐό η 1048 1950 1951

1. ’Έρια - Νήματα - Κλωσταί 3.100 8.100 4.600

2. Κάνναβις - Ίοΰτα 2.500 0.200 4.800

3. Δέρματα ακατέργαστα 2.ΒΟΟ 5.200 3.200

4. Σίδηρος ακατέργαστος 28.800 85.800 56.000

5. Σίδηρος καί χάλιτψ είς φύλλα 21.300 45.000 30.400

6. Ξυλεία 1)00 3.800 2.450

7. Πολτός - Μαζα χάρτου 15.300 20.100 28.500

8. Καουτσούκ 300 2.300 1.000

Ε.Σ.Ύ.Ε., Συνοπτική Στατιστική Έπετηρίς, έ.ά., σελ. 151 - 152.

Ή εισαγωγή τροφίμων, ή όποια έμειώθη κατά τό έτος 1950 λόγω τής 
κατά τό παρελθόν έτος μεγάλης γεωργικής παραγωγής, έσημείωσεν κατά τό 
1951 νέαν σημαντικήν αύξησιν. Ή έξέλιξις αυτή εΰρίσκετο είς στενήν σχέ- 
σιν μέ τήν κατά τό αυτό έτος έκδηλωθεΐσαν προσπάθειαν εφαρμογής τοΰ συ
στήματος τών διά δελτίου διανομών. Π ρός τον σκοπόν τής εφαρμογής τοΰ 
μέτρου τούτου έχορηγήθη μάλιστα συμπληρωματική οικονομική βοήθεια εξ 
ΗΠΑ, ύψους 25 έκατομ. δολλαρίων, προκειμένου νά καταστή δυνατή ή δημι
ουργία ικανού αποθέματος είς ώρισμένα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, διά 
τής έκ τοΰ εξωτερικού εισαγωγής αυτών. Τά συμπληρωματικώς είσαχθέντα έκ 
τού εξωτερικού τρόφιμα, διετηρήθησαν, μετά τήν αποτυχίαν τής εφαρμογής 
τοΰ μέτρου, επί μακρόν άποθεματοποιημένα, διετέθησαν δέ είς τήν κατανάλω- 
σιν κατά τά επόμενα έτη, ενώ άντιθέτως ή ταχεία ρευστοποίησις αυτών θά ήτο 
δυνατόν νά προκαλέση άμεσον διόγκωσιν τής προσφοράς καί πτώσιν τών τιμών 
τών αγαθών αυτών.
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Π εραιτέρω, σημαντικήν αύξησιν έσημείωσεν κατά την έπισκοπουμένην δι
ετίαν 1950 - 51 ή εισαγωγή χρυσών λιρών λόγω τής εκ νέου προκληθείσης νο
μισματικής άσταθείας. Ή εις δολλάρια αξία τών έπισήμως είσαχθεισών χρυ
σών λιρών άνήλθε τό 1948 εις 7,5 εκατομμύρια, τό 1949 εις 4,1 εκατομμύρια, 
τό 1950 εις 15,1 εκατομμύρια, τό δε 1951 εις 12,1 εκατομμύρια60.

Τελικώς, εις εκ τών σπουδαιότερων παραγόντων τής αύξήσεως τής αξί
ας τών εισαγωγών ήτο τό γεγονός δτι τα περισσότερα έκ τών εισαγομένων α
γαθών κατέστησαν άκριβώτερα, λόγω τής συνεχούς ύψώσεως τής τιμής αυ
τών εις τήν διεθνή αγοράν μετά τήν έ'κρηξιν τού κορεατικού πολέμου. Ό ύπο- 
λογισθείς υπό τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος δείκτης τιμών τών εισα
γωγών, με βάσιν τό έτος 1938 = 100, άνήλθε τό μέν έτος 1950 εις 238 μονά
δας τό δε έτος 1951 εις 267' 61.

6) Αι κατά τήν περίοδον 1950 - 51 δαπάναι δι’ άδηλους πληρωμάς ού- 
δεμίαν ουσιώδη μεταβολήν έσημείωσαν. Τό πρόβλημα τών παλαιών προπολε
μικών δανείων παρέμενεν άλυτον, καί ούτω άνεβάλετο συνεχώς ή αποπληρωμή 
αυτών καί κατ’ επέκτασιν ή αύξησις τής συναλλαγματικής δαπάνης, ενώ πα- 
ραλλήλως ϊσχυον πάντοτε οί αυστηροί συναλλαγματικοί περιορισμοί εις τάς 
προς τούς ίδιώτας πάσης φύσεως χορηγήσεις εις ξένον νόμισμα.

Σημαντικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει ή αύξησις τού συναλλαγματικού α
ποθέματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τήν υπό άνάλυσιν περίοδον. Ού
τω, ενώ κατά τό 1949 τό σύνολον τών συναλλαγματικών διαθεσίμων ήτο τής 
τάξεως τών 40,9 εκατομμυρίων δολλαρίων, άνήλθεν τούτο εις τό τέλος τού 
1950 εις 53,7 έκατομ. δολλάρια, τό τέλος δε τού 1951 είς 55,0 εκατομμύρια 
δολλάρια 62. Ή αύξησις τού συναλλαγματικού αποθέματος τής χώρας—πραγμα- 
τοποιουμένη είς μίαν περίοδον τοιαύτης έκτάσεως συναλλαγματικών δυσχερει- 
ών—όσον καί εάν φαίνεται ιδιόμορφος καί αντιφατική, ώφείλετο είς τήν ύπερ- 
κάλυψιν τών είς συνάλλαγμα υποχρεώσεων αυτής ΰπό τών κονδυλίων τού ενερ
γητικού τού ισοζυγίου πληρωμών, είς τά οποία προσετίθετο καί ή έτησίως πα- 
ρεχομένη δωρεάν οικονομική βοήθεια τού εξωτερικού.

GO. Ε.Σ.Ύ.Ε., Σννοπτική Στατιστική Έπετηρίς τής Έλλάδο; 1054, ΆΟήναι, 
11)55, σελ. 153.

G1. Μ.Ο.Σ.Δ. ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ΆΟήναι, ’Ιούνιος 1955, τεύ
χος 27, σελ. 5.

G2. ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, Προβλήματα τον Ίσοζνγίον Πληρωμών. 
ΆΟήναι, 1958, σελ. 32.
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ΤΜΗΜΑ III

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΙΣΟΖΤΓΙΟΧ, ΙΣΟΖΤΓΙΟΧ ΤΡΕΧΟΤΣΩΧ ΣΤΧΑΛΛΑΓΩΧ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚ ΤΟΤ ΕΞΩΊΈΡΙΚΟΤ

α) 'Ως εμφανίζεται εις τον πίνακα 20, τό έλλειμμα τού εμπορικού ι
σοζυγίου ηύξήθη ιδιαιτέρως τό έτος 1950 (338,5 έκατ. δολλ.) έν σχέσει μέ 
τό έτος 1949 (292,1 έκατομ. δολλ.). Τούτο προήλθεν βασικώς εκ τής σημαν
τικής ανόδου τής δαπάνης δι’ εισαγωγάς. Άντιθέτως, ή κατά τό 1951 παράλ
ληλος αύξησις τόσον των εσόδων εξ εξαγωγών δσον καί τής δι’ εισαγωγάς 
συναλλαγματικής δαπάνης συνεκράτησεν τό έλλειμμα τοΰ εμπορικού ισοζυγίου 
εις τό παλαιόν περίπου επίπεδον. Έν πάσει δμως περιπτώσει μόλις τό 1/5 των 
εξ εξαγωγών εσόδων έκάλυπτε τήν συνολικήν δαπάνην δά εισαγωγάς (1950 = 
20%, 1951 = 23%).

6) Τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ηύξήθη μεταξύ 
τών ετών 1949 καί 1950 κατά 38,0 εκατομμύρια δολλάρια, παρέμεινεν δε εις τό 
αυτό επίπεδον κατά τό επόμενον έτος 1951. Ή μή έπιδείνωσις τού ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών κατά τό 1951 οφείλεται τόσον εις τήν αΰξησιν τών έξ 
εξαγωγών εισπράξεων, δσον και εις τήν ά'νοδον τών έξ αδήλων πόρων εσόδων, 
κατά τό αυτό έτος.

γ) Εις τήν συνέχειαν τού πίνακος 20 εμφανίζονται οί εις τήν διάθεσιν 
τής ελληνικής οικονομίας τεθέντες συναλλαγματικοί πόροι, έξ ών έκαλύφθη ('ή 
καί ύπερεκαλύφθη) τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 
τήν διετίαν 1950 - 51. Είναι χαρακτηριστική ή περίπτωσις τού έτους 1950, 
καθ’ ήν πρόσθετοι παραχωρηθέντες πόροι (έκ τής δωρεάν οικονομικής βοή
θειας καί τών έπανορθώσεων) έπέτρεψαν μίαν σχεδόν Ισόποσον αύξησιν τής 
αξίας τών εισαγωγών.

2. Η ΟΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Μίαν πιστήν εικόνα τής καταστάσεως, ή όποια ίσχυε εις τον τομέα τού ι
σοζυγίου πληρωμών κατά τήν περίοδον εκείνην, μάς δίδει ό κατωτέρω πίναξ 21, 
εις τον οποίον έμφανίζονται αί πηγαί χρηματοδοτήσεως τών εισαγωγών καί τών 
έκ τής αλλοδαπής υπηρεσιών. Διά τών ιδίων τής ελληνικής οικονομίας συναλλα
γματικών πηγών (έξαγωγαί, άδηλοι πόροι, έμβάσματα) έκαλύφθη τό 1947 - 49 
τό 36%, τό 1950 τό 32% καί τό 1951 τό 36% τών συνολικών εις συνάλλαγμα 
δαπανών. Τό αντίστοιχον ποσοστόν κατά τήν προ τού Β' παγκοσμίου πολέ
μου περίοδον (1938) άνήρχετο εις 97%.
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ΤΙ IN Λ Ξ 20

Τό Ισοζύγιον πληρωμών των ετών J950 και 1951 (εις έκατομ. δολλάρια) *

1949 1950 1951

1. ’Εμπορικόν ίσοζύγιον

Ε’ισαγωγαί 371,4 408,5 435,3

’Αξία είσαχθεισών χρυσών λιρών -Μ 15,1 12,1

’Αξία εισαγωγών 575,5 423,6 447,4

’Αξία εξαγωγών 83,4 85,1 102,3

’Έλλειμμα εμπορικού Ισοζυγίου —292,1 —338,5 —345,1

2. Ίσοζύγιον αδήλων

’Άδηλοι πόροι 42,1 52,8 62,9

’Άδηλοι πλήρωμα! 18,5 21,1 24,7

Πλεόνασμα Ισοζυγίου άδηλων +23,6 + 31,7 + 38,2

Ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών (έλλειμμα) —268,5 —306,8 —306,9

6. Καθαρά κίνησις κεφαλαίων (πλεόνασμα) —19,5 —20,8 —14,5

4. Βοήθεια και επανορθώσει;

Αμερικανική βοήθεια —258,7 + 263,6 + 259,0

’Επανορθώσεις —8,3 27,9 31,5

5. Έξισωτικοί λογαριασμοί

(Αύξησις [—1 ή μείωσις [—] τοϋ
συναλλαγματικού αποθέματος,
τακτοποιητέα στοιχεία κτλ.) —18,0 —5,5 —1,9

Σόνολον —268,5 + 306,8 + 306,9

Ε.Ϊ.Ε.Α., Προβλήματα τοϋ ’Ισοζυγίου Πληρωμών τής Ελλάδος, ε.ά., σ. 96.
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Π IN Λ Ξ 21

Πηγα'ι χρηματοδοτήσεως των είσαγομένων αγαθών 1 και υπηρεσιών 
(εις εκατοστά επί τον συνόλου)*

Kuxrjyoqiai 1938 1947 - 49 1930 2 1951«

1. Έξαγωγαί αγαθών 55,7 % 22,1% 10,8% 22,1%

2. "Αδηλοι πόροι (τρέχοντες) 26,11% 10,5% 8,6% 10 %

3. ’Εμβάσματα μεταναστών 14,1% 3,1% 3,3% 3,7%

4. Ξένη βοήθεια — 47,2% 61,5% 56,5%

5. Μεταφορά κεφαλαίων (καί)αρά) 5,4% 14,4% 5,0% 3,1%

6. Επανορθώσεις — 1,4% 6,5% 6,8%

7. Συναλλαγματικά διαθέσιμα - χρυσός —0,4% 1,8% —1,4%

8. Λοιπά στοιχεία —1,7% —0,5% —3,3% —2,2%

100% 100% 100% 100%

(1) Περιλαμβάνονται αί είσαγωγαί δι’ ίδιου συναλλάγματος καί αί δωρεαί 
τροφίμων.

(2) Δεν ύπελογίσΟη ό χρυσός ώς είσαγωγαί.
Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Ή ελληνική οικονομία κατά τά έτη 1055 - 5(5, σελ. 54.

Περαιτέρω πρέπει νά τονισθή ότι κατά την περίοδον 1947 - 49 ή σπου- 
δαιοτέρα πηγή χρηματοδοτήσεως των εις συνάλλαγμα αναγκών ΰπήρξεν 1) 
ή δωρεάν παρεχομένη εξωτερική βοήθεια και 2) τά χορηγηθέντα έκ τής αλ
λοδαπής κρατικά δάνεια (συνολικώς. 62%). Άντιστοίχως κατά τό έτος 1950, 
ή ξένη βοήθεια έκάλυψεν τδ 61% καί αί επανορθώσεις τό 6,5% τής συνολικής 
δαπάνης εις συνάλλαγμα. Διά τό έτος 1951 τά αντίστοιχα ποσοστά ήσαν 56% 
διά τήν εξωτερικήν βοήθειαν και 6,8 διά τάς επανορθώσεις.

3. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΧ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ' ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

Ή άνάλυσις των δεδομένων, τά όποια συνθέτουν τό πρόβλημα τοΰ ελλη
νικοί) ισοζυγίου πληρωμών τών ετών 1950 καί 1951, οδηγεί εις τό συμπέρα
σμα ότι αί δυσχέρειαι εις τον τομέα αυτόν συνεχίσθησαν με τήν αυτήν, ώς καί 
πρότερον, έντασιν. Κατά συνέπειαν, ή κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1949 πρα- 
γματοποιηθεΐσα ΰποτίμησις τής δραχμής, ελάχιστα έβελτίωσεν τήν συναλλα
γματικήν θέσιν τής χώρας.



Κατά πάσαν πιθανότητα, αί υπεύθυνοι διά την χάραξιν τής οικονομικής 
πολιτικής άρχα'ι δεν έπεδίωξαν κατά την χρονικήν εκείνην περίοδον την ορι
στικήν έπίλυσιν τοΰ προβλήματος τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Ή ανωτέρω ύπό- 
"θεσις διατυποΰται διότι, πράγματι, έκτος των άλλων, ή επαναφορά μιας ι
σορροπίας μεταξύ συναλλαγματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων δεν έξαρ- 
τάται μόνον εκ τής μεταβολής τής συναλλαγματικής Ισοτιμίας, αλλά είναι τό 
αποτέλεσμα τής ταυτοχρόνου εφαρμογής καί άλλων μέτρων, εκ τών οποίων τό 
κυριώτερον είναι ή εις τό εσωτερικόν άποκατάστασις συνθηκών νομισματικής 
ισορροπίας. Τοΰτο ύποδηλοΐ δτι ή υποτίμησις τής δραχμής δεν είναι δυνατόν 
νά έχη διά τήν έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών τά αναμενόμενα απο
τελέσματα, παρά μόνον εάν επετυγχάνετο εντός τής ελληνικής οικονομίας ό 
έλεγχος τών πληθωριστικών τάσεων καί κατά συνέπειαν ή σταθεροποίησις τοϋ 
γενικού επιπέδου τών τιμών. "Οπως δ'μως άπέδειξεν ή προηγουμένη άνάλυσις 
(σελ. 74 - 78), ή ανοδική κίνησις τών τιμών ΰπήρξεν ή αρκετά έντονος και συ
νεχής μέχρι τών αρχών τοΰ έτους 1952. Τοιουτοτρόπως, καταφαίνεται ότι οί 
υπεύθυνοι δεν ήδυνήθησαν (ή δεν ήθέλησαν) διά διαφόρων μέτρων νά συγ
κρατήσουν τάς πληθωριστικάς πιέσεις αί όποΐαι ένεφανίζοντο, με αποτέλεσμα 
τήν συνέχισιν τών διαταραχών εις τήν ισορροπίαν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

Μερικοί εκ τών σπουδαιοτέρων παραγόντων, οί όποιοι προεκάλεσαν τήν 
εσωτερικήν νομισματικήν αστάθειαν τής περιόδου 1950- 51, έξηρτώντο εις 
σημαντικόν βαθμόν εκ τής διεθνούς κρίσεως λόγω τοΰ κορεατικοΰ πολέμου. 
Είς έξ αυτών ήτο ή νεοεμφανισθεΐσα ψυχολογική άναστάτωσις τοΰ ελληνικού 
πληθυσμού, συνεπεία τών πολεμικών γεγονότων καί τής διεθνούς έντάσεως. μέ 
αποτέλεσμα νά έμφανισθοΰν είς τήν χώραν καί πάλιν φαινόμενα οικονομικής 
άσταθείας καί αβεβαιότητας. "Ενας άλλος παράγων, ό όποΤος συνέβαλεν ση- 
ιιαντικώς είς τήν ΰψωσιν τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών, ήτο ό πληθωρι
σμός κόστους, ό προκληθείς έκ τής ΰψώσεως τών τιμών τών εϊσαγομένων α
γαθών καί κυρίως τών πρώτων υλών fi?. Ή μεν συνολική αξία τών εισαγωγών 
άπετέλει κατά τήν περίοδον εκείνην ουσιώδες ποσοστόν τοΰ ακαθαρίστου έθνι-

G3. ’Εάν έλειτούργουν πλήρως οί μηχανισμοί τής έλευΑέρας οικονομίας καί έ- 
φηρμόζετο υγιή; πολιτική νομισματικής σταθερότητος, δέν είναι βέβαιον οτι έκ τής 
ΰψώσεως τών διεθνών τιμών θά έπήρχετο νψωσις καί τον εσωτερικόν επίπεδον τι
μών. Π ράγματι, είς περίπτωσιν ανελαστικής ζητήσεως εισαγωγών, εμφανίζεται έ
να άντιπληθωριστικόν αποτέλεσμα, έφ’ δσον αί είς εγχώριον νόμισμα συνολικά! δα- 
πάναι δι’ είσαγόμενα αγαθά αυξάνουν άναλόγως. Βεβαίως, προκειμένον νά έμφονι- 
σ®ή τό αποτέλεσμα τούτο, είναι απαραίτητος αυστηρά νομισματική καί πιστωτική 
πολιτική. Περο,ιτέριο, πρέπει νά τονισθή δτι καί άπό πλευράς συναλλαγματικής ίσορ-
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κοΰ προϊόντος (25,8% τό 1950 και 20,2% τό 1951 )* 64, αΐ δέ διακυμάνσεις 
των τιμών αυτών ήσαν εις θέσιν να ασκήσουν σημαντικήν έπίδρασιν επί τοΰ 
εσωτερικού επιπέδου τών τιμών. Τοιουτοτρόπως, π.χ. ή κάμψις τών τιμών εις 
ΗΠΑ κατά τά μέσα τοΰ 1949 ήσκησεν μίαν αρκετά εμφανή σταθεροποιητι
κήν έπίδρασιν επί τής ελληνικής οικονομίας 65. Άντιθέτως, ή κορεατική κρίσις 
συνέβαλεν οΰσιωδώς εις τήν έπιδείνωσιν τής ευαίσθητου οικονομικής κατα- 
στάσεως τής χώρας.

’Αλλά τό σπουδαιότερον γεγονός ήτο δ'τι ή έφαρμοζομένη ελαστική νομι
σματική πολιτική, ή όποια καί προεκάλει τάσεις ανατρεπτικός τής ισορροπίας 
τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, ήδΰνατο ευκόλως νά συνεχίζεται με ποικίλλουσαν έ- 
κάστοτε έντασιν, έφ’ όσον διετηρεΐτο ή έκ τοΰ έξωτερικοΰ παροχή δωρεάν οι
κονομικής βοήθειας, αΰξανομένη μάλιστα κατά τάς περιόδους μεγαλυτέρων ε
σωτερικών δυσχερειών. Πράγματι, είναι τοιουτοτρόπως σαφές διά ποιους λό 
γους, ή οικονομική πολιτική τής χώρας δεν έθεώρει ώς άναγκαΐον ή απαραίτη
τον, εις περίοδον αΰξανομένων συναλλαγματικών δυσχερειών, τον περιορισμόν 
τής εσωτερικής ζητήσεως και τήν προσαρμογήν τών εισοδημάτων εις εν χαμη- 
λότερον επίπεδον, άνάλογον με τά υπάρχοντα εις τήν διάθεσιν τής ελληνικής 
οικονομίας αγαθά. Ή προκαλουμένη έσωτερικώς νομισματική αστάθεια ώδήγει 
είς τήν προβολήν αιτημάτων περί παροχής μεγαλυτέρας ακόμη οικονομικής βοή
θειας καί μερικώς τουλάχιστον εις τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων αυτών.

Ή μόνιμος ανοδική πορεία τών τιμών είς τάς περισσοτέρας χώρας τοΰ 
κόσμου, κατά τήν διάρκειαν τής κορεατικής κρίσεως, παρέσχε είς τήν ελληνι
κήν οικονομίαν μίαν μοναδικήν ευκαιρίαν έπιλΰσεως τοΰ προβλήματος τής ύ- 
περταιήσεως τής δραχμής έν σχέσει προς τά ξένα νομίσματα, διά τής μεθόδου 
τής σταθεροποιήσεως τοΰ έσωτερικοΰ επιπέδου τών τιμών66. Δεδομένου ομοις

ροπία; δεν είναι απαραίτητο; ί| ανατροπή αυτή; εΐ; περίοδον άνερχομένων διεθνών 
τιμών. Τό αντίθετον είναι συνήβακ ό κανο'ιν. ’Ανοδικά! διεΟνεϊ; τιμά! οδηγούν εϊ; 
πλεονάσματα έξαγοιγών καί αίίξησιν τοΰ υινα/ο.„.τματικυυ αποθέματα;.

64. Μ.Ο.Σ.Δ. ’Εθνική; Τραπέζη; τή; Έλλάδο;, Άίΐήναι, Σεπτέμβριο; - Όκ- 
τοιβριο; 1955, τεΓ'χο; 30, σελ. 4, πίναξ 1.

65. Πτώσι; τών τιμών τοΰ έξωτερικοΰ επενεργεί βεβαίω; σταθεροποιητικό); 
έπί τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών, κατά κανόνα ομω; παραβλάπτει τήν κα- 
τάστασιν ισορροπία; τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, διότι κατόπιν τών μεταβολών αυ
τών μειοΰνται αί έξαγωγαί καί αυξάνονται αί είσαγωγαί. Ταΰτα βεβαίω; υπό τήν 
προΰπόθεσιν δτι δεν εφαρμόζεται τό σύστημα τών συναλλαγματικών ποσοστοίσεων 
καί περιορισμών.

66. Κατά πάσαν πιθανότητα, εάν κατά τήν διάρκειαν εκείνη; τή; περιόδου 
έπεδιώκετο ή νομισματική έξυγίανσι; καί σταβεροποίησι; τών τιμών ύπο τό καί):



δτι κατ’ εκείνην την περίοδον δεν έπετεύχθη ή έξυγίανσις των εσωτερικών 
συνθηκών, ύπέστη ή ελληνική οικονομία δύο έ'τη άργότερον (κατόπιν τής δρα
στικής περικοπής τής εξωτερικής βοήθειας) την έπώδυνον διαδικασίαν μιας 
ριζικής αναπροσαρμογής.

Έρωτάται δ'μως, γενικώτερον, ποίαι ήσαν αί επιδράσεις τών διεθνών γε
γονότων έπι τών συναλλαγών τής χώρας μετά του εξωτερικού;

Χαρακτηριστικόν ήτο έν προκειμένη) τό γεγονός δτι ή ελληνική οικονομία 
ή οποία κατά βάσιν εξάγει ακατέργαστα προϊόντα και πρώτας υλας, δέν ήδυνή- 
θη νά άξιοποιήση τά πλεονεκτήματα τά όποια διαθέτουν εις περιόδους διεθνών 
κρίσεων αί χώραι παραγωγής καί εξαγωγής πρώτων υλών. Τά πλεονεκτήματα 
ταΰτα είναι, πρώτον μία ά'μεσος καί εντυπωσιακή αυξησις τοΰ όγκου τών εξαγω
γών τών χωρών αυτών, λόγω τής αποτόμου αύξήσεως τής διεθνούς ζητήσεως 
διά πρώτας ύλας, καί δεύτερον μία έξ ίσου σημαντική ύψωσις τών τιμών τών 
πρώτων υλών εις τήν διεθνή αγοράν. Εις τήν περίπτωσιν τής Ελλάδος ειχομεν 
μίαν μικράν αυξησιν τού όγκου τών ελληνικών εξαγωγών καί, μέ έξαίρεσιν τάς 
τιμάς εξαγωγής τών μεταλλευμάτων, μίαν μετρίαν άνοδον τών έξαγωγικών τι
μών τών λοιπών έξαγωγίμων αγαθών. Κατά βάσιν, ή μόνη άξια λόγου έπίδρα- 
σις εκ τού κορεατικού πολέμου επί τών ελληνικών εξαγωγών, ήτο ή σοβαρά αυ- 
ξησις τών εξαγωγών μεταλλευμάτων. Λόγω όμως τής εις χαμηλόν ποσοστόν 
συμμετοχής αυτών εις τήν συνολικήν αξίαν τών εξαγωγών (περίπου 10%), 
δέν ήτο δυνατή ή εις υψηλόν βαθμόν αυξησις τών εισπράξεων. Ευνοϊκήν έξέ- 
λιξιν παρουσίασαν πάντως καί αί εισπράξεις έκ τών ναυτιλιακών εμβασμάτων, 
(άμεσος συνέπεια τής ένταθείσης διεθνούς ζητήσεως διά μεταφοράς καί τής ά- 
ποτόμου ανόδου τοΰ ναυλοτιμαρίθμου. Ή άπεικόνισις τών δεδομένων αυτών θά * 6

στώ; τών συναλλαγματικών ελέγχων καί τον προστατευτισμοί, θά έδημιονργοίντο 
σημαντικά πλεονάσματα συναλλάγματος εις τό ίσοζύγιον πληρωμών. (Τοΰτο βεβαί
ως υπό τήν προύπόθεσιν δτι θά εξηκολούθη ή παροχή βοήθειας εις τό αυτό ΰηιος).

Ή έμφάνισις δμως πλεονάσματος εις τό ίσοζόγιον πληρωμών θα είχε τάς έξη; 
δυσάρεστους συνέπειας:

α) Τήν περικοπήν τη; οικονομικής βοήθειας εις δεύτερον στάδιον, έφ’ δσον οΰ- 
τω θά άπεδεικνύετο δτι ή χώρα δέν έχει ανάγκην τόσον μεγάλης βοήθειας διά νά 
αντιμετώπιση τό συναλλαγματικόν της πρόβλημα (πολιτικιό; ασύμφορος λύσις).

6) Τήν δημιουργίαν πλεονάζοντος χρήματος, λόγιο τής ίιπερπροσφοράς συναλ
λάγματος, ή οποία θά ήδύνατο νά κλονίση τήν έπιδιωκομένην νομισματικήν Ισορρο
πίαν (οικονομικά); άσύμφορος λύσις).

Μία δυνατή λύσις τοΰ προβλήματος θά ήτο συνεπώς ή ταυτόχρονος απελευθέ
ρωσες τών εισαγωγών καί ή κατάργησι; τίον συναλλαγματικών ελέγχων.
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ενεφανίζετο έναργεστερον εις τήν έξέλιξιν των δρων τοΰ εμπορίου, άλλα δυστυ
χώς εγενετο έ'ναρξις υπολογισμοί αυτών μόνον από τοΰ έτους 1950 καί μετε- 
πειτα.

Εναντι αυτών, τών μετριως δετικών αποτελεσμάτων, ποΐαι υπήρξαν αί 
άρνητικαί επιδράσεις εκ τής κορεατικής κρίσεως επί τής ελληνικής οικονομίας;

"Εν εκ τών σπουδαιότερων δεδομένων ύπήρξεν ή από τοΰ ’Ιουνίου 1950 
συνεχής άνοδος τών τιμών εις τήν διεθνή αγοράν. Οΰτω, αί δαπάναι δι’ είσα- 
γωγας ηυξηθησαν και το έλλειμμα τοΰ εμπορικού ισοζυγίου έσημείωσεν περαι
τέρω μεγέίΗινσιν. Άρνητικώς συνέβαλον επίσης δύο άλλοι παράγοντες: Π ρώ- 
τον, ή εισαγωγή ενός πολύ μεγαλυτέρου ποσού χρυσών λιρών προς άντιμετώ- 
πισιν τών ψυχολογικών συνεπειών έκ τοΰ πληθωρισμού καί, δεύτερον, ή με- 
γαλυτέρα τών τρεχουσών αναγκών εισαγωγή βιομηχανικών πρώτων υλών, 
κυρίως κατά τό έτος 1950. Έν συμπεράσματι, δύναται κανείς ευκόλως νά 
ύποθέση δτι τά αρνητικά στοιχεία πλεονάζουν τών δετικών εις περιόδους γε- 
νικωτέρων κρίσεων, κυρίως δσον αφορά τον τομέα τών διεθνών οικονομικών 
σχέσεων τής χώρας.

Π εραιτέρω, ποΐαι ήσαν αί μεταβολαί εις τό εσωτερικόν αί όποΐαι επη
ρέασαν τά κονδύλια τοΰ ισοζυγίου πληρωμών;

Ή έντασις τών προσπαθειών διά τήν άνασυγκρότησιν τοΰ παραγωγικού 
μηχανισμού τής ελληνικής οικονομίας μετά τον τερματισμόν τοΰ εμφυλίου πο
λέμου, ώδήγησεν εις μίαν ουσιώδη αΰξησιν τών εισαγωγών κεφαλαιουχικών 
αγαθών. Ή συπληρωματική αυτή έπιβάρυνσις τής αξίας τών εισαγωγών ύ- 
πήρξεν ιδιαιτέρως αισθητή κατά τήν διετίαν 1950 - 51, περιωρίσθη δέ ση- 
μαντικώς κατά τό έτος 1952, άφ' ενός μέν λόγω τής περικοπής τής ξένης βοή
θειας, άφ’ ετέρου δέ λόγω τής εις γενικάς γραμμάς όλοκληρώσεως τής οικονο
μικής άνασυγκροτήσεως τής χώρας, εις το επίπεδον τής προ τοΰ πολέμου διαρ- 

θρώσεως αυτής.

Δεν ήσαν μικροτέρας σημασίας διά τήν διαμορφωσιν τοΰ ισοζυγίου πλη
ρωμών, α! σημειούμεναι εξελίξεις εις τον τομέα τής εσωτερικής παραγιογής. II 
σοβαρά αΰξησις τής γεωργικής παραγωγής τοΰ 1949, ώδήγησε κατά τά έπό- 
μένα ετη εις ουσιώδη περιορισμόν τών αναγκών τών εις τρόφιμα εισαγιογών. 
Τό γεγονός δτι κατά τό 1951 έπήλθεν αΰξησις τών εισαγωγών τής κατηγορώ 
ας αυτής, οφείλεται οχι εις τον περιορισμόν τής γεωργικής παραγοιγή^, αλ- 
λα εις τάς 'θεωρηΑείσας ώς αναγκαίας εϊσαγωγάς προς προετοιμασίαν τοΰ 
συστήματος τών δια δελτίου διανομών. Απο τής άλλης πλευράς, η αλματώ
δης αΰξησις τής παραγωγής βαμβακος και ορυ^,ης επετρεφαν συντομοις την
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κάλυψιν των εσωτερικών αναγκών εις τοιαΰτα αγαθά, από δέ του έτους 1951 
καί την εξαγωγήν σημαντικών ποσοτήτων βάμβακος. Παραλλήλως ηΰξήθη 
καί ή παραγωγή καθαρώς έξαγωγίμων γεωργικών αγαθών, ούτως ώστε νά 
υπερπηδηθή ή στενότης προσφοράς αυτών, ή σημειωδεϊσα κατά τά πρώτα με
ταπολεμικά έ'τη. Λόγω όμως μή έπιλΰσεως τοΰ προβλήματος τής υπερτιμήσε- 
ως τής δραχμής, τά προϊόντα ταϋτα έξηκολοόθουν νά παραμένουν διά τους 
ξένους άγοραστάς σχετικώς άκριβώτερα καί ούτω τήν αύξησι ν τής παραγο)- 
γής ήκολοόθη ή διόγκωσις τών άποδεμάτων εις χεϊρας τόσον τών παραγω
γών, δσον καί τών εμπόρων, ιδιαιτέρως δσον άφορά τον καπνόν. Εις τάς 
σελίδας 82 - 84 εξετάζονται αί συνέπειαι τής έφαρμοσθείσης πολιτικής τι
μής ξένου συναλλάγματος, ή οποία έπληττε κυρίως τά εισοδήματα τών παρα
γωγών γεωργικών έξαγωγίμων άγαθών. Έξ άλλου, κυρίως κατά τό έτος 
1951, διαπιστοΰται μία μείωσις τών εισαγωγών (ορισμένων πρώτα»' υλών 
καί κτηνοτροφικών άγαθών, ώς άποτέλεσμα τής συνεχούς αύξήσεως τής εσω
τερικής παραγ(ογής καί τής οίίτω έπιτυγχανομένης υποκαταστάσεως εισαγομέ- 
νων δι’ έσωτερικώς παραγομένων άγαθών. Ή διαδικασία αυτή, δηλαδή, ή 
συνεχής άνοδος τής παραγωγής τοΰ εσωτερικού, ή οποία καί καθιστούσε όλο- 
νέν καί περισσότερα είσαγόμενα άγαδά περιττά διά τήν ελληνικήν οικονομίαν 
τ'πήρξεν μόνιμον φαινόμενου όλης τής μεταπολεμικής περιόδου μέχρι τού 1953. 
Έσήμαινε δέ ταυτοχρόνως τήν προοδευτικήν άπαλλαγήν τής έξαρτήσεως τής 
ελληνικής οικονομίας έκ τής οικονομικής βοήθειας τού εξωτερικού.





ΔΕΤΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ

ΛΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΟΖΤΡΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΓ ΙΔΙΩΝ ΛΤΝΔΜΕΩΝ.

ΤΑ ΕΤΗ 1952 - 1953





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

ΤΟ ΕΤΟΣ 1952. ΙΣΟΖΤΓΙΟΝ ΓΙΛΗΡΩΜΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ I

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. Η ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ή διετία 1952 - 53, καί ιδιαιτέρως τό 1952, ύπήρξεν μία κρίσιμος πε
ρίοδος διά την ελληνικήν οικονομίαν. Κάτω από την πίεσιν τής περικοπής τής 
παρεχόμενης δωρεάν οικονομικής βοήθειας έπεχειρήθη ή προσαρμογή τόσον 
των μεγεθών τής καταναλώσεως καί έπενδύσεως, δσον καί των κονδυλίων δα
πανών τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, επί ενός χαμηλότερου επιπέδου. Ό περιορι
σμός τών έκ τοΰ εξωτερικού τιθεμένων εις τήν διάθεσιν τής ελληνικής οικονο
μίας πόρων, επέβαλε τήν χάραξιν μιας αυστηρός οικονομικής πολιτικής πε
ριορισμών καί λιτότητος, ή οποία έπεδίωκε πλέον τήν διά τών ιδίων τής οι
κονομίας δυνάμεων έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Άντιθέτως, κα
τά τό επόμενον έτος 1953, ή έπιλεγεΐσα οικονομική πολιτική προς άντιμετώπι- 
σιν τοΰ συναλλαγματικού προβλήματος τής χώρας ήτο άλλης μορφής, είναι δέ 
έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα ή σόγκρισις τών δύο τούτων μεθόδων. Έν πάσει 
δμως περιπτώσει, οί υπεύθυνοι τής εποχής εκείνης, έσυνειδητοποίησαν ταχέ
ως τό γεγονός δτι ή χώρα δεν ήδύνατο πλέον νά ζήση ύπεράνω τών μέσων, τά 
όποια αυτή αύτη ή ελληνική οικονομία ως παραγωγικός μηχανισμός έθετε 
εις τήν διάθεσιν τών κατοίκων της. "Ητο δέ από τής άλλης πλευράς φανερόν 
δτι ελάχιστα περιθώρια ύπήρχον πλέον προς εξαναγκασμόν τών παραγόν
των τοΰ εξωτερικού, προκειμένου νά διατηρηθή ή οικονομική βοήθεια εις υ
ποφερτά επίπεδα. Πρέπει, τέλος, νά τονισθή δτι ή κατά τό 1952 έφαρμο- 
σθεΐσα άντιπληθωριστική πολιτική προετοίμασε τό έδαφος διά τήν ΰποτίμη- 
σιν τής δραχμής τού ’Απριλίου 1953, συνέβαλε δέ σημαντικώς εις τήν επι
τυχίαν αυτής.
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2. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ TOT ΕΘΧ1ΚΟΤ ΠΡΟΤΟΧΊΌΣ

Ό όγκος τής γεωργικής παραγωγής ήτα κατά το 1952 περίπου 5% μι
κρότερος τοΰ παρελθόντος έτους (δείκτης όγκου γεωργικής παραγωγής 1951 
= 124,5 και 1952 = 118) Τ Τούτο ώφείλετο κυρίως εις την έπικράτησιν δυ
σμενών καιρικών συνθηκών διά την γεωργίαν κατά τό έτος αυτό. Ηύξημένη 
ήτο ή παραγωγή δημητριακών καί κυρίως σίτου, ενώ άντιθέτως περιωρίσθη ού- 
σιωδώς ή παραγωγή καπνού καί όλιγώτερον ή παραγωγή βάμβακος.

Ό δείκτης όγκου τής μεταλλευτικής παραγωγής ανήλθε τό 1952 εις 04 
μονάδας εν συγκρίσει με τάς 45 μονάδας τοΰ προηγουμένου έτους (έτος 6ά- 
σεως 1939 = 100) 1 2. Τοιουτοτρόπως, εΰρίσκετο τό ύψος τής παραγωγής μεταλ
λευμάτων (παρ' όλην τήν σημαντικήν αύξησιν αυτής κατά τό 1952) εϊς συγ
κριτικούς πολύ χαμηλότερου επίπεδον τοΰ προπολεμικού. Ό δείκτης όγκοι' τής 
βιομηχανικής παραγωγής (άνευ τής ηλεκτρικής ένεργείας) ένεφάνισε μίαν 
πτώσιν περίπου 3% κατά τό 1952 (1951 = 114, 1952 = 111, έτος συγκρίσεως 
1939 = 100) 3. ΤΙ έξέλιξις αύτη ώφείλετο κυρίως εις τήν έφαρμοσθείσαν άν- 
τιπληθωριστικήν πολιτικήν καί κατ’ ακολουθίαν εις τον περιορισμόν τών ει
σοδημάτων.

3. Ο ΛΧΤΙΙΙΛΗΘΩΡΙΣ.ΜΟΣ

Ό κυριώτερος στόχος τής άσκηθεΐσης οικονομικής πολιτικής κατά τό 
1952 ήτο ή προσαρμογή τής ελληνικής οικονομίας εις εν χαμηλότερου επίπε
δον διαθεσίμων πόρων κατόπιν τού περιορισμού τής υπό τοΰ εξωτερικού πα
ρεχόμενης βοήθειας. Ή έπίτευξις τοΰ σκοπού τούτου έπεδιώχθη κυρίως διά 
τής εφαρμογής μιας αύστηρώς άντιπληθωριστικής πολιτικής. Προκειμένου 
νά περιορισθοΰν τά χρηματικά εισοδήματα, έτέθησαν υπό αυστηρόν έλεγχον 
όλοι οί παράγοντες οί οποίοι επηρεάζουν τό ύψος τής νομισματικής κυκλοφο
ρίας. Κατά συνέπειαν ώς πρώτον μέτρον έπεδιώχθη ή συμπίεσις τών πρός 
τήν οικονομίαν παρεχομένων πιστώσεων κυρίως διά τοΰ περιορισμού τής 
χρηματοδοτήσεως πρός τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν. Περαιτέρω τό 
κράτος έγκατέλετψε έν μέρει τήν παρεμβατικήν πολιτικήν του, περιόρισαν 
τήν αγοράν γεωργικών προϊόντων καί τόν καθορισμόν τιμών ασφαλείας. Ευ

1. Τράπεζα τής 'Ελλάδος: ’Έν.Όεσι; τον Διοικητον τής Τραπέζης επί τον ισο
λογισμόν τον ετονς 1952, ΆΟήναι, 1953, σελ. 13.

2. Τρά,τεζα τη; 'Ελλάδος: ’Έκβεσις... τοΰ έτους 1952, ε.cl., σελ. 60.
3. Τράπεζα τής Ελλάδος: ’ΈκΟεσις... τον έτους 1952, έ.ά., σελ. 46.
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νοϊκή ήτο ή έπίδρασις των ώς άνω μέτρων επί τής οικονομίας, πρώτον μέν 
διότι άπεφεύχθη οΰτω ή απότομος αΰξησις τής νομισματικής κυκλοφορίας 
λόγω τών μαζικών συγκεντρώσεων γεωργικών αγαθών, δεύτερον δέ διότι 
βραδέως αί τιμαί αυτών ήρχισαν νά διαμορφοΰνται φυσιολογικώς, τείνουσαι, 
κυρίως, εις την περίπτωσιν τών έξ αυτών έξαγωγίμων, νά προσεγγίσουν τάς 
διεθνώς ίσχυούσας τιμάς.

Άλλ’ ή κυριωτέρα συμπίεσις έλαβε χώραν, κατά τό έπισκοπούμενον έ
τος, εις τάς κρατικάς δαπάνας διά τήν άνασυγκρότησιν τής οικονομίας, ή 
πραγματοποίησις τών οποίων καθίστατο δυνατή κατά μέγα μέρος λόγω τής 
οικονομικής βοήθειας τοΰ εξωτερικού. Ταυτοχρόνως σκληρά ήτο ή προσπά
θεια τών υπευθύνων προς περιορισμόν πάσης καταναλωτικής δαπάνης τοΰ 
κράτους, προκειμένου νά ίσοσκελισθή ό τρέχων προϋπολογισμός τών εσόδων - 
εξόδων. Ή άντιπληθωριστική πολιτική επέτυχε τοΰ σκοπού της, έφ’ οσον κα- 
τώρίίωσε νά περιορίση τά ονομαστικά χρηματικά εισοδήματα, ταυτοχρόνως 
δμως—καί αυτή ύπήρξεν ή αρνητική πλευρά τοΰ Ιγχειρήματος—έπέδρασε 
περιοριστικώς επί τής παραγωγής (ορισμένων κλάδων, κυρίως δέ τής βιο
μηχανίας. Έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος έμφαίνεται δ'τι δραστική ήτο ή συμπί- 
εσις λόγω τοΰ άντιπληθωρισμοΰ, άφ’ ενός μέν τών κρατικών καταναλωτικών 
δαπανών, άφ’ ετέρου δέ τών επενδύσεων ιδιωτικού καί δημοσίου τομέως.

Π IN \Ξ 22

”Η χρησιμοποίησις τών διαθεσίμων πόρων (εις εκατομμύρια δραχ. εις
τιμάς τοΰ έτους 1951)*

19 5 1 19 5 2

1. Συνολική κατανάλωσις 32.248 32.291

α) ’Ιδιωτική κατανάλωσις 27.195 27.413

6) Κατανάλωσις τον δήμο-
σίου τομέως 5.053 4.878

2. ’Επενδύσεις 0.427 4.774

α) Εις πάγιον κεφάλαιον 4.059 4.275

6) Μεταβολαι επίπεδου
αποθεμάτων 1.708 499

Σύνολον 38.075 37.005

Μ.Ο.Σ.Δ., Μάρτιος - Απρίλιος 11)55, σελ. 8.
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'Ως καταφαίνεται έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος 22 οί διατιθέμενοι κατά τό 
1952 πόροι ήσαν μικρότεροι έν συγκρίσει με τό παρελθόν έτος κατά 1.6 δι
σεκατομμύρια δρχ. ή κατά 4,1%. Κυρίως έμειώθησαν σημαντικώς τά υφι
στάμενα εντός της οίκονομίας αποθέματα. Οΰτω κατά πρώτον λόγον περιω- 
ρίσθησαν τά αποθέματα εις τρόφιμα τοΰ Δημοσίου, ατινα είχον συσσωρευθή 
προς στήριξιν τοΰ συστήματος των διά δελτίου διανομών. Κατά δεύτερον 
λόγον, ή πολιτική τών πιστωτικών περιορισμών επέβαλε εις τάς έμπορικάς 
και βιομηχανικός επιχειρήσεις την ρευστοποίησιν τών αποθεμάτων των, τά 
οποία ήσαν κατά μέγα μέρος κερδοσκοπικού χαρακτήρος.

Γενικώτερον, δύναται νά λεχθή δτι διά τής άσκήσεως τής πολιτικής αυ
τής έπετελέσθησαν τά πρώτα βασικά βήματα προς την κατεύθυνσιν μιας πα- 
γιώσεως σταθερών νομισματικών συνθηκών κα'ι έξυγιάνσεως τής οικονομίας 
έκ τών πληθωριστικών πιέσεων τοΰ παρελθόντος. Ή ευνοϊκή αύτη έξέλιξις !κ- 
φράζεται επίσης κα'ι διά τής μειώσεως τής εισοδηματικής ταχύτητος κυκλο
φορίας τοΰ χρήματος, ή οποία από 19,4 μονάδας τό έ'τος 1951 κατήλθεν εις 
18,1 μονάδας κατά τό έξεταζόμενον έ'τος 1952 4.

11 IN Α Ξ 23

Έξέλιξις τιμαρίθμου κόστους ζωής (I) καί τιμαρίθμου χονδρικής πωλή- 
σεως (II) κατά τό έτος 1952 (1938 —100)*

195Ϊ
Δεκέμβριο·: Τ Φ Μ A Μ

1
I

9 5
I

2
A Σ Ο Ν Δ

I. 35(> 361 3(ί() 370 367 300 361 359 355 363 35!) 3 (ΐ 1 358

II. 399 403 40ό 4,0ό 398 394 387 381 383 384 389 390 392

* Τράπεζα τής 'Ελλάδος: ... τό 1902, Ι.ά., σελ. XXVII.

Ό όγκος τής νομισματικής κυκλοφορίας συνεκρατήθη κατά την διάρκει
αν τών περισσοτέρων μηνών τοΰ 1952 εις επίπεδον χαμηλότερον τοΰ Δεκεμβρί
ου 1951. Τό γεγονός ότι συνεκρατήθη εις χαμηλά επίπεδα ή νομισματική κυ
κλοφορία, ενώ ταυτοχρόνως ηΰξάνετο ή προσφορά αγαθών λόγω ρευστοποιή- 
σεως τών υπαρχόντων αποθεμάτων, ώδήγει εις μίαν σταθεροποίηση' τών τι

4. Ξ. Ζαλάδα, Νομισματική ισορροπία καί οικονομική άνάπτοξις, Τράπεζα τής 
Ελλάδος, Άβήναι, 19G4, σελ. 79.
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μών, παρ’ δλον τον μειωμένον εφοδιασμόν τής εσωτερικής αγοράς δι’ αγαθών 
είσαγομένων εκ τής αλλοδαπής. Κατόπιν δλων αυτών ό τιμάριθμος κόστους 
ζωής κατά τό 1952 ένεφάνισεν έλαχίστας ύψωτικάς τάσεις. 'Αντιστοίχους ό 
τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως εύρίσκετο από τοϋ ’Απριλίου 1952 εις επίπε
δον χαμηλότερον του Δεκεμβρίου 1951.

’Άλλη ένδειξις τής έπικρατήσεως υγιών νομισματικών συνθηκών ύπήρ- 
ξεν ή εντός τοϋ εξεταζόμενου έτους σαφής κάμψις τής προτιμήσεως ρευ- 
στότητος εις χρυσόν, κατόπιν τής οποίας ή Κεντρική Τράπεζα , επαυσεν τάς 
πωλήσεις λιρών από τοϋ Μαρτίου τοϋ 1952.

4. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤ ΕΜΓΙΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΕΤΧΛΛΛΛΓ.ΜΛΤΟΧ

Περί τό τέλος τής έπισκοπουμένης περιόδου, ήτοι κατά τον μήνα ’Ο
κτώβριον τοϋ 1952, έπεχειρήθη ή μερική άρσις τής ύπερτιμήσεως τής δρα
χμής διά μιας ουσιώδους διευρΰνσεως τοϋ συστήματος έπιβαρύνσεως τής ει
σαγωγής καί έπιδοτήσεως τών έξαγομένοον προϊόντων. Αί έπιβληθεΐσαι είσ- 
φοραί επί τών είσαγομένων άφεώρουν αγαθά συναλλαγματικής αξίας 60 ε
κατομμυρίων δολλαρίων, ήτοι τοϋ 1/5 περίπου τών εισαγωγών. Τό δε ποσο- 
στόν τής εισφοράς έκυμαίνετο μεταξύ τοϋ 25% καί τοϋ 200% τής συνολικής 
αξίας τοϋ είσαγομένου εμπορεύματος. Έξηρέθησαν τών εισφορών αγαθά 
διαφόρων κατηγοριών, ως τρόφιμα, καύσιμα, ουσιώδεις πρώται ύλαι καί μη
χανήματα.

Άντιθέτως, υψηλή ήτο ή έπιβάρυνσις τών χαρακτηριζομένων ως αγα
θών πολυτελείας καί εκείνων ατινα ήσαν κατά τήν κρίσιν τών αρχών δευτε- 
ρευούσης σημασίας διά τήν διαβίωσιν τών ατόμων. Ταυτοχρόνως τά έσοδα 
εκ τών έπιβληθεισών εισφορών έχρησιμοποιοϋντο διά τήν έπιδότησιν τών 
εξαγομένων αγαθών. Αί καθορισθεΐσαι επιδοτήσεις έκυμαίνυντο άναλόγως 
τοϋ έξαγωγίμου αγαθού μεταξύ 15% καί 50%.

Παραλλήλως, προκειμένου νά άποφευχθή μία ϋψωσις τών τιμών τών 
οίίτω έπιβαρυνομένων αγαθών, κατηργήθησαν δι’ αυτά αί ύφιστάμεναι πρό- 
τερον ποσοστώσεις. Έλπίζετο τοιουτοτρόπως δτι διά τής άποκαταστάσεως 
ανταγωνιστικών συνθηκών εις τον εισαγωγικόν κλάδον, κατόπιν τής άπελευ- 
θερώσεως τών εισαγωγών τών πληττομένων διά τής εισφοράς αγαθών, θά έ- 
πήρχετο μεταβίβασις τοϋ βάρους τής εισφοράς έκ τών τιμών εις τούς εισα
γωγείς διά τοϋ περιορισμού τών κερδών των.

Τά μέτρα ταϋτα εσήμαινον εις τήν πραγματικότητα μίαν μερικήν αλλά 
έμμεσον ύποτίμησιν τής δραχμής, λόγω δε τής έκτάσεως τών μέτρων, δύνα-
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ται κανείς νά ΰποθέση δτι ή διαφοροποίησις τής τιμής τοΰ συναλλάγματος 
άναλόγως της κατηγορίας των ε’ισαγσμένων ή των εξαγομένων' αγαθών, ώ- 
δήγει πρακτικώς ε’ις εν σύστημα πολλαπλών τιμών συναλλάγματος. Ή διά- 
σπασις τής ενιαίας τιμής συναλλάγματος, διά τής τοιαύτης μεθόδου, έπέτρε- 
πε άφ’ ενός μεν μίαν αΰξησιν τών εξαγωγών, άφ’ ετέρου δε περιορισμόν 
τών είσαγομένων αγαθών. Έκ παραλλήλου όμως τό σύστημα τούτο καθίστα 
καί πάλιν δυνατήν την έμφάνισιν σωρείας διακρίσεων, εύνοιών κτλ., ενώ α
πό τής άλλης πλευράς ήτο άδύνατον νά έπηρεάζη τόσον την ομαλήν έξέλιξιν 
καί τον προσανατολισμόν τής εσωτερικής παραγωγής, όσον καί τήν σταθε
ρότητα τής ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

Μία αδυναμία τών ανωτέρω μέτρων ήτο ότι ούδεμία πρόνοια έλήφθη 
προκειμένου νά διαφοροποιηθή ή τιμή τοΰ συναλλάγματος διά τά κονδύλια 
τών άδήλων εισπράξεων καί πληρωμών. Τοΰτο εσήμαινε κυρίως διά τά εξ 
αδήλων πόρων έσοδα δτι παρέμενεν ή ύπερτίμησις τής δραχμής.

Κατά πάσαν πιθανότητα ή επιβολή εισφορών ύπήρξεν μέτρον έσχα
της ανάγκης. Ή περικοπή τής δωρεάν οικονομικής βοήθειας τοΰ εξωτερι
κού εϊχεν ώς αναπότρεπτοι' αποτέλεσμα τον περιορισμόν τών εσόδων τοΰ κρα- 
τικοΰ προϋπολογισμού εκ τής πωλήσεως τών αγαθών τής βοήθειας και οΰτω 
δεν καθίστατο πλέον δυνατή ή μέσω τοΰ προϋπολογισμού επιδότησες τών έξα- 
γομένων. Κατά συνέπειαν καθίστατο αναγκαία ή κάλυψις τού ποσοΰ τών έπι- 
δοτήσεων εξ άλλων πηγών. Τοιουτοτρόπως, έφθάσαμεν εις τήν επιβολήν τών 
εΐσφορών, ή όποια πάντως έξυπηρέτει καί άλλους σκοπούς 5.

ΠΙΝΑΞ 24

Έξέλιξις τής τιμής τής χρυσής λίρας είς τήν ανεπίσημον αγοράν κατά 
τό 1952 (είς χιλιάδας δραχμάς)*

/ Φ Μ A Μ / I Λ Σ 0 Ν Δ

2>26 22G 224 221 2 η; 208 204 204 199 194 194 188

* Περιοδικόν «Νέα , Οικονομία», ’Ιανουάριο: 1953, ΆΟηναι, σελ. 30.

5. ’Εάν κατ’ εκείνην την εποχήν έγένετο επίσημο; ΰποτίμησις τη; δραχμή;, 
δεν 1)ά ήτο φυσικά αναγκαία ή πληρωμή επιδοτήσεων. Πράγματι, ή τιποτίμησις έχει 
τό πλεονέκτημα δτι άποκόπτει τόν ολισθηρόν δρόμον οστις οδηγεί συνεχώς και μεγαλν- 
τερον αριθμόν οίκονομούντων ατόμων είς τό Δημόσιον Ταμείον. 'Απλώς είς τήν περί-
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Κατά το έτος 1952 ένεφανίσθησαν εύνοϊκαί εξελίξεις εις την ανεπίση
μον αγοράν τοϋ χρυσοί καί ξέλ'ου συναλλάγματος. Ή άντιπληθωριστική πο
λιτική, ή οποία έξεδηλώθη κα'ι δι’ αυστηρών πιστωτικών περιορισμών, έπέφε- 
ρε μίαν σημαντικήν πτώσιν τής τιμής τής χρυσής λίρας.

Ή έξέλιξις αυτή ιόφείλετο τόσον εις την ύπερπροσφοράν χρυσών λιραίν 
έκ μέρους τών διαφόρων ατόμων κατόπιν τής περιωρισμένης ρευστότητος εις 
δραχμάς, δσον και εις την μείωσιν τής ζητήσεως χρυσών λιρών, λόγω τής 
προοδευτικής επαναφοράς τής εμπιστοσύνης εις τό ελληνικόν νόμισμα. Λόγω 
τής πτώσεως τής τιμής τής χρυσής λίρας, περιωρίσθη ή διαφορά μεταξύ τής 
εσωτερικής τιμής καί τής αντιστοίχου τιμής εις την αλλοδαπήν, μέ αποτέλε
σμα νά μή είναι πλέον αρκετά συμφέρουσα ή άσκησις αρμπιτράζ. Κατόπιν αυ
τού έμειώθη ή ζήτησις δολλαρίων εις την ανεπίσημον (μαύρην) αγοράν συναλ
λάγματος, έκ τοϋ λόγου δε τούτου έπήλθε πτώσις τής τιμής αυτών. Έξ ετέρου 
πρέπει νά ήτο περιωρισμένη καί ή φυγή κεφαλαίων εις τό εξωτερικόν, λόγω τής 
γενικής βελτιώσεως τής οικονομικής καταστάσεως τής χώρας, γεγονός τό όποιον 
επίσης συνέβαλε εις τήν κατά τό 1952 μείωσιν τής ζητήσεως ξένου συναλλάγμα
τος εις τήν ανεπίσημον αγοράν.

Τ Μ II ΜΑ II

ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΑΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Τό πλέον αποφασιστικόν γεγονός κατά τό 1952, τόσον διά τήν ελληνικήν 
οικονομίαν, δσον καί διά τάς έξωτερικάς συναλλαγάς αυτής, ύπήρξεν ή μεγάλη 
περικοπή τής εξωτερικής βοήθειας. Ό παράγων ούτος έκυριάρχησε εις τήν δια- 
μόρφωσιν τής οικονομικής πολιτικής τής χώρας, ενώ ταυτοχρόνως άπετέλεσε τήν 
κυριωτέραν αιτίαν τών μεταβολών εις τά κονδύλια τοϋ ισοζυγίου πληρωμών.

jtroHHv αυτήν οι εισαγωγείς πληριόνουν αμεσα εις τούς έξαγωγείς τό άναγκαϊον ποσον 
χρήματος.
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ΠΙΝΑΞ 25

To ισοζύγιον πληρωμών ετών 1951 καί 1952 (εις έκατομ. δολλάρια) *

1. ’Εμπορικόν ισοζύγιον 

Είσαγωγα'ι cif

’Αξία είσαχιίεισών χρυσών λιρών 

’Αξία εισαγωγών cif 

’Αξία εξαγωγών fob 

’Έλλειμμα εμπορικού ΐσοζυγίοιι

1951 1952

435,3 283,3

12,1 6,2

447,4 289,5

102,3 115,0

—345,1 —174,5

2. ’Ισοζύγιον άδηλων

’Άδηλοι πόροι

Μεταναστεοτικά εμβάσματα 

Ναυτιλιακόν συνάλλαγμα 

Ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα 

’Άδηλοι πλήρωμα!

ΓΙ λεόνασμα ισοζυγίου αδήλων

62,9 74,4

17,0 18,0

23,4 28,6

6,5 9,6

24,7 24,1

+38,2 +50,3

’Ισοζύγιον τρεχουσών σιναλλαγών 

(έλλειμμα)

3. Καθαρά κίνησις κεφαλαίων : 

(πλεόνασμα)

4. Βοήθεια κα'ι έπανορίΚόσεις

’Αμερικανική βοήθεια 

’Επανορθώσεις

ΰ. Έξισωτικο'ι λογαριασμοί

Αι’ίξησις (—) ή μείιοσις ( + ) 

συναλλαγματικού αποθέματος 

Τακτοποιητέα στοιχεία

—30(1,0 —124,2

14,5 1,0

290,5 125,3

259,0 98,7

31,5 26,0

+ 1,0 —6,7

+0,9 +3,7

+306,9 +124,2

Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τού ’Ισοζυγίου..., ε.ά., σελ. 96.
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Ή άντιπαράθεσις των διαφόρων κονδυλίων τοϋ Ισοζυγίου πληρωμών τών 
ετών 1951 κα'ι 1952 (Πίν. 25) δίδει μίαν καθαράν ε’ικόνα τής μορφής την 
όποιαν έλαβον α! εξωτερικά! συναλλαγα'ι τής χώρας κατά το έπισκοπούμενον 
έτος. Ή κυριωτέρα μεταβολή σημειούται εις τό εμπορικόν Ισοζύγιον, τό άρνη- 
τικόν υπόλοιπον του οποίου περιορίζεται σημαντικώς, ήτοι από 345 εις 174 έκ. 
δολλάρια. Τούτο έπετεύχθη κυρίως διά τής εντυπωσιακής πτώσεως τού ύψους 
τών εισαγωγών, δευτερευόντως δέ λόγω τής αύξήσεως τών εκ τών εξαγωγών 
εισπράξεων. Περαιτέρω, ευνοϊκή ήτο ή έξέλιξις τού ισοζυγίου τών άδηλων 
πληρωμών καί εισπράξεων, τό πλεόνασμα τού οποίου άνήλθεν εις 50 έκατ. 
δολλάρια έναντι 38 εκατομμυρίων κατά τό προηγούμενοι» έτος. Εις τήν μεγά- 
λην μείωσιν τής αξίας τών εισαγωγών αντιστοιχεί μία εξ ίσου σημαντική μεί- 
ωσις τής παρεχόμενης δωρεάν οικονομικής βοήθειας. Τό ύψος αυτής κατέρ
χεται από 260 περίπου έκατομ. δολλάρια τό 1951 εις 99,0 έκατομ. δολλάρια 
τό 1952. Τέλος τό ισοζύγιον πληρωμών κατέλειπε καί θετικόν υπόλοιπον, μέ 
αποτέλεσμα τήν αύξησιν τού συναλλαγματικού αποθέματος τής χώρας.

2. II ΑΝΑΛΤΣΤΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛ1Ι- 
ΡΩΜΩΝ

α) Τά κονδύλια τού ενεργητικού: Αϊ εισπράξεις έξ εξαγωγών ηύξή- 
θησαν κατά 15% εν συγκρίσει μέ τό έτος 1951. Ό πίναξ 26 δεικνύει τήν κα
τανομήν τού συνολικού ποσού συναλλάγματος μεταξύ τών κυριωτέρων έξαγω- 
γίμων αγαθών τής χώρας.

ΠΙΝΛΞ 26

At έξαγωγαι τών ετών 1951 και 1952 (εις εκατομμύρια δολλάρια)*

’Εμπορεύματα 1951 1952

1. Καπνός 41,5 52,0

2. Κορινθιακή σταφί; κα'ι σουλτανίνα 17,3 20,4

3. ’Έλαιον - ελαΐαι 3,8 2,0

4. Κολοφώνιον - τερεβινβελαιον 3,7 3,2

5. Βάμβαξ 5,5 3,5

15. Μεταλλεύματα 7,1 10,4

7. Λοιπά εμπορεύματα 23,4 21,7

Σΰνολον 102,3 115,0

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοΰ ’Ισοζυγίου... , έ.ά., σελ. 100.
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Ή αΰξησις των έξ εξαγωγών εισπράξεων, παρ’ δλην τήν συνεχιζομέ- 
νην πτώσιν των τιμών τών εξαγομένων αγαθών, προέκυψεν εκ τής αΰξήσεως 
τοΰ όγκου τών εξαγωγών. Τα αγαθά τών όποιων κυρίως ηΰξήθη ό όγκος ή- 
σαν εκ μέν τών γεωργικών ό καπνός, αί σταφίδες, τά άποξηρανθέντα σΰκα καί 
αί έλαΐαι, εκ δέ τών βιομηχανικών τά τσιμέντα και τό τερεβινθέλαιον, τέλος 
δέ έκ τών μεταλλευμάτων οι βωξίται.

'Ως καταφαίνεται καί έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος 27, υπήρχε καθ’ όλα 
τά τελευταία έτη μία αντίθετος κίνησις τών δεικτών εξαγωγής. ’Ενώ, δηλαδή, 
άνήρχετο συνεχώς ό δείκτης τοΰ όγκου τών εξαγωγών, κατείρχετο παραλλη
λίας ό δείκτης τών τιμών αυτών.

ΠΙΝΑΞ 27

Δεϊκται εξαγωγών - εισαγωγών από άπόψεως όγκον και τιμών*

10Ά8 I960 1951 1952

1. Δεϊκται εξαγωγών

α) ογκου 100 4!) 57 73

61 τιμών 100 11)3 197 182

2. Δεϊκται εισαγωγών

γ) ογκου 100 120 114 102

δ) τιμών 100 238 267 259

3. "Οροι εμπορίου

(6 : δ) 100 81 74 70

Μ.Ο.Σ.Δ., Ίοΰνιο; 1955, Άί)ηναι, σε?,, ό.

Μίαν νέαν βελτίωσιν έσημείωσαν τά έσοδα έξ άδηλων πόρων και ιδιαι
τέρως αί εισπράξεις έκ τοΰ ναυτιλιακοΰ συναλλάγματος. Ή άσκηθεΐσα άν- 
τιπληθωριστική πολιτική είχεν ως αποτέλεσμα τήν σμίκρυνσιν τής διαφο
ράς μεταξύ τών τιμών έπισήμου καί έλευθέρας αγοράς συναλλάγματος ίσελ. 
105 - 107), έκ τοΰ λόγοι' δέ τούτου ηΰξάνετο ή εισροή ξένου συναλλάγματος 
εις τήν Κεντρικήν Τράπεζαν, καθ’ ό μέτρον περιορίζετο ή σημασία τής έ
λευθέρας αγοράς.

6) Τά κονδύλια τοΰ παθητικοΰ: ΤΙ έκτεταμένη περικοπή τής έκ τοΰ
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εξωτερικού οικονομικής βοήθειας ώδήγησεν εις σημαντικήν μείωσιν τής α
ξίας τών εισαγωγών. 'Ο περιορισμός τής συναλλαγματικής δαπάνης δι’ ει
σαγωγής έπετεύχθη κυρίως διά τής μειώσεως τού όγκου τών εισαγωγών, ό 
δείκτης τού όποιου κατήλθεν ε’ις 102 μονάδας έν συγκρίσει με 114 μονάδας 
τού έτους 1951 (Πίν. 27). ’Ιδιαιτέρως μειωμένη ήτο ή εισαγωγή τροφίμων 
καί κεφαλαιουχικών αγαθών. Ή συμπίεσις τού όγκου τών εισαγωγών, όσον 
αφορά τά τρόφιμα, κατέστη δυνατή λόγω τής ηύξημένης εισαγωγής τροφί
μων κατά τό παρελθόν έτος (στήριξες τού συστήματος τών διά δελτίου δια
νομών). Ούτω, ή μερική ρευστοποίησις τών αποθεμάτων αυτών (σίτος, ό
ρυξα, ζάκχαρις) κατά τήν διάρκειαν τού 1952, έπέτρεψε τήν ίκανοποίησιν 
τών εις τρόφιμα αναγκών τού πληθυσμού άνετι ανατροπής τής Ισορροπίας 
εις τήν εσωτερικήν αγοράν.

Ευνοϊκή ήτο επίσης διά τήν ελληνικήν οίκονομίαν ή πτώσις τών τιμών 
τών εισαγομένων αγαθών, λόγιο τής οποίας διηυκολύνθη μερικώς ή έπίλυ- 
σις τού δυσχερούς συναλλαγματικού προβλήματος τού έτους τούτου. Ό δεί
κτης τιμών τών εισαγομένων κατήλθεν εις 259 μονάδας (1951 = 267), λόγοο 
τής κατά τό έτος 1952 έπικρατήσεως υποτιμητικών τάσεων εις τήν διεθνή 
αγοράν. Παρ’ όλα ταύτα οί όροι τού εμπορίου τού έτους αυτού διεμορφώθη- 
σαν δυσμενώς διά τήν ελληνικήν οικονομίαν λόγω ίσχυροτέρας πτώσεως τών 
τιμών τών έξαγωγίμων αγαθών τής χώρας (1952 = 70, 1951 = 74) (Πίν. 
27). Τέλος, διά τούς είς άλην παράγραφον (σελ. 105-107) άναλτιθέντας λό
γους, περιορίσθη εις τό ήμισυ ή δαπάνη συναλλάγματος διά τήν εισαγωγήν 
χρυσών λιρών.

ΤΜΗΜΑ III

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚ ΤΟΤ ΕΞΩΤΕ
ΡΙΚΟΎ

Ώς άνελύθη είς τάς προηγουμένας παραγράφους, τό σημαντικόν έλλειμ
μα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έκαλύπτετο σχεδόν πλήρως εκ τής 
παρεχομένης βοήθειας τού εξωτερικού. Τούτο απεικονίζεται είς τον επόμενον 
πίνακα 28, ό όποιος περιλαμβάνει τά δεδομένα τής περιόδου 1948 - 1952.

Π οία όμως ήτο ή σημασία τής οικονομικής βοήθειας τού εξωτερικού διά 
τό ελληνικόν εθνικόν εισόδημα; Τά τιθέμενα είς τήν διάθεσιν τής ελληνικής 
οικονομίας αγαθά και ύπηρεσίαι προήρχοντο 1) εκ τού υπολοίπου τού ίσο-
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ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και 2) έκ τοϋ ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόντος 
συμφώνως προς την κατωτέρω έξίσωσιν:

Σύνολον των διαθεσίμων αγαθών και υπηρεσιών = ’Ακαθάριστον εθνικόν 
προϊόν (είς αγοραίας τιμάς) + Εΐσαγωγαί αγαθών και υπηρεσιών — Έξαγω- 
γαι αγαθών καί υπηρεσιών.

ΤΤΙΝΑΞ 28

Οικονομική βοήθεια τον εξωτερικού και κάλνψις τοϋ ελλείμματος τοϋ ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (εις εκατομ. δολλάρια) *

"Ετος

’Έλλειμμα too 
ζυγίου τρε
χουσών συν
αλλαγών (1)

Οικονομική βοήθεια εξωτερικού

'Αμερικανική Έπα- Κρατικός 
βοήθεια νορθώ- δανεισμός

σεις

Σύνολον

(2) (2) : (1)

1948 —278,0 190,8 5,7 2,0 244,5 88 %

1949 —208,5 258,7 8,3 2,0 209,0 100,2%

1950 —300,8 203,0 27,9 — 291,5 95,0%

1951 —300,9 259,0 31,5 — 290,5 95,0%

1952 —124,2 98,7 20,0 — 125,3 100,8%

* Ξ. Ζολώτα, Νομισματική Ισορροπία..., ε.ά.

Κατά συνέπειαν τό ουσιαστικόν αποτέλεσμα της έκ του εξωτερικού οικο
νομικής βοήθειας ήτο ή έπαύξησις τών υφισταμένων έτησίως αγαθών, τά 
όποια ουτω άνήρχοντο εις πολύ ύψηλότερον επίπεδον, τοΰ δυναμένου νά έπι- 
τευχθή διά τών Ιδίων τής ελληνικής οικονομίας παραγωγικών δυνάμεων. Εις 
τό σχεδιάγραμμα 5 απεικονίζεται ή έξέλιξις τής συνολικής αξίας τών διατι- 
θεμένων αγαθών κα'ι υπηρεσιών τής περιόδου 1948 - 1953. Ή διά τών τε- 
μνομένων γραμμών επιφάνεια τοϋ σχεδιαγράμματος αντιστοιχεί εις τό έλ
λειμμα τρεχουσών συναλλαγών, ήτοι περίπου είς την έτησίαν παρεχομένην 
ξένην βοήθειαν. Οϋτω καταφαίνεται πόσον σπουδαίας σημασίας ήτο ή τοι- 
αυτη βοήθεια, ιδίως κατ’ εκείνην την περίοδον τοϋ χαμηλοϋ κοινωνικού προϊ
όντος. Ή αξία τής βοήθειας αυτής καταδεικνύεται διά τής μεταξύ τών ετών 
1951 καί 1952 συγκρίσεως τοϋ συνόλου τών αγαθών και υπηρεσιών, τό ύ
ψος τοϋ όποιου κατέρχεται από 38,7 είς 37,0 δισεκατομμύρια άντιστοίχως, 
λόγω τής σημαντικής περικοπής τής οικονομικής βοήθειας.



113

ο- .1_______ 1 ____ L
19<8 19-Ώ 1950 1951 1952 1953 1954 £«>i

1. ’Ακαθάριστον ε ιΐνικον προϊόν εί; αγοραίας τιμάς

20,0 30,!) 31,0 34,4 34,2 40,4

Είσαγιογαί άγαβών
5,2

καί υπηρεσιών 

7,2 7,7 6,5 3,0 5,5

Έξαγιογαί αγαθών
1,0

καί ΰπηρεσιώλ' 
1,7 1,0 2,2 2,8 3,4

41,0

6,3

4,4

4. ϊόνολον αγαθών καί υπηρεσιών εις διάΟεσιν ελληνικής οικονομία;
21),0 30,4 37,4 38,7 37,0 42,5 43,5

Σχεδιάγραμμα 5. Σχηματική παράστασις έξελίξεως των διαθεσίμων 
αγαθών καί υπηρεσιών κατά τα έτη 1948-1954 (εις τιμάς 1951 εις 
δισεκατομ. νέων δρχμ.) *

* Πηγή: Ε.Τ.Ε.Α., Μ.Ο.Σ.Δ., Μάρτιο; - ’Απρίλιο; 1955, Άθήναι, σελ. 8. 8
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To φαινόμενον τής δωρεάν χορηγήσεως οικονομικής βοήθειας δύναται 
νά έρμηνευθή ώς μία μεταβίβασις αγαθών και υπηρεσιών εκ μιας οικονομίας 
μέ κατά κεφαλήν υψηλόν επίπεδον κοινωνικού προϊόντος προς μίαν ά'λλην χα
μηλού επιπέδου εθνικών πόρων. Ποϊαι δμως είναι αί προϋποθέσεις αί. όποΐαι 
πρέπει νά εκπληρωθούν, προκειμένου νά καταστή δυνατή ή μεταβίβασις;

Ή πρώτη εξ αυτών είναι ό'τι ή χώρα προς τήν οποίαν παρέχεται βοή
θεια πρέπει νά εχη μίαν πραγματικήν ανάγκην διά τά εις τήν διάθεσιν αυτής 
τιθέμενα αγαθά 6. 'Τπό τό πρίσμα αυτό, ή άπορρόφησις τής παρεχομένης βο
ήθειας δεν παρουσίασε τοιαύτας δυσχερείας, τόσον λόγω τής διαφόρου παρα
γωγικής διαρθρώσεως μεταξύ τής ελληνικής οικονομίας καί τών λοιπών ανε
πτυγμένων οικονομικών χωρών (Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ), όσον καί διά 
τον λόγον δτι αί εσωτερικοί άνάγκαι ήσαν έξαιρετικώς υψηλοί κατ’ εκείνην 
τήν περίοδον τοΰ χαμηλού επιπέδου εσωτερικής παραγωγής. Εις πάσαν πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν ένεφανίσθησαν δυσχέρειαιί άπορροφήσεως1 τής παρεχο
μένης βοήθειας τά αίτια υπήρξαν άλλης μορφής.

Ή δευτέρα προϋπόθεσις, προκειμένου νά άπορροφηθή ή παρεχομένη βο
ήθεια, είναι ή ακόλουθος: Εις μίαν οικονομίαν ή όποια εύρίσκεται εις κατά- 
στασιν ισορροπίας καί υπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή οικονομική πολιτική επιδιώ
κει τήν άπορρόφησιν τής παρεχομένης βοήθειας άνευ πτώσεως τοΰ γενικού ε
πιπέδου τών τιμών, είναι απαραίτητος ή δημιουργία προσθέτου χρηματικής ζη- 
τήσεως καί μάλιστα εις μέγεθος ίσον μέ τήν αξίαν τής βοήθειας αυτής. Τοιου
τοτρόπως, άντιπαρατίθεται εις τήν συμπληρωματικώς διατιθεμένην ποσότητα 
αγαθών καί υπηρεσιών μία εξ ίσου σημαντική χρηματική ζήτησις. "Οταν δμως 
ή οικονομία εύρίσκεται εις μίαν κατάστασιν νομισματικής ανισορροπίας, δύνα- 
ται νά χρησιμοποιηθή ή παρεχομένη οικονομική βοήθεια ώς σταθεροποιητικός 
παράγων, ήτοι διά τής άφαιρέσεως έκ τής νομισματικής κυκλοφορίας τών προσ
θέτων χρηματικών μέσων, τά όποια αντιστοιχούν εις τά υφιστάμενα ονομα
στικά εισοδήματα. Τοιαύτη είναι π.χ. ή περίπτωσις τής έμφανίσεως ενός ση
μαντικού ελλείμματος είς τόν κρατικόν προϋπολογισμόν, δ οποίος δημιουργεί

Ο. Εις ομαλά; περιπτώσεις, ήτοι έφ’ οσον τίθενται είς τήν έλευθέραν διάθεσιν 
μιας χο’ιρας διάφορα συναλλαγματικά ποσά, αποφασίζει τελικώς ή αγορά ποια αγαθά 
θά είσαχθοϋν (θά μεταβιβασθοΰν) κατόπιν της παροχής οικονομικής βοήθειας. Άλλ’ 
ή μεταπολεμική πρακτική υπήρξε άλλη. Βασικώς καθωρίζετο ΰπό τών ΗΠΑ ποία 
αγαθά θά διετίθεντο ιός βοήθεια, καί μόνον μετά τό 1950, διά τής εφαρμογής τοϋ 
συστήματος τών «τραβηκτικών δικαιωμάτων» ήρθη μερικώς ή ανωτέρω διαδικασία, 
ήτοι κατά τό ποσόν τής παρεχομένης «εμμέσου βοήθειας».
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ονομαστικά εισοδήματα καί κατά συνέπειαν πληθωριστικός τάσεις. Αυται 
δύνανται νά καταπολεμηθούν εις περίπτωσιν ύπάρξεως οικονομικής εκ τού ε
ξωτερικού βοήθειας διά τής παγοποιήσεως των έκ τής ρευστοποιήσεως αυ
τής προερχομένων χρηματικών μέσων.

Δεν δΰναται νά άρνηθή κάνεις δτι, έφ’ δσον μέρος τής βοήθειας χρησι
μοποιείται δι’ επενδυτικούς σκοπούς, μόνον τό υπόλοιπον αυτής πρέπει νά 
λαμβάνεται ως βάσις διά μίαν συμπληρωματικήν δημιουργίαν εισοδήματος 
εις τό εσωτερικόν, προκειμένου νά άποκλεισθή ή πιθανότης δημιουργίας πλη
θωρισμού. Εις τήν περίπτωσιν τής Ελλάδος πρέπει νά άναφερθή δτι ή χρη- 
σιμοποίησις τής βοηίίείας είχε σαφώς καταναλωτικόν χαρακτήρα 7. Τοιουτο
τρόπως, μικρόν τμήμα αυτής άφιερώθη εις επενδύσεις προς άνασυγκρότησιν 
και περαιτέρω έπέκτασιν τής οικονομίας. Ή δυσμενής κατανομή τής βοή
θειας μεταξύ καταναλώσεως και έπενδύσεως δέν ήτο άνευ συνεπειών διά τήν 
μελλοντικήν έξέλιξιν τής ελληνικής οικονομίας. Ή παραγωγική διάρθρωσις 
τής χώρας παρέμεινε τελικώς αναλλοίωτος, γεγονός τό όποιον ώδήγησε, μετά 
τήν οριστικήν περικοπήν τής ξένης βοήθειας, εϊς μίαν όξείαν επανεμφάνιση· 
τών προβλημάτων τής ελληνικής οικονομίας.

’Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω, είναι σαφές δτι ή κυρίως διά καταναλωτι
κούς σκοπούς χρησμιοποίησις τής οικονομικής βοήθειας διηυκόλυνε μεγάλως 
τήν πολιτικήν αύξήσεως τών ατομικών εισοδημάτων καί βελτιώσεως τοΰ βιο
τικού επιπέδου τοΰ λαού. ’Αλλά καθ’ δλην τήν περίοδον μέχρι καί τοΰ 1951, 
ή άσκηθείσα οικονομική πολιτική δέν περιωρίζετο μόνον εις τήν δημιουργίαν

7. Βεβαίως δέν είναι τόσον απλή ή διαπίστωσις τοΰ καταναλωτικού χαρακτήρο; 
τρς παρεχόμενης βοήθειας. Διότι, ακόμη καί αν είσήγοντο κυρίως καταναλωτικής μορ- 
ιρής αγαθά μέσω αυτής, θα ήτο δυνατή λόγω τής εισαγωγής αυτών, μία μετακίνησις 
παραγωγικών συντελεστών έκ τών αντιστοίχων παραγωγικών τομέων τοΰ έσωτερικοϋ, 
οί όποιοι άπελευθεροόμενοι τοιουτοτρόπως έκ τής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, 
θά έχρησιμοποιοΰντο εις τήν παραγωγήν αγαθών έπενδύσεως. Είναι αυτονόητον ότι 
μία τοιαότη μετακίνησις συντελεστών ίσοδυναμεϊ μέ τήν χρηματοδότηση· επενδύσεων 
εις τό εσωτερικόν.

’Αλλά παρ’ όλα αέιτιί ό καταναλωτικός χαρακτήρ τής βοήθειας διαιραίνεται κυρίως 
έκ τών κάτωθι δεδομένων:

τ.) Αί καταθέσεις έκ τής δραχμοποιουμένης βοήθειας έκάλυπτον κατά μέγα μέ
ρος ελλείμματα τών τρεχουσών καταναλωτικών δαπανών τοΰ κρατικού προϋπολογισμού,

6) Λόγιο τής χαμηλής τιμής τού ξένου συναλλάγματος (υπερτίμησες τής δρα
χμής), τά άγαθά τής βοήθειας διετίθεντο εις τήν πραγματικότητα εϊς τιμάς κατά 
πολύ κατιοτέρας τών έπιβεβλημένων, γεγονός τό όποιον ίσοδυναμεϊ μέ ολοσχερή χει
ρισμόν μέρους αυτής προς τόν πληθυσμόν.
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εκείνων των συμπληρωματικών εισοδημάτων τά όποια αντιστοιχούσαν εις τό 
καταναλωτικόν τμήμα τής βοήθειας. Π ράγματι, οί υπεύθυνοι φορείς δεν 
ήσαν τελικώς εις θέσιν, ήθελημένως ή άθελήτως, να περιορίσουν τά χρημα
τικά εισοδήματα μέχρι τοΰ ορίου των υπαρχόντων μέσων (εσωτερικού καί ε
ξωτερικού). Ούτω εόρίσκετο ή οικονομία μονίμως εις μίαν κατάστασιν πλη
θωρισμού, μέ αποτέλεσμα την ανατροπήν τής ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πλη
ρωμών 8.

”Ας εξετάσουμε τώρα ποί.αι διέξοδοι υφίσταντο διά την οικονομικήν 
πολιτικήν τής χώρας, εις τήν περίπτωσιν τής περικοπής τής ξένης οικονο
μικής βοήθειας. Δυο φαίνεται νά ήσαν αί πιθαναί λύσεις: Ή πρώτη θά ήτο 
ή έξισορρόπησις τών εσωτερικών μεγεθών μέσω τής προς τά άνω κινήσεως 
τού γενικού επιπέδου τών τιμών, κατόπιν τοΰ περιορισμού τού δγκου τών 
εισαγωγών, καί ή επαναφορά τού ισοζυγίου πληρωμών εις κατάστασιν ισορ
ροπίας διά τής διορθώσεως τής συναλλαγματικής ισοτιμίας (υποτιμήσεως 
τής δραχμής) άνευ τής προσφυγής εις αντιλαϊκά μέτρα περικοπής τών ονο
μαστικών εισοδημάτων. Ή δευτέρα λύσις, εις περίπτωσιν καί)’ ήν έπιζητεί- 
ται ή αποφυγή υψώσεως τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών ήτο ή εφαρ
μογή τής άντιπληθωριστικής πολιτικής, τεινούσης εις τον περιορισμόν τής 
χρηματικής ζητήσεως εις μέγεθος αναλογούν εις τό περικοπέν ποσόν εξω
τερικής βοήθειας.

Ή πρώτη λύσις ήτο διά τήν περίπτωσιν τής ελληνικής οικονομίας μάλ
λον ανεφάρμοστος, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής ήδη υφισταμένης ύπερτιμήσεως 
τής δραχμής καί τών εκτεταμένων δυσχερειών εις τήν επαναφοράν τής ισορ
ροπίας τού ισοζυγίου πληρωμών. Οΰτω ήκολουθήθη ή δευτέρα λύσις. Ό πε
ριορισμός τών εισοδημάτων διά μιας άντιπληθωριστικής πολιτικής ήτο ιδι
αιτέρως αναγκαίος, διότι άφ’ ενός μέν κατά τήν προηγηθεΐσαν μακράν περίο
δον είχον πολλάκις έμφανισθή πληθωριστικοί τάσεις εκ ψυχολογικών λόγων, 
άφ’ ετέρου δε πλεονάζουσα αγοραστική δύναμις οδηγεί έκάστοτε τό εσωτερι
κόν επίπεδον τών τιμών προς τά άνω.

8. «Το κλασσικόν σφάλμα τών περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών μετά τόν πό
λεμον, συνίστατο εις τό οτι έπεδίωκον νά ζήσουν ΰπεράνω τών υφιστάμενων δυνατο
τήτων των. 'Η σύνθεσις κολλεκτιβισμοϋ καί πληθωρισμού, ή οποία ήτο χαρακτηρι
στικόν γνιόρισμα τής μεταπολεμικής οικονομικής πολιτικής το)ν, (οδήγησε τάς οικο
νομίας των εις μίαν κατάστασιν διαρκούς πληθωριστικής πιεσεως. Κυβερνήσεις καί 
Κεντρικά Τραπεζικά 'Ιδρύματα έδημιούργουν μονίμως περισσότερα εισοδήματα row 
άντιστοίχως διαθεσίμων αγαθών», W. Ropke, Internationale Ordnung Heute, Zurich, 

1904, σελ. 283.
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Κατά συνέπειαν ό ασκηθείς άντιπληθωρισμός δεν έπεδίωκε μόνον τον 
περιορισμόν τών ονομαστικών εισοδημάτων κατόπιν τής περικοπής τής βοήθει
ας, άλλα καί πέραν αύτοΰ την επαναφοράν υγιών νομισματικών συνθηκών, ικα
νών νά εδραιώσουν την πίστιν ε’ις τό νόμισμα καί την οικονομικήν ευρωστίαν 
τής χώρας. Πέραν αυτών, δεν είναι καθόλου βέβαιον εάν περαιτέρω επιδίωξις 
τής έφαρμοσθείσης οικονομικής πολιτικής ήτο ή μέσω πλέον αυστηρών άντι- 
πληθωριστικών μέτρων πτώσις τοϋ γενικού επιπέδου τών τιμών, ούτως ώστε 
νά περιορισθή ή υφιστάμενη υπερτίμησις τής δραχμής. Λαμβανομένων θπ’ ό- 
τ|πν τών γνωστών δυσχερειών, άς αντιμετωπίζει μία τοιαότη πολιτική έξισορ- 
ροπήσεως τοϋ ισοζυγίου πληρωμών, πρέπει νά συμπεράνη κανείς δτι ακριβώς 
προς αποφυγήν τών έξ αυτών δυσμενών αποτελεσμάτων έπελέγησαν μέθοδοι, 
ώς ή επιβολή εισφοράς επί τών είσαγομένων καί ή έπιδότησις τών εξαγωγών.

2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΛΛΤΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΛΡΜΟΣΘΕΙΣΙΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΗΣ

Έκ τής διερευνήσεως τών δεδομένων τοϋ έτους 1952 έξάγεται τό συμπέ
ρασμα δτι ή άντιπληθωριστική πολιτική έφερε τό κύριον βάρος τών προσπαθει
ών προς έξισορρόπησιν τών συναλλαγματικών εισπράξεων καί πληρωμών μετά 
τήν περικοπήν τής εξωτερικής βοήθειας. Κατά πάσαν πιθανότητα διά τούς υ
πευθύνους τής χαράξεως τής οικονομικής πολιτικής ήτο δευτερευούσης σημα
σίας τό πρόβλημα τής συναλλαγματικής ισοτιμίας, έγκατελείφθη δέ ή έπίλυσίς 
του αμέσως μεν εις την μερικήν εφαρμογήν τοϋ συστήματος τών πολλαπλών 
τιμών συναλλάγματος, εμμέσως δέ εις τήν πιθανολογουμένην πτώσιν του γε
νικού επιπέδου τών τιμών κατόπιν τής πολιτικής τών στερήσεων.

Έρωτάται δμως, διατί ήδη από εκείνης τής εποχής καί άντ’ αυτών τών 
μεθόδων δεν έφηρμόσθη τό μέτρον τής ριζικής ύποτιμήσεως τής δραχμής;

Μία άποψις είναι δτι δεν ήσαν προς τούτο εύνοϊκαί αί γενικώς έπικρα- 
τοΰσαι συνθήκαι καί κτιρίως ή δημιουργηθεΐσα ατμόσφαιρα οικονομικής κρί- 
οεως καί άβεβαιότητος, λόγω τής μεγάλης καί αποτόμου περικοπής τής ξέ
νης βοήθειας. Εις άλλος βασικός λόγος ήτο δτι ή κατ’ εκείνην τήν εποχήν κυ- 
βερνώσα πολιτική παράταξις έπεζήτη νά άποφύγη αντί πάσης τιμής μίαν 
ύποτίμησιν τής δραχμής, έφ’ δσον αυτή θά έσήμαινεν οπωσδήποτε μείωσιν 
τής αγοραστικής δυνάμεως μισθών καί ημερομισθίων, πλήττουσα εύδέως τό 
βιοτικόν επίπεδον τής υπαλληλικής καί εργατικής τάξεως. Διά τον αυτόν άλ
λωστε σκοπόν δεν έπεδιώχθη τό άνοιγμα τών κλειστών επαγγελμάτων καί ή προ
σαρμογή άνίσων επιπέδων μισθών καί ήμερομισθίων επί ενός ενιαίου καί χαμη-
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λοτέροί' επιπέδου, γεγονός τό όποιον θά ήδύνατο νά βελτιώση σοβαρώς χί]ν αν
ταγωνιστικότητα ώρισμένων βασικών έξαγωγι'μων αγαθών.

Περαιτέρω, δόναται νά λεχ-θτ) ότι είναι δύσκολον νά διαπιστωθή εάν τό 
σύστημα των πολλαπλών τιμών συναλλάγματος προεκάλεσε τόσον μίαν μείωσιν 
τής ζητήσεως είσαγομένων αγαθών (λόγω ύτ|πόσεως τών τιμών αυτών), όσον 
καί μίαν αύξησιν τών εξαγωγών λόγω πτώσεως τών τιμών αυτών κατόπιν τής 
έπιδοτήσεώς των. Τά μέτρα ταΰτα έφηρμόσθησαν τον ’Οκτώβριον τοϋ 1952, 
κατηργήθησαν δέ πλήρως τον ’Απρίλιον τοΰ 1953 εις τό πλαίσιον τής πολιτι
κής ολοκληρωτικής άπελευθερώσεως τών εισαγωγών - ύποτιμήσεως τής δρα
χμής, την οποίαν έπέβαλεν ή επομένη Κυβέρνησις.

Δύναται νά λεχθή ότι κατά πάσαν πιθανότητα ή επιβάρυνσις τών περισ
σοτέρων είσαγομένων αγαθών δι’ εισφορών είχεν ως αποτέλεσμα μερικήν μό
νον ύψωσιν τών τιμών αυτών. Τούτο δέ, διότι τμήμα τών έπιβληθεισών εισ
φορών συνεψηφίσθη ενδεχομένως είτε διά τής μειώσεως τών κερδών τών εισα
γωγέων (κατόπιν τής άπελευθερώσεως τών εισαγωγών αύτών) είτε διά τής 
πτώσεως τών διεθνών τιμών εις τάς αγοράς τοΰ εξωτερικού κατ’ εκείνην τήν 
περίοδον. Περαιτέρω δέ, είναι ενδεχόμενον, ή ΰψωσις τών τιμών ώρισμέ- 
νης κατηγορίας είσαγομένων αγαθών, τών λεγομένων πολυτελείας, νά μη 
επηρέασε τόσον πολύ μειωτικώς τήν ζήτησίν των. 'Ως γνωστόν ή ζήτησις 
αγαθών πολυτελείας διαμορφούται άνελαστικώς εις περίπτωσιν ύψώσεως τών 
τιμών αύτών.

Συμπερασματικώς, δύναται νά λεχθή δτι τήν κυριωτέραν έπίδρασιν πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής μειώσεως τών εισαγωγών ήσκησεν όχι τόσον ή επιβολή 
τών εισφορών επί τών είσαγομένων, άλλ’ ό περιορισμός τών εισοδημάτων 6 
προκληθείς εκ τής άντιπληθωριστικής πολιτικής. ’Από τής άλλης πλευράς, εί
ναι δυσχερής ή έκτίμησις τής συμβολής τών επιδοτήσεων επί τής αύξήσεοκ 
τού όγκου τών εξαγωγών. Πάντως είναι βέβαιον δτι σημαντικόν ρόλον εις 
τήν αύξησιν τών ελληνικών εξαγωγών διεδραμάτισεν καί ή εντασις τής ζη
τήσεως τοΰ εξωτερικού δι’ ελληνικά προϊόντα, κυρίως δέ ή τοιαύτη τών εκ 
παραδόσεως πελατών μας κατά τό έτος 1952.
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ΤΟ ΕΤΟΣ 1953. ΙΣΟΖΤΓΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΤΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Τ Μ Η Μ A I

I) ΥΙΙΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

1. ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΚΛΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Έάν θέλη κανείς νά συνοψίση τά αποτελέσματα τής έφαρμοσθείσης κατά 
το 1952 ά ντ ι πλη θω ρ ι σ τ ι κή ς πολιτικής, δύναται νά εϊπη δτι έπετεύχθη ή μέσοι 
τοϋ περιορισμοί των εΐσοδΐ|μάτων μείωσις των εισαγωγών, ενώ ταυτοχρόνως 
παρέμενε σχεδόν σταθερόν τό εσωτερικόν επίπεδον τών τιμών. Τοιουτοτρόπως 
α! οικονομικά! άρχα! είχον κατορθώσει νά έπιλΰσουν μέρος τών σημαντικών 
προβλημάτων τών συναρτωμένων με την έξισορρόπησιν του ισοζυγίου πληρο)- 
μών.

Π αρά ταΰτα ή ΰπερτίμησις τής δραχμής έναντι τών ξένων νομισμάτων 
διετηρεΐτο, τό γεγονός δε τοΰτο ήμπόδιζε την οριστικήν έπίλυσιν τοϋ προβλή
ματος τής Ισορροπίας τών μετά τοϋ έξωτερικοΰ συναλλαγών. Π ράγματι, ή κα- 
θιερωθεΐσα κατά τό 1952 οικονομική πολιτική έλαχίστην ήσκησεν έπίδρασιν 
έπ! τής ισοτιμίας δραχμής - ξένων νομισμάτων. Τόσον τό μέτρον τών πολλα
πλών τιμών συναλλάγματος, δσον και ή κατά τό έτος τοϋτο σημειιυθείσα μικρά 
πτώσις τοϋ έσωτερικοΰ επιπέδου τών τιμών, δεν ήσαν εις θέσιν νά διαμορφώ
σουν μίαν νέαν και οριστικήν συναλλαγματικήν ισορροπίαν.

Αί οικονομικά! άρχα! θά ήδύναντο βεβαίως νά εφαρμόσουν μίαν ακόμη 
αύστηροτέραν άντιπληθωριστικήν πολιτικήν μέ στόχον τήν πτώσιν τοϋ έσω- 
τερικοϋ επιπέδου τών τιμών εις τοιοΰτον επίπεδον, ώστε δι’ αυτής νά αρθή 
ή ϋφισταμένη ΰπερτίμησις τής δραχμής. Λόγιο δμως τής γνιοστής ακαμψί
ας τών μισθών - ήμερομισθίων ώς και άλλων συντελεστών τοϋ κόστους, θά 
ήτο προβληματική ή επιτυχία μιας τοιαΰτης πολιτικής άνευ σημαντι
κής μειώσεως τοϋ βαθμοϋ άπασχολήσεως. Παραλλήλως τό άντίτιμον τής 
έντάσεως τοϋ άντιπληθωρισμοϋ θά ήτο οπωσδήποτε ή πτώσις τοϋ παραγιό-
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γικού επιπέδου εις την χώραν. Πράγματι, ή συνέχισις τής αυτής πολιτι
κής ήτο πλέον αδύνατος, ή δέ ύποτίμησις τής δραχμής έφαίνετο πλέον ώς ή 
μοναδική λύσις, διότι: 1. Είχον έκδηλωθή ήδη ίσχυρόταται αντιδράσεις ά- 
ναφορικώς μέ την συνέχισιν τού αντιπληθωρισμοΰ. 2. Είχον έξαντληθή σχε
δόν τά άποτελέσματα των μέτρων περιορισμού τών εισαγωγών καί τονώσεως 
των εξαγωγών. 3. 'Τφίστατο αδυναμία ύψώσεως τών δασμών λόγιο διεθνών 
συμβατικών υποχρεώσεων, παραλλήλως δέ έληγον προθεσμίαι υποχρεωτικής 
άπελευθερώσεως τών εισαγωγών εις τά πλαίσια τού διευρωπαϊκοΰ εμπορίου 
καί 4. Είχε πλέον συνειδητοποιηθή εις τά ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια ή 
ανάγκη έγκαταλείψεως τού συστήματος τών περιορισμών καί ελέγχων, λόγω 
πλήρους άποτυχίας του. Τοιουτοτρόπως την 9ην ’Απριλίου 1953 έπεβλήθη 
τό μέτρον τής ύποτιμήσεως τής δραχμής έναντι τών ξένων νομισμάτων.

Δύο ουσιώδη στοιχεία, άναφορικώς μέ τό έφαρμοσθέν μέτρον, πρέπει 
νά έξαρθοΰν εις τό σημεΐον τούτο: 1. Ή Ελλάς ώς μικρά οικονομία, έχου- 
σα έλαχίστην έπίδρασιν επί τής διεθνούς αγοράς, άπελάμβανε μιας σημαν
τικής αυτονομίας εις την συναλλαγματικήν της πολιτικήν καί άρα δι’ αυτήν 
δέν ήτο αναγκαία ή στάθμισις τών αντιδράσεων τρίτων χωρών εις περίπτω- 
σιν ύποτιμήσεως, πράγμα άδιανόητον διά μεγάλα οίκονομικώς έθνη 9. 2. Λό- 
γψ τής τηρηθείσης πλήρους μυστικότητος περί τό μέτρον, δέν έσημειώθη αύ- 
ξησις τών εισαγωγών προς δημιουργίαν άποθεμάταιν ή βεβιασμένη πληρωμή 
υποχρεώσεων πρός τήν αλλοδαπήν ή ήθελημένη καθυστέρησις τών εξαγωγών, 
κατά τήν αμέσως προ τής ύποτίιμήσεοδς περίοδον. ’Άλλωστε οί περιορισμοί εις 
τάς είσαγωγάς καί ό συνεχιζόμενος αντιπληθωρισμός δέν έπέτρεπον ευκόλως 
τήν έκδήλωσιν τοιούτων τάσεων.

Συνεπώς καί από τάς δύο αύτάς πλευράς δέν ένεψανίσθησαν άντιδράσεις 
τείνουσαι εις τήν άρσιν τής άποτελεσματικότητος τού μέτρου.

2. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

α) Διά τής ύπ’ άριθμ. 267 τής 9ης ’Απριλίου 1953 Π ράξεως τού 
'Υπουργικού Συμβουλίου καθορίσθησαν νέαι τιμαί συναλλάγματος, ήτοι 30 
δραχμαί διά τό δολλάριον ΗΠΑ καί 84 δραχμαί διά τήν λίραν στερλίναν έ
ναντι τών προϋφισταμένων 15 καί 42 δραχμών άντιστοίχως. Ούτω ή ύποτίμη- 
σις τού ελληνικού νομίσματος ήτο σημαντικωτάτη, άνερχομένη εις 100%, εάν

9. Ξ· Ζολώτα, ’Αναπροσαρμογή, πληθωριστικοί πιέσει: καί επενδύσει;..., έ.ά., 

σελ. 336.
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ώς βάσις συγκρίσεως ληφθή ή παλαιά επίσημος ισοτιμία έν σχέσει lie τί|Υ νέ- 
αν τοιαότην 10 *. 'Υπολογισμοί γενόμενοι ολίγον χρόνον προ τής αναπροσαρμο
γής κατέληγον εις τό συμπέρασμα ότι ή πραγματική ύπερεκτίμησις τής δρα
χμής έν σχέσει προς τό δολλάριον ΗΠΑ δεν ήτο άνωτέρα τοϋ 50% η. Ή ακρί
βεια δμως των υπολογισμών αυτών ήτο σχετικής αξίας α) λόγω τών γνωστών 
αδυναμιών τής εν προκειμένω έφαρμοσθείσης μεθόδου τών αγοραστικών δυ
νάμεων 12 κα'ι 6) λόγω τοϋ γεγονότος δτι αΐ εις δολλάρια εμπορικοί συναλλαγαί 
ήσαν μικρόν μόνον τμήμα τοϋ ελληνικού εξωτερικού εμπορίου. Πέραν αυτών, 
άλλοι υπολογισμοί άνεβίβαζον κατά τα τέλη Δεκεμβρίου 1952 (ήτοι μετά τάς 
έπιβληθείσας εισφοράς επί τών είσαγομένων καί επιδοτήσεις υπέρ τών εξα
γομένων) την μέν μέσην τιμήν συναλλάγματος δι’ είσαγωγάς εις 17,6 δρχ., 
την δέ μέσην τιμήν συναλλάγματος δι’ έξαγωγάς εις 20.G δρχ. κατά δολ
λάριον 13 14.

Διά την επιβολήν μιας σημαντικώς μεγαλυτέρας ύποτιμήσεως σπουδαίοι’ 
ρόλον διεδραμάτισεν ό φόβος μελλοντικών υψώσεων τών τιμών έξ αιτίας τής 
αναπροσαρμογής, αί όποΐαι βεβαίου (υψώσεις) ήδυναντο νά είναι σαφώς ι
σχυρότερα!, ακριβώς λόγω τής εκλογής ενός μεγαλυτέρου ποσοστοΰ υποτιμή- 
σεως. Σχετικώς με τό ποσοστόν τής ύποτιμήσεως έγεννήθησαν κατά τήν ε
ποχήν εκείνην σημαντικαί άμφιβολίαι καί έγένοντο όξύταται συζητήσεις 44. 
Φαίνεται δμως δτι αποφασιστικής σημασίας διά τήν εκλογήν τής νέας ισο
τιμίας ήσαν οί υπολογισμοί, διά τών όποιων άπεδεικνύετο δτι μία τιμή 27 

δραχμών άνά δολλάριον ήτο αναγκαία, προκειμένου νά καταστοϋν ατιτοδυνά- 
μως εξαγώγιμα τά πλείστα καί σπουδαιότερα ελληνικά αγαθά15·. Βάσει 
exante υπολογισμών άλλων μελετητών διε(πιστώθη, πάντως, δτι τό ποσο
στόν ύποτιμήσεως ήτο μεγαλύτερον τοϋ αναγκαίου, με συνέπειαν ή δραχμή νά 
παραμείνη διά σχετικώς μακρόν χρονικόν διάστημα σαφώς υποτιμημένη 16 

(Σχεδιάγρ. 6).

10. Ε. Κίίιι,ιZahlungsbilanzpolitik, Zurich - Tiibingen, 1959, σελ. 210.
Π. Μ. Γουδή, Ή αναπροσαρμογή τής τιμή; τοϋ συναλλάγματος, ε.ά., σελ. 210.
12. Fr. W. Meyer, Kaufkraftparitat, ε.ά., σελ. 581) - 5ί)2.
13. 1/. Γουδή, ε.ά., σελ. 215.
14. Σ. Πηυλοπούλου, Ή νέα οικονομική πολιτική..ε.ά., σελ. 13, 274.
15. Μ. Γουδή, έ.ά., σελ. 274.

1(ϊ. Τράπεζα τής 'Ελλάδος: Ή ελληνική οικονομία κατά τό 11)54, ΆΟήναι, 11)55, 
σελ. 7, Μ.0.Σ.Δ., Σεπτέμβριος - ’Οκτώβριος 11)55, ΆΟήναι, σελ. 22, Γ. Χαλχιοπούλου, 
Δελτών Οικονομικών Πληροφοριών, τεύχος 23, ΆΟήναι, 1954, σελ. 7. Τοϋ κινδύνου 
τουτου δεν ειχεν ίσως σαφή συνείδησιν ό τότε 'Τπουργός Συντονισμοϋ. Εις τήν πρό;
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6) Ή ανάγκη τής συγκρατήσεως τοΰ επιπέδου των τιμών κυρίως των 
είσαγομένων αγαθών, ή ΰψωσις τής τιμής τών οποίων ήτο αναπόφευκτος λόγω 
τής αναπροσαρμογής, ώδήγησε εις την πλήρη άπελευθέρωσιν τών εισαγωγών 
όχι μόνον έναντι τών χωρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας άλλα 
καί έ'ναντι τών λοιπών οικονομικών περιοχών τής διεθνούς άγοράς. Κατά συ
νέπειαν (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων), κατηργήθησαν ολαι αί υφιστάμενοι 
ποσοστώσεις επί τών εισαγωγών, ώς καί άπαντα τά μέτρα τά ιθέτοντα φρα
γμούς είς τό ιδιωτικόν έμπόριον. Τοιουτοτρόπως έξηφανίσθησαν εντός μιας 
νυκτός αί καθ’ όλην την μεταπολεμικήν περίοδον καταδυναστεύουσαι την ελ
ληνικήν αγοράν όλιγοπωλιακαί συνθήκαι, όπως επίσης καί τά υπέρογκα κέρδη 
τών εισαγωγέων (Kontingentrente) καί τών λοιπών παρασιτικώς διαμεσολα- 
βούντων. Είναι εκτός πάσης άμφισβητήσεως ότι σημαντικόν μέρος τών ενδεχο
μένων ύψωτικών τάσεων τών τιμών τών είσαγομένων καί λοιπών αγαθών συ- 
νεψηφίσθη τελικώς διά τής έκμηδενίσεως τών κερδών τών εισαγωγέων καί 
τών διαμεσολαβοΰντων προσώπων 17. Συνεπώς ό εφοδιασμός τής ελληνικής α
γοράς είς αγαθά έγένετο υπό συνθήκας πλέον εΰνοϊκάς διά τον καταναλω
τήν, ή δε εγχώριος αγορά, ενώ μέχρι τοΰ ’Απριλίου 1953 έκυριαρχεΐτο υπό 
τών παραγωγών, προσήγγισεν μετά ταΰτα προς τον τύπον μιάς έλευθέρας 
οικονομίας τής άγοράς (Markt - wirtschaft) κυριαρχουμένης υπό τών κατα
ναλωτών.

γ) Δι’ άλλων αποφάσεων έλήφθησαν μέτρα διά την κατάργησιν τών 
^κλειστών επαγγελμάτων (μονοπώλια εργασίας) καί διά την έξυγίανσιν τών 
συνθηκών είς ώρισμένους κλάδους προσφοράς υπηρεσιών18. ’Έναρξις τής 
εφαρμογής τοιούτων μέτρων έγένετο κυρίως είς τούς έξαγωγικούς κλάδους 
(π.χ. επεξεργασία καπνών), με τον προφανή σκοπόν τήν συμπίεσιν τοΰ κό
στους εξαγωγής τών προϊόντων, καί παρ’ όλην τήν σημειωθείσαν κοινωνι
κήν αναταραχήν καί άντίδρασιν τών πληττομένων τάξεων.

δ) Ή άπελευθέρωσις τών εισαγωγών ήκολουθήθη τον ’Ιούλιον τοΰ 
1953 από σημαντικήν μεταβολήν είς τό καθεστώς αποπληρωμής τής αξίας 
τών είσαγομένων. Άνεγνωρίσθη, δηλαδή, ή δυνατότης πραγματοποιήσεως

την Βουλήν ομιλίαν του τής 23η; Νοεμβρίου 1953 λέγει '■ «Δι’ εν ίσως ί)ά δυνάμεΟα να 
κατηγορηΟώμεν, οτι Οά έπρεπε νά προχωρήσοιμεν καί περισσότερον», Οι πρώτοι διόδε- 
κα μήνες τής Κυβερνήσεω; Συναγερμού, ΆΟήναι, Δεκέμβριος 1953, σελ. 34.

17. J. Rueff, Die franzosische Wirtschaftsreform, ORDO, Band XII, Diisseldorf 

und Miinchen, 1960 - 1961, σελ. 117.
18. Σ. Πονλοπονλου, έ.ά., σελ. 10, 123, 124, 183.
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Πηγή : Τράπεζα τής Ελλάδος, Ή ελληνική οικονομία κατά τό 1D54, ε.ά.,
σελ. 62.
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εισαγωγών έναντι φορτωτικών εγγράφων καί επί προθεσμιακοί διακανονι
σμοί της αξίας των. Τό μέτρον τούτο ήθέλησε κατ’ αρχήν νά αξιοποιήση 
τάς βελτιωθείσας πιστωτικός συνθήκας εις την διεθνή αγοράν, έσήμαινε δέ 
την δημιουργίαν νέων πηγών πιστοδοτήσεως τών εισαγωγών εκ μέρους τής 
αλλοδαπής καί προς δφελος τόσον τών εισαγωγέων καί τών βιομηχανικών ε
πιχειρήσεων, δσον καί διά τό σύνολον τής οικονομίας19.

ε) Διά μιας ολοκλήρου σειράς αποφάσεων κατηργήθησαν σχεδόν ολοκλη
ρωτικούς δλα τά μέτρα περί καθορισμού τιμών ασφαλείας αγροτικών προϊόν
των, περί συγκεντρώσεως ή εξαγοράς γεωργικών αγαθών, περί έπιδοτήσεως 
αυτών εις τον παραγωγόν κτλ. Τοιουτοτρόπως άπηλλάγη ή αγορά γεωργικών 
προϊόντων ενός τεραστίου παρεμβατικού μηχανισμού μέ τά γνωστά σφάλματα, 
τάς ανακόλουθους αποφάσεις καί την άπίθανον γραφειοκρατικήν όργάνωσιν 20.

στ) ’Άλλο σημαντικόν νομοθέτημα ύπήρξεν ό Ν. 2687 τής 10ης Νοεμ
βρίου 1953 περί ένισχύσεως καί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού. Δι’ αυ
τού έδίδοντο ουσιώδεις εγγυήσεις εις τό αλλοδαπόν κεφάλαιον καί καθωρίζετο 
ό τρόπος επιστροφής αυτού, ή εις συνάλλαγμα εξαγωγή τόκων καί κερδών, 
διάφοροι άπαλλαγαί κ.ά. 21.

Συμπληρωματικά μέτρα, τά όποια έλήφθησαν αμέσως μετά την αναπρο
σαρμογήν, δπως π.χ. έ'ντασις τών πιστωτικών περιορισμών, αυστηροί έλεγχοι 
τών τιμών κατά τό πρώτον στάδιον κτλ., είχον ως στόχον τήν καταπολέμησιν 
ψυχολογικών αντιδράσεων, δυναμένων νά οδηγήσουν εις αποτόμους υψώσεις 
τών τιμών καί συνεπώς εις τήν ανατροπήν τού έπιδιωκομένου διά τής ύπο- 
τιμήσεως αποτελέσματος. Παραλλήλως τό προσωρινώς έπιβληθέν μέτρον πα
ρακρατήματος μέρους τής συναλλαγματικής αξίας εκ τής εξαγωγής αγαθών, 
ως ή δρυζα, ό βάμβαξ καί τό έλαιόλαδον είχεν ώς σκοπόν άφ’ ενός μέν νά 
παρεμποδίση τήν εξαγωγήν αγαθών, ή εσωτερική ζήτησις τών οποίων εύρί- 
σκετο εις ανταγωνισμόν μέ τήν εξωτερικήν ζήτησιν αυτών, άφ’ ετέρου δέ νά 
άποδώση συμπληρωματικά έσοδα εις τό δημόσιον προς κάλυ\|πν τού ελλείμμα
τος τού προϋπολογισμού.

19. Μ.Ο.Σ.Δ., Σεπτέμβριος - ’Οκτώβριος 1!)όΓ>, σε?.. 24.
20. Ν. Ξανθάκη, Ή πολιτική προστασίας..., έ.ά., σελ. 87, 1)2, !>ό, Ξ. Ζυλώτα, 

’Αναπροσαρμογή..., έ.ά., σελ. 340.
21. Σ. Πουλοπούλου, έ.ά., σελ. 136, 144.



ΤΜΗΜΑ II

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑI ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1. ΝΌΜΙΣΜΑ, ΙΙΙΣΊΊΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΊΊΜΑΙ

α) 'Ως προελέχθη, ή «ποπληθωρική πολιτική τοΰ 1952 ύπεβοήθησε 
σημαντικώς την προσπάθειαν τής νομισματικής έξυγιάνσεως τοΰ 1953. Κατά 
τό πρώτον τρίμηνον τοΰ τελευταίου τούτου έτους ή νομισματική κυκλοφορία 
συνεκρατήθη εις επίπεδον κατώτερον τοΰ Δεκεμβρίου 1952, άφ’ ενός μέν διά 
τής άθρόας έκποιήσεως κρατικών αποθεμάτων τροφίμων, άφ’ ετέρου δέ διά 
τής συνεχίσεως τής πολιτικής πιστωτικής στενότητος.

’Αμέσως μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχμής οι πιστωτικοί περιορισμοί 
κατέστησαν περισσότερον αυστηροί, εις μίαν προσπάθειαν συγκρατήσεως τών 
πληθωριστικών τάσεων, αΐτινες προκύπτουν, συνήθως, εκ τής ύποτιμήσεως, με 
αποτέλεσμα τήν μείωσιν τής νομισματικής κυκλοφορίας κατά μήνα ’Ιούνιον έ
ναντι τοΰ ’Απριλίου τοΰ αύτοΰ έτους (Πίν. 29). Εις άντίθεσιν μέ τάς ανωτέ
ρω εξελίξεις, κατά τό 6' έξάμηνον τοΰ 1953 ή αΰξησις τής νομισματικής κυ
κλοφορίας είναι σημαντική καί ανέρχεται εις 50% περίπου, εάν ώς βάσις 
συγκρίσεως ληφθή τό ύψος τής νομισματικής κυκλοφορίας κατά μήνα Ιού
νιον έν σχέσει μέ τό τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους 22.

Έκ τής μελέτης τών παραγόντων, οΐτινες επηρέασαν τό μέγεθος τής 
νομισματικής κυκλοφορίας, προκύπτει δτι:

1. Συντελεσταί αύξήσεως τής κυκλοφορίας ήσαν: α) κυρίως ή υπερ
αγορά ξένου συναλλάγματος εκ μέρους τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος καί 6) 
ή έκ μέρους τοΰ Δημοσίου χρηματοδότησις τής συγκεντρώσεως τής σημαν- 
τικώς μεγαλυτέρας παραγωγής σιτηρών τοΰ έτους 1953. Δευτερευόντως έπέδρα- 
σαν αύξητικώς επί τής νομισματικής κυκλοφορίας κατ’ αρχήν μέν αί πλήρωμα! 
διά δαπάνας επενδύσεων τοΰ Δημοσίου, περιωρισμένως δέ ή αΰξησις τών προς 
τήν οικονομίαν χορηγουμένων πιστώσεων.

2. Παράγοντες μειώσεως τής κυκλοφορίας κατά τό 1953 ήσαν: α) 
Ή ουσιώδης αΰξησις τών παρά Τραπέζαις καταθέσεων. 6) Τό πλεόνασμα εις 
τούς λογαριασμούς τοΰ Δημοσίου μετά τήν έξαφάνισιν τοΰ χρονίου έλλείιιμα-

22. Τράπεζα της Ελλάδος: ’Έκθεσις τοΰ Διοικητοΰ της Τραπέζης διά τό έτος 
1953, Άθηναι, 1954, σελ. XXXIII,
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τος της δημοσιονομικής διαχειρίσεως και γ) τό εις δραχμάς προϊόν τής α
μερικανικής βοήθειας 24.

Έκ τού συνυπολογισμοΰ δλων των ανωτέρω παραγόντων εξάγεται τό συμ
πέρασμα δτι και μόνον ή κατά 50 έκ. δολλ. περίπου αυξησις τοΰ συναλλαγμα
τικού αποθέματος (ύπεραγοραί ξένου συναλλάγματος) 25 ήτο ικανός λόγος 
διά νά σημειωθή μία τοιαύτη διόγκοισις τής νομισματικής κυκλοφορίας. Ού- 
το), λόγω τοΰ έπιλεγέντος υψηλού ποσοστού ύποτιμήσεως, ένεφανίζετο εις τό 
ελληνικόν ίσοζύγιον πληρωμών σημαντικόν πλεόνασμα κα'ι τοιουτοτρόπως ύφί- 
στατο ή ελληνική οικονομία κατά τό 1953 την διαδικασίαν τοΰ είσαγομένου 
πληθωρισμοΰ.

Άναφορικώς μέ την εισοδηματικήν ταχύτητα κυκλοφορίας τοΰ χρήματος, 
φαίνεται δτι αΰτη ή παρέμεινε κατά τό 1953 σταθερά ή έσημείωσεν μικράν ά
νοδον 26.

6) Ή συνολική προς την οικονομίαν Τραπεζική χρηματοδότησις ηύξήίΐη 
κατά τό 1953 εις ποσοστόν 10% περίπου. Άλλ' ενώ μέχρι τοΰ Αύγουστου 
1953 ο! διατηρούμενοι αύστηροί πιστωτικοί περιορισμοί είχον επιτύχει ση
μαντικήν μείωσιν τών προς τήν οικονομίαν χορηγήσεων, αλματώδης αυξησις 
αύτών σημειοΰται κατά τό μεταξύ Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου διάστημα (Πίν. 
30). Βασικός λόγος διά τήν αύξησιν τών πιστώσεων ήσαν αί άνάγκαι τής οι
κονομίας εις πρόσθετα μέσα πληρωμών, αί. προκύπτουσαι άφ’ ενός μέν κατόπιν 
τής ύψώσεως τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών, άφ’ ετέρου δέ λόγω τής ση- 
μειωθείσης κατά τό 1953 ούσιώδους αύξήσεως κυρίως τοΰ όγκου τής βιομη
χανικής καί γεωργικής παραγωγής.

Π άντως έκ τής άναλύσεως τής συνολικής Τραπεζικής χρηιιατοδοτήσειος 
κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητος προκύπτει δτι ήτο δυσαναλόγως 
ηύξημένη κατά τό 1953 ή χρηματοδότησις τοΰ βιομηχανικού τομέως, έστω 
καί αν ληφθή ύπ’ όψιν τόσον ή αυξησις τού όγκου βιομηχανικής παραγωγής, 
δσον καί ή ύψωσις τών τιμών. Ούτω επί συνολικής αύξήσεως τής Τραπεζι
κής χρηματοδοτήσεως έκ 550,0 εκ. δρχ. ό βιομηχανικός κλάδος άπερρόφησεν 
μόνος αυτός τά 450,0 περίπου έκ. δρχ. 27.

24. Οί πρώτοι δώδεκα μήνες τής κυβερνήσεοις Συναγερμού, ΆΟήναι, Δεκέμβρι
ος 1953, σε λ. 51, 54 καί 57 - 58, Ε Παγκάλον, Ή ελληνική οικονομία κατά τό 1953, 
Ε.Ο.Π.Ε., ’Ιανουάριος - Ιούνιος 1954, σελ. 99 - 100.

25. Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοΰ έτους 1953, έ.ά., σελ. XLVI.
26. Σ. Πουλοπούλου, έ.ά., σελ. 162, Ξ. Ζολώτα, Νομισματική ισορροπία..., έ.ά., 

σελ. 79.

27. Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοΰ έτους 1953, έ.ά., σελ. 120,.
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Τέλος, κατά τούς τελευταίους μήνας τοΰ 1953 εμφανίζεται προοδευτικώς 
ουσιώδης αύξησις των καταθέσεων (Πίν. 30) κυρίως των Ιδιωτών, όφειλομέ- 
νη τόσον εις τήν προϊούσαν καλυτέρευσιν των συνθηκών ρευστότητος εις την 
αγοράν χρήματος, ό'σον και εις τήν έδραίωσιν τής εμπιστοσύνης άναφορικώς 
μέ τήν προοπτικήν σταθερός έξελίξεως τής ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως ή 
έξυγίανσις εις τον τομέα τής πΐστεως δεν εχει ακόμη συντελεσθή, τούτο δέ κα
ταδεικνύεται έκ τοΰ γεγονότος δτι ή αύξησις τών παρά Τραπέζαις καταθέσεων 
αφορά κυρίως τάς καταθέσεις σψεως καί οχι τάς τοιαύτας ταμιευτηρίου ή προ
θεσμίας 28.

ΠΙΝΛΞ 30

Συνολική Τραπεζική χρηματοδότησις τής οικονομίας είς έκατ. δρχ. *

”Ετος 1 φ 1/ Α Μ I I Α Σ 0 Ν Δ

1952 5.428

1953 5.401 5.278 5.187 5.183 5.118 5.211 5.13.» 5.073 5.304 5.582 5.752 5.978

Καταθέσεις παρά Τραπέζα ις (πλήν Τραπέζης Ελλάδος) εις έκατ. δρχ.

”Ετος 1 Φ Μ A Μ 1 1 Α Σ Ο Ν Δ

1952 2.196

1953 2.136 2.138 2..146 2.208 2.203 2.269 2.395 2.523 2.670 2.955 3.115 3.204

ΤαάπεζΓί τηζ 'Ελλάδος:. .. τοΰ έτους 1954, ε.ά., πίναξ Ζ η.

γ) Κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1953 έσημειώθη ραγδαία βελτίωσις τής δη
μοσιονομικής καταστάσεως. Έν δψει τοΰ γεγονότος τής ύποτιμήσεως καί λό
γω τής βεβαιότητος τών οικονομικών αρχών οτι οίονδήποτε μέτρον αναπρο
σαρμογής τής τιμής τοΰ συναλλάγματος θά ήτο καθαρά ματαιοπονία, εάν προ
ηγουμένως δέν έπαυεν ό πληθωρισμός τοΰ εσωτερικού (ό τροφοδοτούμενος έκ 
τών ελλειμμάτων τής διαχειρίσεως τοΰ Δημοσίου), έλήφθησαν κατά τούς πρώ
τους μήνας τοΰ 1953 μέτρα περιορισμού τών δαπανών καί αύξήσεως τών έσό-

2S. Τράπεζα τής Ελλάδος:... τοΰ έτους 1953, έ.ά., σελ. 118.
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δων 29. Μετά την υποτίμησιν τής δραχμής, αποφάσεις περί παρακρατήματος 
μέρους τής αξίας των εξαγωγών, προκειμένου περί ώρισμένων προϊόντων, άπέ- 
βλεπον καί είς την αΰξησιν των κρατικών εσόδων. Κυρίως όμως τό μέτρον τής 
ρευστοποιήσεως τών εις χεΐρας τοϋ Κράτους ευρισκομένων τροφίμων, έπενήρ- 
γησε κατ’ εκείνην την εποχήν άντιπληθωριστικώς. Σαφή εικόνα τής σημειωθεί- 
σης σημαντικής βελτιώσεως εις τά δημοσιονομικά πράγματα τής χώρας δίδει 
ό κατωτέρω πίναξ 31.

Π/ΝΑΞ 31

’Ελλείμματα δημοσιονομικής διαχειρίσεως και άπορρόφησις δραχμών εκ τής 
αμερικανικής βοήθειας (εις έκατ. δρχ. τρεχ. αξίας)*

Έλλειμμα δημοσιονομικής διαχειρίσεως Αημιονργη-
θεϊααι

Προϋπολογισμού Λογ/σμον Σύνολον δραχμαι
εφοδίων βοήθειας

1950/51 3.311 —241 3.070 3.806

1951/52 2.104 581 2.685 2.890

1952/53 1.252 ---ο-'2 910 1.796

1953/54 1.332 406 1.738 1.542

* Ξ· Ζολώτα, σε?.. 121.

Εντυπωσιακή είναι κατ’ αρχήν ή μείωσις τοϋ ελλείμματος τοϋ τρέχοντος 
προϋπολογισμοϋ από 2,1 δισεκ. δρχ. τό 1951 - 52 είς 1,2 δισεκ. δρχ. τό 1952 
■ 53. Άντιστοίχως, ό λογαριασμός εφοδίων τοϋ Δημοσίου ενώ παρουσίαζε 
χρεωστικόν υπόλοιπον 581 έκ. δρχ. τό 1951 - 52, εμφανίζει πιστωτικόν υπό
λοιπον 342 έκατ. δρχ. τό 1952 - 53. Οϋτω επιτυγχάνεται διά τό οικονομικόν 
έτος 1952 - 53 μείωσις τοϋ συνολικοϋ ελλείμματος τής δημοσιονομικής δια
χειρίσεως από 2,7 δισεκ. δρχ. είς 910 έκατ. δρχ., συγκρινάμενον δέ τό πο
οόν τοϋτο με τό κονδύλιον τών 1,8 δισεκ. δρχ., τών προερχομένων έκ τής 
ρευστοποιήσεως τής αμερικανικής βοήθειας, μάς δίδει τό μέτρον τοϋ άντι- 
πληθωριστικοΰ αποτελέσματος τοϋ προερχομένου έκ τοϋ δημοσιονομικοί! το
υ έοις.

29. Σ. Πονλοπούλου, ε.ά., σε/.. 7, Περιοδικόν «Χέα Οικονομία», τόμο; 1953, 
ΆΑήναι, σελ. 74 - 77, 121, 167.

9
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Κατ’ άλλους υπολογισμούς τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα τού Κρατικού 
Π ροϋπολογισμοΰ μετά τών έξαρτωμένων ύπ’ αυτού ’Οργανισμών κτλ., άφη- 
σαν πλεόνασμα 700 έκ. δρχ. κατά τό ημερολογιακόν έτος 19 5 3 30.

δ) Κατά τό 1953 έσημειώθη σημαντική άνοδος τόσον τού τιμαρίθμου 
κόστους ζωής δσον και τοΰ τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως. Ώς δεικνύει 
ό πίναξ 32 από τού Δεκεμβρίου 1952 μέχρι τού Δεκεμβρίου 1953, τού μεν 
πρώτου ή ΰψωσις ήτο 20% περίπου, τού δε δευτέρου 30%.

Έκ τών στοιχείων τού ανωτέρω πίνακος προκύπτει ότι ενώ μέχρι και 
τοΰ Απριλίου 1953 αΐ τιμαί παρέμενον σταθεροί!, ταχύτατη μεταβολή αυτών 
προς τά άνω εμφανίζεται κυρίως από τού Μαΐου μέχρι τού Δεκεμβρίου 1953 
ώς συνέπεια τής ύποτιμήσεως τής δραχμής. Έκ παραλλήλου διαπιστούται ό
τι, ενώ εις τον τιμάριθμον κόστους ζωής ή ανοδική πορεία τών τιμών ήτο συ
νεχής σχεδόν μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου, εις τον τιμάριθμον χονδρικής πωλήσε
ως αί υψώσεις εντοπίζονται κατά τήν περίοδον Μαΐου - Αύγούστου, εξαν
τλούμενοι κατά τήν υπόλοιπον διάρκειαν τοΰ έτους. Πράγματι, τόσον ή ση- 
μαντικώς μεγαλυτέρα άνοδος τού τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως, δσον καί 
ή απότομος ύψωσις αυτού οφείλονται εις τό γεγονός ότι ό τιμάριθμος αυτός 
επηρεάζεται άμεσώτερον από τάς τιμάς τών είσαγομένων προϊόντων κατόπιν 
μιας νομισματικής αναπροσαρμογής31. Άντιθέτως, ό τιμάριθμος κόστους ζω
ής παρουσίαζεν άφ’ ενός μεν μίαν μικροτέραν ύι|ιωσιν, άφ’ ετέρου δε ή τάσις 
ανόδου αυτού δεν ήτο τόσον απότομος δσον εις τον τιμάριθμον χονδρικής πω
λήσεως, κατανεμομένη καί πέραν τού Δεκεμβρίου 1953. Τούτο ήτο αποτέλεσμα 
τού γεγονότος ότι ό τιμάριθμος κόστους ζοιής δεν έδέχετο μόνον τάς πρωτο
γενείς επιδράσεις τής νομισματικής ύποτιμήσεως, άλλ’ έξηκολούιθη τήν ανοδι
κήν του πορείαν ύπό τήν επιρροήν δευτερογενών παραγόντιον έμφανιζομένων 
κατά τό δεύτερον στάδιον μιας γενικωτέρας οικονομικής αναπροσαρμογής32.

30. Ε. Παγκόλου, έ.ά., σελ. 100.
31. Ξ. Ζολώτα, ’Αναπροσαρμογή..., έ.ά., σελ. 334.
32. Σχετικοί; μέ τάς έπιπτο'ισεις τοΰ μέτρον τής ύποτιμήσεως επί τών τιμών διά 

μίαν οικονομίαν ώς ή ελληνική, εξαίρετος είναι ή άνάλυσις τής Μ. Γονδή, εις το άρ- 
θρον της «Ή αναπροσαρμογή τής τιμής τοΰ συναλλάγματος»,Ε.Ο.Π.Ε., 1 ί)ό3, σελ. 
228 - 24G. Εις τήν μελέτην ναύτης (επί τής όποιας άλλωστε έβασίσθη καθ’ ολοκληρίαν 
σχεδόν ή έφαρμοσίΐείσα οικονομική πολιτική), γίνεται ή πρόβλεψις οτι «μέ τήν ύπόΟε- 
σιν τιμής συναλλάγματος 30 χιλιάδων δραχμών κατά δολλάριον τό ποσοστόν ανόδου 
τοΰ τιμαρίθμου (ακρίβειας ζωής) υπολογίζεται εϊς 17%... At εκτιμήσεις αύται δεν κα
λύπτουν μεταβολήν τινα τών τιμών τών εγχωρίων αγαθών καί γενικώς ο'ιανδήποτε 
δευτερογενή συνέπειαν τής όποτιμήσεοις», σελ. 228.
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Έν πάσει δμως περιπτώσει αΐ υψώσεις των τιμών ύπελήφθησαν κατά 
τρόπον εντυπωσιακόν τοΰ ποσοστού ύποτιμήσεως τοΰ νομίσματος, καί τούτο 
ύπήρξεν ή μεγάλη επιτυχία τοΰ δλου χειρισμού τής νομισματικής αναπροσαρ
μογής καί τής γενικωτέρας άναδιαρθρώσεως τής ελληνικής οικονομίας. Μία 
τοιαΰτη έξέλιξις αμφισβητείται συνήθως υπό πολλών μελετητών τών νομισμα
τικών φαινομένων, οί όποιοι πιστεύουν δτι πάσα ύποτίμησις οδηγεί άντιστοί- 
χως εις άναπόφευκτον καί άνάλογον ΰ\|ιωσιν τού εσωτερικού επιπέδου τών τι
μών, οπότε βεβαίως εξαφανίζονται τά πλεονεκτήματα τού μέτρου καί αί δημι- 
ουργούμεναι ούτω προϋποθέσεις προς έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πληρω
μών 33. ’Εκείνο δμως τό όποιον θέλουν νά αγνοούν οί ανωτέρω απαισιόδοξοι 
είναι τό γεγονός δτι ή οικονομική πολιτική έχει είς την πραγματικότητα την 
ευχέρειαν διά τής λήψεως διαφόρων μέτρων νά κατανείμη άνισομερώς μεταξύ 
τού πληθυσμού τά βάρη τά προερχόμενα εκ τής ύποτιμήσεως τού νομίσματος 
καί τοιουτοτρόπως νά επιτυχή άφ’ ενός μέν μικροτέραν ΰψωσιν τών τιμών έν 
σχέσει με τό ποσοστόν ύποτιμήσεως, άφ’ ετέρου δε συγκράτησιν μέρους τών 
ανταγωνιστικών περιθωρίων τών δημιουργουμένων λόγω τής ύποτιμήσεως 34.

’Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω, αστάθμητοι άλλ’ ευνοϊκοί παράγοντες ένήρ- 
γησαν κατά τρόπον σαφώς θετικόν ύπέρ τής άποτελεσματικότητος τού μέ
τρου. 'Ο πρώτος εξ αύτών ήτο ή σημαντική αΰξησις τής εσωτερικής γεωργι
κής παραγωγής λόγω τών έξαιρέτων καιρικών συνθηκών. Ό δεύτερος παρά
γων ήτο ή διεθνής πολιτική όμαλότης κατά τό έτος 1953 καί αί θαυμάσιαι συν- 
θήκαι σταθερότητος τιμών καί οικονομικής προόδου εις τάς διαφόρους οικονο

μίας τής αλλοδαπής.
Μία λεπτομερεστέρα ανάλυσις τών προσδιοριστικών τού επιπέδου τών τι

μών παραγόντων επιβάλλει την παρουσίασιν τών δεδομένων τά όποια έπέδρα- 
σαν προς τήν κατεύθυνσιν τής συγκρατήσεως τών ύψωτικών τάσεων τών τιμών.

1. Αΰξησις τής προσφοράς

I. «"Οταν θέλωμεν νά άποφύγωμεν ύψώσεις τού εσωτερικού επιπέδου 
τών τιμών, ύπάρχει μόνον ένα καθ’ δλα άποτελεσματικόν μέσον, ήτοι ή άποκα- 
τάστασις τής πιέσεοις τών τιμών τού εξωτερικού Ιπι τού έσιοτερικού επιπέδου 
τών τιμών διά τής καταργήσεως τών ποσοστώσεων»35. Πράγματι, καί είς

33. ]. Rueff, έ.ά., σελ. 112.
34. Ε. Kiing, ε.α., σελ. 468 -471.
35. 7. Rueff, ε.ά., σελ. 117.
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την περίπτωσιν τής ελληνικής ύποτιμήσεως τοΰ 1953, τό πλέον αποτελεσματι
κόν μέτρον διά την συγκράτησιν ύψωτικών τάσεων υπήρξεν ή σχεδόν πλήρης 
άπελευθέρωσις τών εισαγωγών.

II. Ή ούσιωδώς μεγαλύτερα γεωργική παραγωγή τοΰ 1953 έπέδρασε 
ταυτοχρόνως προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, λόγω τής ηύξημένης προσφο
ράς γεωργικών αγαθών περιωρίσθη ή αντίστοιχος εισαγωγή αγροτικών προ
ϊόντων, αι τιμαί τών όποιων εις δραχμάς (λόγο) τοΰ διπλασιασμού τής τιμής 
τοΰ ξένου συναλλάγματος) θά ήσαν πολύ υψηλότεροι διά τον καταναλωτήν 
τοΰ έσωτερικοΰ. Δεύτερον, λόγω τής ύπερπροσφορ,άς συνεκρατήθησαν αί τι- 
μαί τών γεωργικών αυτών αγαθών ε’ις έν κατά πολύ χαμηλότερον επίπεδον, ε
κείνου τό όποιον θά άντιστοιχοΰσεν εις μίαν ομαλήν γεωργικήν εσοδείαν.

III. Διά τής λήψεως μέτρων προς αποκλεισμόν τής εξαγωγής προϊόν
των άνελαστικής προσφοράς καί μεγάλης λαϊκής καταναλώσεως (ώς π.χ. τό 
έ'λαιον) άπεφεύχθη τό ενδεχόμενον ύψώσεως τοΰ κόστους διαβιώσεοίς διά τής 
έξασφαλίσεως πρωτίστως τών αναγκών τής εσωτερικής αγοράς. Σημαντικόν 
στοιχεΐον από πλευράς διαμορφώσεως τής εσωτερικής προσφοράς αγαθών ήτο 
και τό γεγονός ότι τά κύρια έξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα (εκτός ίσως τοΰ ε
λαίου) άπετέλουν κατ’ εξοχήν αγαθά παραγόμενα διά τήν αλλοδαπήν (π.χ. 
καπνός, κορινθιακή, σουλτανίνα κτλ.). Οΰτω ή αύξησις τών εξαγωγών αυ
τών τών αγαθών δεν είχεν ώς αποτέλεσμα τήν μείωσιν τής εσωτερικής προσ
φοράς αυτών (φυσική συνέπεια τής όποιας θά ήτο ή ΰψωσις τών τιμών τοΰ έ- 
σωτερικοΰ), αλλά κυρίως τον περιορισμόν τών εκ τοΰ παρελθόντος υφισταμέ
νων αποθεματοποιήσεων.

2. Μείωσις τής ζητήσεως

Π ροκειμένου νά έπιτύχη ή προσπάθεια συγκρατήσεως τοΰ έσωτερικοΰ 
επιπέδου τών τιμών, επιδιώκεται τόσον ό περιορισμός τών εισοδημάτων τών 
ιδιωτών όσον καί ή μείωσις τών καταναλωτικών κυρίως δαπανών τοΰ Δημοσίου.

I. Διά τής καταλλήλου πιστωτικής πολιτικής, διά τής αποφυγής έγκρί- 
σεως αυξήσεων μισθών καί ημερομισθίων, ώς καί δι’ άλλων μεθόδων, κατωρ- 
θώθη ό έλεγχος τών εισοδημάτων κυρίως εκείνων τών τάξεων τοΰ πληθυσμού, 
αί όποΐαι είτε απολαμβάνουν συνήθως σταθερών αμοιβών, είτε κυρίως συμμε
τέχουν εις τήν παραγωγικήν διαδικασίαν κλάδων οί όποιοι προσφέρουν τά 
αγαθά των εις τήν εσωτερικήν αγοράν. Ούτω τελικώς αύταί αί τάξεις ύπήρ-
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ξαν έκεΐναι αί όποΐαι έ'φερον κατά τό μεγαλύτερου ποσοστόν τά βάρη τής 
ύποτιμήσεως τοΰ ΛΌμίσματος 36.

II. Ή συμπίεσις των δαπανών τοΰ Δημοσίου. Κυρίως διά χώρας ώς 
ή Ελλάς, εις την όποιαν αί μόνιμοι πληθωριστικά! τάσεις τής οικονομίας της 
είχον κατ’ αρχήν την πηγήν των εις τά δημοσιονομικά ελλείμματα, πρωταρχι
κόν καθήκον ήτο ό περιορισμός τών δαπανών του δημοσιονομικού τομέως. Οΰ- 
τω ελάχιστα περιθώρια ύπήρχον δι’ αυξήσεις μισθών, συντάξεων και λοιπών 
παροχών μετά την ΰψωσιν τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών. Πράγματι, αί 
ουσιαστικά! αυξήσεις τών αμοιβών τών έξαρτωμένων υπό τοΰ Δημοσίου προσώ
πων ώς καί τών λοιπών μισθωτών έλαβον χώραν μέ σημαντικήν καθυστέρησιν 
πραγματοποιηθεΐσαι κατά μήνα Φεβρουάριον 1954, ενώ προηγουμένως έδίδον- 
το προσωρινά επιδόματα ακρίβειας τόσον εις τους υπαλλήλους όσον καί εις τους 
έργάτας, απέχοντα κατά πολύ τής ύψώσεως τοΰ τιμαρίθμου κόστους ζωής 37.

Εις τό σημείον τοΰτο πρέπει νά άναφερθή καί εις άλλος παράγων ό ό
ποιος επηρέασε τάς τιμάς από πλευράς εισοδημάτων, ήτοι ή έξέλιξις εις τό 
ίσοζΰγιον πληρωμών τής χώρας. Είναι γνωστόν ότι εις την περίπτωσιν τής ύ- 
πάρξεως ελλείμματος εις τάς έξωτερικάς συναλλαγάς μιας χώρας, καί ανεξαρ
τήτως τοΰ τρόπου καλύψεως αύτοΰ δημιουργείται άποπληθωρικόν αποτέλεσμα 
λόγιο τών ύπερπωλήσεων συναλλάγματος έκ μέρους τής Κεντρικής Τραπέζης 
καί συνεπώς τής μειώσεως τής νομισματικής κυκλοφορίας. "Οταν όμως ή προ
σπάθεια παραμερισμοΰ τοΰ ελλείμματος επιτυχή, εμφανίζεται κατ’ άρχήν εν 
πρόσθετον βάρος λόγω τοΰ γεγονότος ότι δεν εισρέουν πλέον εις την Κεντρι
κήν Τράπεζαν περισσότεροι δραχμαί (ΰπερπωλήσεις συναλλάγματος) από ε
κείνος πού διατίθενται (αγορά συναλλάγματος) καί συνεπώς ή νομισματική 
κυκλοφορία αυξάνει, εάν έξ άλλης αιτίας δεν επέλθη αντίστοιχος μείωσις αυ
τής. ’Εάν πέραν αύτοΰ έπιτευχθή καί πλεόνασμα εις τό ίσοζΰγιον πληρωμών, 
διάπιστούμενον διά τής αΰξήσεως τοΰ συναλλαγματικού αποθέματος, τότε δυ
νατοί νά λεχθή ότι τό αποτέλεσμα είναι πληθωριστικοί τάσεις, προερχόμενοι 
έκ τοΰ τομέως αύτοΰ λόγφ τής δημιουργίας ονομαστικών εισοδημάτων κυρίοις 
εις τούς παραγωγικούς κλάδους όλων εκείνων πού απασχολούνται μέ τάς έξα- 
γωγάς 38. Τό φαινόμενων τοΰτο τοΰ εΐσαγομένου πληθωρισμού, ή παρουσία τοΰ

3G. Ε. Kiing, έ.ά., σε/.. 471. Ή αποδοχή Γ| ή ί/σοοπιι|Ίς τοιούτων βαρών εόρί- 
σκεται εις ευθείαν συνάρτησιν μέ τον βαθμόν συνδικαλιστικής όργανιόσεαις τών αντι
στοίχων τάξεων τοΰ πληθυσμού.

37. Ε. Π αγκάλου, έ.ά., σελ. 89 - 90.
38. Ε. Kiing, έ.ά., σελ. 484 - 485.
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οποίου ήχο αισθητή κατά τό 1953, άντεσταθμίσθη ενδεχομένως μερικώς διά 
τοϋ περιορισμού τοΰ ελλείμματος τής κρατικής διαχειρίσεως, εν μέρει δέ επη
ρέασε ύψωτικώς τάς τιμάς 39.

Μεγαλυτέρα ΰψωσις τοΰ επιπέδου τών τιμών κατά τό 1953 άπεφεύχθη 
επίσης λόγω τής κατά τό προηγούμενου έτος έφαρμοσθείσης συναλλαγματι
κής πολιτικής (πολλαπλαί τιμαι συναλλάγματος). Τό εφαρμοστήν μέτρον ε
πιβολής εισφορών επί τών είσαγομένων κατά τον 'Οκτώβριον τοΰ 1952 έσή- 
μαινε ήδη μίαν επιβάρυνσιν τών τιμών τών αντιστοίχων αγαθών, μή έπανα- 
λαμβανομένην, λόγω συμψηφισμού τής εισφοράς εντός τοΰ ποσοστοΰ τής ΰ- 
ποτιμήσεως.

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΤΟΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 
ΑΙ1ΑΣΧΟΛΗΣΙΣ ΚΑΙ Π ΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ

α) Ή παραγωγή: Τό έτος 1953 ΰπήρξεν από απόψεως παρα
γωγικής έπιδόσεως έν εκ τών λαμπροτέρων εις τήν πορείαν όλων τών μετα
πολεμικών ετών. 'Ως προκύπτει έκ τοΰ κατωτέρω παρατιθεμένου πίνακος ά- 
παντες οί δεΤκται όγκου παραγωγής, ήτοι τό μέσον ετήσιον επίπεδον αυτών 
έσημείωσεν αλματώδη αΰξησιν έν σχέσει με τό 1952, άνερχομένην εις 13,7% 
διά ιήν βιομηχανικήν παραγωγήν, εις 72% διά τήν μεταλλευτικήν, εις 28,3% 
διά τήν γεωργικήν 40 καί εις 18% διά τήν ζωοκομικήν παραγωγήν.

Τά αίτια τής τοιαύτης άλματικής άναπτύξεως υπήρξαν βεβαίως ποικίλα. 
Εις τον τομέα τής γεωργίας π.χ., έκτος τών κλιματολογικών συνθηκών τοΰ 
1953, αί όποΐαι ήσαν άριστοι, φαίνεται ότι σπουδαίον ρόλον ήρχιζαν νά δια
δραματίζουν καί αί κατά τά παρελθόντα έτη σημαντικαί έπενδύσεις εις τον χώ
ρον τής αγροτικής οικονομίας. Προωθητικός πάντως παράγων τής γεωργικής 
άναπτύξεως δεν ΰπήρξεν αυτή καθ’ έαυτήν ή ΰποτίμησις τής δραχμής, ήτις έπι- 
συμβάσα κατά μήνα ’Απρίλιον δεν ήδύνατο πλέον νά έπηρεάση τήν στροφήν τών 
καλλιεργειών ή γενικώτερον τήν μετακίνησιν παραγωγικών συντελεστών προς 
τον αγροτικόν τομέα. Βεβαίως ή κατά 30% περίπου αΰξησις τής γεωργικής

39. Μ· Γονδή, έ.ά., σε?.. 239 - 240.
40. Το ποσοστών αϋξίχσεως αφορά τόν δείκτην γεωργικής παραγωγή; άνευ τή; 

συμμετοχής τοΰ ελαίου. ’Εάν συμπεριληφΟή καί τό έ/.αιον (δείκτης ΰπ’ άριδ. 3), τό
τε τό ποσοστόν αΰξήσεως ανέρχεται εις 35,8%, Τράπεζα τή; Ελλάδοςτοΰ έ
τους 1953, έ.ά., σελ. 14.
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παραγωγής συνέβαλε ούσιωδώς τόσον εις τήν σημαντικήν έξοικονόμησιν συν
αλλάγματος διά τήν εισαγωγήν τροφίμων κατόπιν τής αύξήσεως τής εγχωρί
ου παραγωγής αυτών, δσον καί εις τήν μεγάλην αυξησιν των εξαγωγών γε
ωργικής προελεύσεως αγαθών, τά όποια κατ’ εκείνην τήν περίοδον τουλάχι
στον ήσαν ή σημαντικωτέρα πηγή συναλλαγματικών εσόδων.

111ΝΛΞ 33

'Εξέλιξις τών δεικτών παραγωγής κατά τά έτη 1951-53*

Δ ε ί κ τ α ι 1939 1951 1952 19>3

1. Ποσοτικό; δείκτης βιομηχανικής παρα-
γωγής 100 125 124 141

2. Δείκτης όγκοι' μεταλλευτικής παραγωγή; 100 45 04 . 110

1935-38 1951 1952 1953

3. Σταίίμικός δείκτης γεωργικής παραγωγής 
(περιλαμβανόμενου τού ελαίου) 100 124,5 110,1 149,5

4. Σταίίμικός δείκτη; γεωργικής παραγωγής 
(άνευ τοΰ ελαίου) 100 124,5 117,7 151

1938 1951 1952 1953

5. ΣταίΙμικός δείκτης ζοιοκομικής παραγωγή; 100 70,6 82,3 97,1

Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοΰ έτους 1953, έ.ά., σελ. 14, 42, 51, 70.

Ή εξέλιξις τής βιομηχανικής παραγωγής κατά τό 1953 έπηρεάσθη κα
τά τρόπον αποφασιστικόν τόσον από τήν μεγάλην άνοδον τών γεωργικών ει
σοδημάτων, όσον καί από τά ηΰξ'ημένα εισοδήματα εκείνων τών τάξεων τοΰ 
αστικού πληθυσμού πού ώφελήθησαν έκ τής αναπροσαρμογής τού νομίσμα
τος. Ό δείκτης τής βιομηχανικής παραγωγής, ό όποιος κατά τό πρώτον τρίμη
νον τοΰ 1953 έκυμαίνετο πέριξ τοΰ 120 (έτος βάσεως 1939 = 100), άνήλθε 
τον Δεκέμβριον τοΰ 1953 εις 167, σημειώσας εντός έννεαμήνου αυξησιν πε
ρίπου 40% 41. Μία τοιαύτη αΰξησις τής βιομηχανικής παραγωγής θά ήτο βρα- 
χυχρονίως αδύνατος διά τούς γνωστούς λόγους. Π ράγματι κατέστη αυτή δυνα
τή λόγφ τής προϋφισταμένης κατά τό 1952 οικονομικής κάμψεως, κατόπιν τής

41. Σύνδεσμο; Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή ελληνική βιομηχανία κατΰ τό 1953, 

ΆΌήναι, 1954, σελ. 21.
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οποίας άφ’ ενός μέν μέρος τών βιομηχανικών εγκαταστάσεων παρέμενε εκτός 
λειτουργίας, άφ’ ετέρου δέ τμήμα τοΰ εργατικού πληθυσμοΰ ή υποαπασχολείτο 
η εϊχεν άπολυθή. Τοιουτοτρόπως εις τήν περίπτωσιν τής ελληνικής ύποτιμή- 
σεως ή άπορρέουσα εξ αυτής ή καί έξ άλλων λόγων έντασις τής συνολικής 
ζητήσεως δεν ώδήγησε τόσον εις αΰξησιν τών αμοιβών τών συντελεστών τής 
παραγωγής ή δεν έπέδρασε άποκλειστικώς επί τοΰ επιπέδου τών τιμών, αλλά 
κυρίως εϊχεν εν επεκτατικόν αποτέλεσμα προς τήν κατεύθυνσιν τής αΰξήσεως 
τής παραγωγής, τής τονώσεως τής άπασχολήσεως τών υφισταμένων παραγω
γικών συντελεστών καί συνεπώς τής βελτιώσεως τής παραγωγικότητος 4?. 'Η 
διά τής πλήρους άπελευθερώσεως τών εισαγωγών κατάργησις τών ποσοστώ
σεων (αί όποΐαι εις τήν πραγματικότητα ΐσχυσαν από τοΰ 19 3 2 ) 42 43 ήτο εις 
θέσιν νά πλήξη άνεπανορθώτως τήν ελληνικήν παραγωγήν καί κυρίως τον 
βιομηχανικόν τομέα. Τό σχετικώς υψηλόν όμως ποσοστόν τής ελληνικής ΰποτι- 
μήσεως ήσκησεν έναν τεράστιον προστατευτικόν ρόλον, τουλάχιστον μέχρι τοΰ 
τέλους τοΰ αρκούντως μακροΰ σταδίου τής προσαρμογής εις τάς νέας συνθή- 
κας 44.

6. Ε ί σ ό δ η μ α καί κατανομή α ύ Τ ο ΰ: I. Τά παρατιθέμενα 
εις τό σχεδιάγραμμα 5 στοιχεία μάς δίδουν τήν έξέλιξιν τών εθνικών πόρων 
κατά τό 1953. Οΰτω, τό ακαθάριστον εθνικόν προϊόν εις αγοραίας τιμάς ίκαί 
εις σταθεράς τιμάς τοΰ 1951) ηύξήθη τό έτος αύτό κατά 17,9% έν σχέσει μέ 
τό 1952, αΰξησις ή όποια ΰπήρξεν ή μεγαλυτέρα ό'λων τών μεταπολεμικών ετών

42. Ε. Kting, έ.ά., at).. 4fi(i. Πράγματι, εάν πρό τής ύποτιμήσεως ύφίσταται 
ύποαπασχόλησις είς τό εσωτερικόν, ή ύποτίμησις οδηγεί ε!ς έπαναχρησιμοποίησιν άρ- 
γούντων παραγωγικών δυνάμεων καί οίίτο) εις μίαν αύξησιν τής παραγωγής καί προσ
φοράς αγαθών, ή οποία εξισορροπεί μερικώς πληθωριστικός τάσεις προερχομένας έκ 
τής λίνψεοις τοΰ μέτρου τής ύποτιμήσεως. Παραλλήλαις, ή ύποαπασχόλησις τοΰ ερ
γατικού δυναμικού δέν επιτρέπει εις τήν όιργανωμένην εργατικήν τάξιν ί συνδικάτα), 
τήν έντονον προβολήν αιτημάτων αμέσου αΰξήσεως μισύών καί ημερομισθίων, δίδουσα 
είς τήν έκάστοτε κυβέρνησιν τήν ευκαιρίαν νει άντιπαρέλβη τήν προ'ιτην κρίσιμον φά- 
σιν τής ύποτιμήσεως, άνευ τής είς τον τομέα τούτον έμφανίσεως προσθέτων εισοδημά
των.

43. Σύνδεσμος Έλλήνονν Βιομηχάνιον, Ή ελληνική βιομηχανία..., έ.ά., σελ. 8.
44. Είναι απορίας άξιον, πώς κατά τήν εκλογήν ενός τόσον σημαντικού ποσο

στού ύποτιμήσεως, δέν έλήφύη ύπ’ ινψιν ίίτι ή ηύξημένιι προστατευτικότης τού μέτρου 
ί>ά ήδύνατο νά όδηγήση παραγωγικούς συντελεστάς λανθασμένος προς τήν κατεύύυν- 
σιν τής πρόσκαιρου παραγωγής αγαθών, προοριζομένων διά τήν εσωτερικήν αγοράν, 
διά τής αντιστοίχου ύποκαταστάσεως είσαγομένων.
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(1952 = 34,226 έκ. δρχ., 1953 = 40,347 έκ. δρχ.). Παραλλήλως, μείωσιν κα
τά 1,3% έσημείωσεν ή αξία τών εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (1952 = 
5.587 έκ. δρχ., 1953 = 5.513 έκ. δρχ.), ενώ ή αξία εξαγωγών αγαθών και υπη
ρεσιών ηύξήθη κατά 23,5% (1952 = 2.748 έκ. δρχ., 1953 = 3.394 έκ. δρχ.). 
Οΰτω, τό σύνολον τών εις την διάθεσιν τής ελληνικής οικονομίας τιθέμενων α
γαθών καί υπηρεσιών άνήλθε τελικώς από 37.065 έκ. δρχ. κατά τό 1952 εις 
42.466 έκ. δρχ. κατά τό 1953 (αύξησις μεταξύ τών δύο ετών κατά 14,6%) 45.

Ή τόσον σημαντική αύξησις τού εθνικού εισοδήματος κατά τό 1953 ύ- 
πήρξεν βεβαίως έν έκ τών σπουδαιότερων γεγονότων εις την δλην έξέλιξιν 
τής έλληνικής οικονομίας. Εις ποιον βαθμόν όμως τό εφαρμοσθέν μέτρον τής 
ύποτιμήσεως τής δραχμής καί ή έξ αυτού άπορρέουσα βελτίωσις τών εξωτερι
κών συναλλαγών τής χώρας συνετέλεσαν εις την αύξησιν τού εθνικού εισοδή
ματος; 'Ως γνωστόν, τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημαί
νει δτι αί τρέχουσαι πληρωμαί προς τό εξωτερικόν είναι μεγαλύτεροι τών τρε
χουσών εισπράξεων έξ εξαγωγών αγαθών καί υπηρεσιών καί συνεπώς δτι ύφί- 
σταται μία μόνιμος άποπληθωριστική έπίδρασις, έπηρεάζουσα μειωτικώς τόσον 
την παραγωγήν αγαθών δσον καί τά αντίστοιχα εισοδήματα. Ή αντίστροφος 
τάσις, ήτοι ή ένεργοποίησις τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ή δυναμένη 
νά προκύψη μετά από μίαν ύποτίμησιν τού εσωτερικού νομίσματος, έχει ώς απο
τέλεσμα τήν έπέκτασιν τόσον τής παραγωγής καί τής άπασχολήσεως δσον καί 
τών ονομαστικών εισοδημάτων 46. Εις τήν περίπτωσιν τής έλληνικής ύποτιμή
σεως καί βάσει τών στοιχείων τού παρατιθέμενου κατωτέρω πίνακος, κατα
φαίνεται δτι:

1. Ή ένεργοποίησις τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έκφραζυ- 
μένη εις δραχμάς τρεχούσης άξίας δεν ύπήρξεν τόσον σημαντική. Τό έλλειμ
μα άπό 3.107 έκ. δρχ. τό 1952 κατήλθε μόλις εις 2.953 έκ. δρχ. τό 1953.

2. Τό έλλειμμα τού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ώς ποσοστόν τού 
ακαθαρίστου έθνικοΰ προϊόντος κατήλθε ακόμη περισσότερον κατά τό 1953, 
ή μείωσις δμως τού ποσοστού τούτου ύπήρξεν σαφώς μεγαλυτέρα κατά τό 
1952, έτος τής δραστικής περικοπής τής αμερικανικής βοήθειας.

3. Ή καθαρώς έκ τής ύποτιμήσεως τής δραχμής προερχομένη έπίδρσ- 
σις προς αύξησιν τής παραγωγής καί τών εισοδημάτων μέσω τού περιορισμού 
τού έλλείμματος ήτο μάλλον δευτερευούσης σημασίας. * 40

45. Τρ,τεζα τϊ|; 'Ελλάδος:... τον έτον; 11)54, ε.ά., σελ. 20.

40. Ε. Kiing, ε.ά., σελ. 467.
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ΠΙΝΑ - 34

’Ακαθάριστον εθνικόν προϊόν και ισοζυγίαν τρεχουσών συναλλαγών (εις 
έκατομ. δρχ. εις τρέχουσας τιμάς)*

1931 1952 1953

1. ’Ακαθάριστον εθνικόν προϊον εις αγοραίας 
τιμάς 34.340 35.1)82 48.255

Είσαγωγαί αγαθών καί υπηρεσιών H.542 5.752 7.380

Μεϊον: Έξαγωγαί αγαθών καί υπηρεσιών 2.211) 2.045 5.033

2. Ίσοζυγιον τρεχουσών συναλλαγών 
(έλλειμμα) 4.1)211 3.107 2,053
Σχεσις ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος 
προς ελ?νειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλ- 
/*<χγών 2 : 1 12,7% 8,0% 0,1%

Τράπεζα τη? 'Ελλάδο?:... τοΰ έτους 11)54, έ.ά., σελ. 20.

II. Ύπό την έπίδρασιν τής υποτιμήσεως τής δραχμής και τών λοιπών 
ληφθέντων μέτρων ήλλαξεν ούσιωδώς ή κατανομή τοΰ εθνικού εισοδήματος. 
Τον βαθμόν τών μεταβολών, δσον αφορά την κατανομήν τοΰ εισοδήματος, μας 
αποκαλύπτουν άφ’ ενός μέν ή έξέλιξις τοΰ επιπέδου τών τιμών, άφ’ ετέρου δέ 
τά ονομαστικά εισοδήματα καθ’ ομάδας πληθυσμοί). Έκ τής μέχρι τοΰδε άνα- 
λύσεως, διεπιστώσαμεν δτι ή εργατική τάξις, ο! έχοντες σταθεράς άμοιβάς 
(μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι κτλ.) ώς καί γενικώτερον αι ομά
δες τοΰ πληθυσμοΰ αί όποϊαι δεν ήδυνήθησαν νά άναπροσαρμόσουν αμέσως τάς 
άμοιβάς των ή τά έσοδά των (ίδιοκτήται ακινήτων λόγω ένοικιοστασιακών μι
σθωμάτων, οί έχοντες εισοδήματα έκ κεφαλαίων κτλ.), έφερον τό κύριον βά
ρος τών συνεπειών έκ τών έφαρμοσθέντων μέτρων.

Περαιτέρω, ή έγκατάλειψις τής χαμηλής τιμής συναλλάγματος, ή οποία 
.μέχρις έκείνης τής στιγμής έσήμαινεν ούσιαστικώς έπιδότησιν τής καταναλώ- 
σεως ή έπιδότησν τών διδομένων υπό τών κονδυλίων τής αμερικανικής βοή
θειας δανείων47, είχεν ώς αποτέλεσμα άφ’ ενός μέν τήν άφαίρεσιν τής έπι- 
δοτήσεως διά τήν πρώτην κατηγορίαν τών χρησιμοποιούντων τά αγαθά αυτής 
καταναλωτικώς, άφ’ ετέρου δέ έξοντωτικάς έπιβαρύνσεις διά τους δευτέρους

47. Μ.Ο.Σ.Δ., Σεπτέμβριο? Οκτώβριο? 11)55, σελ. 15.



140

(ήτοι τούς άποδέκτας δανείων) λόγφ τής κατά τάς συμφωνίας δανεισμών απο
δοχής τής ρήτρας δολλαρίου ύπ’ αυτών. "Αλλη τάξις ή οποία ύπέστη άφαίμα- 
ξιν τών εισοδημάτων της ήτο ή κατηγορία τών εισαγωγέων καί τών διαμεσο- 
λαβούντων. Ούτοι ύπέστησαν τάς συνέπειας τής καταργήσεως τών ποσοστώ
σεων καί τής έντάσεως τοΰ ανταγωνισμού εις την εσωτερικήν αγοράν. Τέλος, 
έπλήγησαν τά εισοδήματα είδικωτέρων ομάδων μισθωτών λόγω λήψεως δια
κεκριμένων μέτρων δι’ αύτάς (π.χ. άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, συγ- 
χώνευσις Τραπεζικών ιδρυμάτων, κατάργησις προστασίας μισθωτών Ν. 
2222 κτλ.), ως καί τά εισοδήματα άλλων προνομιούχων ομάδων48.

Εκείνοι οί οποίοι κυρίως έπωφελήθησαν τής ύποτιμήσεως τής δρα
χμής ήσαν οί άγρόται. Λόγιο τής γενικής ύψώσεως τών τιμών κατόπιν τής 
αναπροσαρμογής ηυξησαν κατά σημαντικόν βαθμόν τά είσοδήματά των όχι 
μόνον οί παραγωγοί έξαγωγίμων γεωργικών αγαθών, αλλά καί εκείνοι οί 
όποιοι παρήγαγον αγαθά μόνον διά την εσωτερικήν αγοράν. Ή υψωσις τών 
τιμών είσαγομένων γεωργικών αγαθών, λόγφ τής ύπερτιμήσεως τοΰ ξένου 
συναλλάγματος, έπέτρεψεν εις αυτούς τήν ρευστοποίησιν μιας σημαντικώς 
μεγαλυτέρας παραγωγής εις σαφώς ύψηλοτέρας τοΰ 1952 τιμάς, ενώ ή υπερ
παραγωγή τοΰ 1953 θά ήδύνατο άλλως νά έ'χη ακριβώς τό αντίθετον αποτέ
λεσμα. Χαρακτηριστικώς δύναται νά λεχθή δτι, ενώ ό όγκος τής γεωργικής 
παραγωγής ηύξήθη τό 1953 κατά 36% περίπου49, ή αξία τής γεωργικής 
παραγωγής εις τρέχουσας τιμάς έσημείωσεν άνοδον κατά 52,5% περίπου 50. 
Φυσικώ τώ λόγω, κατά πολύ άνωτέρα ύπήρξεν ή αύξησις τών εισοδημάτων 
τών παραγωγών γεωργικών έξαγωγίμων αγαθών. 'Υπολογίζεται ότι, ενώ ό 
όγκος τής παραγωνής τών 5 κυριωτέρων έξαγωγίμων γεωργικών αγαθών τοΰ 
κατωτέρω πίνακος ηύξήθη κατά 22%, τό χρηματικόν εισόδημα τών παραγω
γών έσημείωσεν άνοδον κατά 84% έναντι τοΰ προηγουμένου έτους 51.

48. Σ. ΠονλοΉονλου, έ.ά., σελ. 18, 123, 183, 284, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομη- 
χάνων, Ή ελληνική βιομηχανία κατά τό 1353, ε.cl., σελ. 25 - 2G.

49. Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοϋ έτους 1953, έ.ά., σελ. 14.
50. Ε· Παγκάλου, έ.ά., σελ. 93.
51. "Ε.ά., σελ. 88. 'Ως σημειοϋται είς τό ανωτέρω άρΰρον υπό τοΰ Ε. ΓΙ «Οί 

παραγωγοί τών αγαθών αυτών flu είχον πραγματοποιήσει έτι μεγαλύτερα χρηματικά 
εισοδήματα, εάν δέν είχε διατεΟή προ τοϋ ’Απριλίου τό σημαντικο'ιτερον μέρος τής 
παραγωγής καπνού... ΓΙρός αποφυγήν τής καρπώσεως τοϋ εκτάκτου κέρδους ύπό τοϋ 
έξαγωγικοϋ εμπορίου, λόγιο τής αναπροσαρμογής έπεβλήύησαν είσφοραί έπί τών πρα- 
γματοποιουμένων υπό τών έξαγωγέων ηύξημένων εισπράξεων είς δραχμάς».
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ΠιΝΑΞ 35

5Ακαθάριστος άξια εν ίων γεωργικών προϊόντων είς τρέχουσας τιμάς (εις
έκατομ. δραχ.)*

Προϊόντα 1952 1953

1. Καπνός 44!), 3 1.080,3

2. Κορινθιακή σταιρίς 110,5 298,ό

3. Σουλτανίνα 110,0 180,9

4. ’Όρυζα 127,7 216,2

0. Βάμβαξ 421,8 640,0

Σόνολον 1.313,3 2.420,9

* Ε. Π αγκόλαν, ί-'.ά., σι λ. 88.

Περαιτέρω, τά κατόπιν τής αναπροσαρμογής δημιουργηθέντα σημαντικά 
περιθώρια κερδών εις δλους ανεξαρτήτως τους κλάδους των εξαγωγών, ώδή- 
γησαν είς σημαντικήν αύξησιν τών εισοδημάτων τών απασχολούμενων εις τους 
κλάδους αυτούς καί πέραν τής πρωτογενούς παραγωγής. Ή έντασις τών εργα
σιών είς τον τομέα τών εξαγωγών καί ή εξ αύτοΰ προκΰπτουσα ανάγκη μετα- 
κινήσεως παραγωγικών συντελεστών προς τους κλάδους τούς παράγοντας διά 
την αλλοδαπήν δεν είναι δυνατόν παρά νά επέβαλε ύψηλοτέρας άμοιβάς διά 
τούς συντελεστάς τούτους.

Έξ άλλου, δύναται νά λεχθή δτι ηύξήθησαν επίσης σημαντικώς κατά 
τήν πρώτην φάσιν τά επιχειρηματικά κέρδη, ιδίως δε εκείνα τά προερχόμενα 
έκ τοΰ βιομηχανικού τομέως. Παρ’ δλην τήν λόγω τής αναπροσαρμογής υψω- 
σι.ν τών τιμών τών καυσίμων καί τών πρώτων υλών τών προερχομένων έκ τής 
αλλοδαπής, ή συγκράτησις χαμηλών αμοιβών εργασίας, ή σημαντική αύξησις 
τής παραγωγικότητος λόγω τής αποτόμου προς τά άνω ώθήσεως τής παρα- 
γωγής καί ή υπερβολική προστασία ή παρεχομένη κατόπιν τοΰ διπλασιασμού 
τής τιμής ξένου συναλλάγματος, έπέτρεψαν τήν έμφάνισιν ούσιωδώς μεγαλύ
τερων κερδών, ιδίως κατά τήν διάρκειαν τού 1953.

Γενικώτερον ηύνοήθησαν κυρίως έκ τών μέτρων φιλελευθεροποιήσεοις 
τής οικονομίας οί καταναλωταί, διότι ή ελληνική οικονομία μετεβλήθη ούτιο 
συντόμως από αγοράν είς τήν οποίαν ύπηγόρευον τάς θελήσεις των οί πωλη- 
ταί εις αγοράν κυριαρχουμένην υπό τών αγοραστών.
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Τέλος, σημαντική ήτο ή αΰξησις τής ονομαστικής αξίας τοΰ εις χρυσόν 
καί συνάλλαγμα άπο θη σ αυ ρισθέντος κεφαλαίου, ή οποία ηύνόησεν κατ’ ευθεί
αν τούς κατόχους αύτοϋ ανευ ούδεμιάς δυνατότητος τοΰ Δημοσίου προς άφαί- 
ρεσιν έστω καί ελάχιστου μέρους τής προκυψάσης υπεραξίας. Συμφώνως προς 
('ορισμένους υπολογισμούς αί εις χεΐρας τοΰ κοινού έκτιμώμεναι εις 15,0 έκατ. 
περίπου χρυσαί λίραι, τρεχοΰσης αξίας 2,7 δισ. δραχμών προ τής αναπροσαρ
μογής, άνήλθον εις την αξίαν των 4,5 δισ. δρχ. εντός 24ώρου από τής αναγγε
λίας τοΰ μέτρου 52.

γ) ’Επενδύσεις: Τό ενδεχόμενον μιας σημαντικής έπεκτάσεοις των 
επενδύσεων, ώς αποτέλεσμα τοΰ γεγονότος τής ύποτιμήσεως, δεν φαίνεται ότι 
έπραγματοποιήθη εις την περίπτωσιν τής ελληνικής αναπροσαρμογής. Ή ου
σιώδης διεύρυνσις τής παραγωγής κατά τό 1953 καί κατά τό μέγιστον αυτής 
μέρος έπετεύχθη λόγορ ύπάρξεως άλλων περιθωρίων ή καί εκ συμπτωματικών 
έν μέρει λόγων, ώς π.χ. εις την περίπτωσιν τής γεωργίας (εξαίρετοι καιρικοί 
συνθήκαι). Βεβαίως, έντασις τής επενδυτικής προσπάθειας πρέπει νά έση- 
μειώθη εις τούς έξαγωγικούς τομείς. Έξ άλλου ηύξήθησαν ούσιωδώς αί επεν
δύσεις εις τον τομέα τοΰ οικισμού, λόγω τής εντόνου τάσεως των κατόχων 
χρυσών λιρών νά επενδύσουν τό πολλαπλασιασθέν άποτόμως κεφάλαιόν των, 
πριν έξανεμισθή μέσορ τών αναμενομένων υψώσεων τών τιμών. Συμφώνως δέ 
προς τά στοιχεία τών εθνικών λογαριασμών σημαντική αΰξησις έπήλθεν εις 
την αξίαν τών αποθεμάτων, λόγω τοΰ φόβου συντόμου άρσεως τοΰ καθεστώ
τος τής πλήρους άπελευθερώσεως τών εισαγωγών 53. Ενδεχόμενον επίσης εί
ναι νά ηύξήθησαν αί επενδύσεις εις (ορισμένους κλάδους, έξ εκείνων οί οποίοι 
παράγουν είσαγόμενα αγαθά ή ύποκατάστατα αυτών, κυρίως κατόπιν τής ΰ- 
ψηλής προστασίας τήν οποίαν άπελάμβανον λόγω τής σημαντικής ύποτιμήσε
ως τής δραχμής.

δ) Άπα σχόλη σι ς: ’Από πλευράς άπασχολήσεως, βελτίωσις τών
συνθηκών πρέπει νά έπήλθε κατ’ εξοχήν εις τον γεωργικόν παραγωγικόν τοσέα 
καί εις τούς έξαγωγικούς κλάδους. Είναι βέβαιον ότι κατά τό 1953 εις τον γε
ωργικόν τομέα περιωρίσθη ή ύποαπασχόλησις τοΰ πλεονάζοντος ένεργοΰ πλη
θυσμού. Άντιθέτως εις τήν βιομηχανίαν δεν έσημειώθη αΰξησις τής άπασχολή
σεως, παρ’ δλην τήν άνοδον τής παραγωγής. Τούτο ώφείλετο κατ’ έξοχήν εις

52. Ε. Παγκάλον, ε.ά., σελ. 8G.
53. Τράπεζα της Ελλάδος:... τοϋ έτους 1351, ε.ά., σελ. 22.
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την κατάργησιν τού Ν. 2222 περί προστασίας ένίων κατηγοριών μισθωτών, 
κατόπιν τής οποίας αί βιομηχανικά! επιχειρήσεις έσπευσαν νά απαλλαγούν τού 
πλεονάζοντος εις αύτάς προσωπικού. Περαιτέρω ή επί τό έλευθεριώτερον έ- 
φαρμοσθεϊσα γενικώς εργατική πολιτική, ώδήγησεν ασφαλώς εις μεγαλυτέραν 
ανεργίαν εντός τών αστικών κέντρων. Άντιθέτως, πρέπει νά ηύξήθη ή άπα- 
σχόλησις εις τον τομέα τής προσφοράς υπηρεσιών, άφ’ ενός μεν λόγω τής με
γάλης αύξήσεως τής παραγωγής καί τών εισοδημάτων, άφ’ ετέρου δέ λόγιο 
τής έντάσεως τών εργασιών εις τον έξαγωγικόν τομέα καί εις τον κλάδον τού 
τουρισμού. Τό γενικόν συμπέρασμα είναι δτι ή ύποτίμησις τής δραχμής, έπι- 
συμβάσα εις μίαν εποχήν κάμψεως τής οικονομικής δραστηριότητος καί διογ- 
κώσεως τής ανεργίας, δεν είναι δυνατόν παρά νά είχε εν σημαντικόν επεκτατι
κόν αποτέλεσμα επί τής οικονομίας τής χώρας, κατόπιν τού οποίου άργούσαι 
παραγωγικοί δυνάμεις είσήλθον έκ νέου εις τήν διαδικασίαν παραγωγής.

ε) Π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η ς: Ή επαναφορά συντελεστών τής παραγιο- 
γής εις τούς κλάδους έξαγωγικής δραστηριότητος, ο! οποίοι συγκριτικώς μέ 
άλλους διέίίετον σαφώς σημαντικώτερα πλεονεκτήματα, είχε τήν έννοιαν δτι 
έπετυγχάνετο μία ηύξημένη φυσική παραγωγικότης, λόγορ καλυτέρας προσαρ
μογής τής ελληνικής παραγωγής εις τάς απαιτήσεις τού διεθνούς καταμερι
σμού τών έργων. Τούτο π.χ. έσήμαινεν ή αύξησις τής παραγωγής άγαθών 
προς εξαγωγήν, ως ό καπνός, ό βάμβαξ, ή σταφίς κ.ά. Άντιθέτως, ή, κατόπιν 
τής ύπερβολικής ύποτιμήσεως τής δραχμής καί τής έξ αι’ιτής προερχομένης 
έξαιρετικώς υψηλής προστασίας, μετακίνησις συντελεστών τής παραγωγής 
προς κλάδους παράγοντας αγαθά διά τήν εσωτερικήν αγοράν ύπό σαφώς δυ- 
σμενεστέρους συγκριτικώς μέ τήν αλλοδαπήν δρους, ώδήγησεν, κατά τον βα
θμόν κατά τόν οποίον συνετελέσθη, εις μείωσιν τής φυσικής παραγωγικότη
τας εν τή χώρα. Γενικώτερον δμως δύναται νά λεχθή δτι εις τήν περίπτιοσιν 
τής Ελλάδος ή σημαντική βελτίωσις τής παραγωγικότητος κατά τό 1953 έ- 
πήλθε ώς συνέπεια τής μεγάλης αύξήσεως τής παραγωγής. Έφ’ όσον προ τής 
ύποτιμήσεως τής δραχμής ύπήρχον εν τή χώρα σημαντικοί στιντελεσταί τής 
παραγωγής μή απασχολούμενοι, ή εγκαταστάσεις απασχολούμενα! μερικώς, 
πάσα αύξησις τής άπασχολήσεως και τής παραγωγής εΐχεν ώς αποτέλεσμα 
τήν πτώσιν τού κόστους κατά παραγομένην μονάδα, λόγω τής κατανομής τών 
σταθερών εξόδων παραγωγής εϊς εν μεγαλύτερου αριθμόν παραγομένων α
γαθών. Έξ ου καί τό συμπέρασμα, δτι ή εσωτερική παραγωγικότης αυξάνει 
εις πάσαν περίπτωσιν, καθ’ ήν ή ύποτίμησις εφαρμόζεται εις μίαν χώραν εύ- 
ρισκομένην εις τήν φάσιν τής οικονομικής κάμψεως ή εν γένει τής μή πλήροτις 
άπασχολήσεως τών συντελεστών τής παραγωγής.
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ΤΜΗΜΑ 111

ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΣ 

1. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΤ ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ 1953

Κατόπιν τοΰ μέτρου τής δραστικής ύποτιμήσεως τής δραχμής, διεμορ- 
φώδη μία εντελώς νέα κατάστασις εις τό ισοζύγιον πληρωμών τής χώρας. Δια 
πρώτην φοράν μεταπολεμικώς τό Ισοζύγιον πληρωμών όχι μόνον ήτο ισοσκε
λισμένοι1, αλλα κ.ατέλειπεν καί σοβαρόν πλεόνασμα υφους 48 περίπου έκατομ. 
δολλαρίων.

ΠΙΝΑΞ 36

Τό Ισοζύγιον πληριομών των ετών 1952 και 1953 εις έκατομ. δολλάρια *

1032 1053

]. ’Εμπορικόν ισοζύγιον
Εισαγωγή cif 283,3 253,1
’Αξία εισαχδεισών χρυσών λιρών 6,2 —

Άξια εισαγωγών cif 289,5 253,1
’Αξία εξαγωγών fob 115,0 134,7

’Έλλειμμα εμπορικοί-' ισοζυγίου --174,5 —118,4

2. ’Ισοζύγιον άδήλονν συναλλαγών
’Άδηλοι πόροι 74,4 107,8
’Άδηλοι πλήρωμα! 24,1 22, ?!

Πλεόνασμα ισοζυγίου αδήλων συναλλαγών -)- 50,3

’Ισοζύγιον τρεχοοσών συναλλαγών
1 έλλειμμα) —124,2 — 32,9

3. Καθαρά κίνησις κεφαλαίων

(πλεόνασμα) + 1,9 + 16,5
4. Βοήθεια - ’Επανορθώσεις + 125,3 + 65,9

5. ’Εξισωτικο! λογαριασμοί

(—) αΰξησις ή (+1 μείοισις τού
συναλλαγματικού αποθέματος — 6,7 — 47,5

— Τακτοποιητέα στοιχεία — 3,7 — 2,0

Σύινολον —124,2 — 32,9

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τού ’Ισοζυγίου Π ληρωμών τής 'Ελλάδος, ΆΟήναι,

195S, σελ. 96 - 97.
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To ίσοζύγιον τρεχουσών συναλλαγών άφήκεν έλλειμμα μόλις 33 έκατ. 
δολλαρίων κατά τό 1953, αρνητικόν υπόλοιπον τό όποιον υπήρξε τό μικρότε
ροι1 έξ όλων τών μεταπολεμικών ετών μέχρι σήμερον. Προς σόγκρισιν άνα- 
φέρεται ότι τό αντίστοιχον έλλειμμα ήτο 307 έκατομ. δολλάρια τό 1951 και 
124 έκατομ. δολλάρια τό 1952. Άντιστοίχως κατά τό 1953 ήδυνήθησαν αί 
έξαγωγα'ι τής χώρας νά καλύψουν τό 53% τής αξίας τών εισαγωγών, ενώ τό
1952 έκάλυι|>αν τό 40%, τό δέ 1951 μόλις τό 23% περίπου τής αξίας αυτών. 
Μόνον κατά τά τελευταία προπολεμικά έτη, κατά τά όποια άλλωστε ΐσχυε πλή
ρως ελεγχόμενη οικονομία εις τάς μετά τής αλλοδαπής συναλλαγάς καί αί δι
μερείς εμπορικά! σχέσεις έρρύθμιζον τά τοΰ εξωτερικού εμπορίου, ήδυνήθη ή 
χώρα νά φδάση εις τόσον υψηλά ποσοστά καλΰψεως τών εισαγωγών διά τής 
αξίας τών εξαγομένων.

Ή υπό τοΰ εξωτερικού παρεχόμενη οικονομική βοήθεια περιεκόπη τό
1953 κατά 00 έκ. δολλάρια, άνήλθε δέ τελικώς εις τό ύψος τών G8 έκατομ. 
δολλαρίων· τούτο δέ καί μόνον τό γεγονός επιτρέπει τό συμπέρασμα οτι ή χοό- 
ρα έβάδιζε πλέον προς την κατεόθυνσιν τής αύτοδυνάμου καλιίψεως τών αναγ
κών της είς ξένα αγαθά καί υπηρεσίας.

2. ΛΧΛΛΤΣΤΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ1 ΚΛΙ ΠΑΘΙΙΤΤΚΩΧ ΚΟΧΔΤΛΤΩΧ 

η) Προσφορά ανταλλάγματος

I. At έξαγωγαί: Ή βάσις τών έξαγωγίμων έλληνικών προϊ-
όντων, τά όποια μέχρι τού 1953 ύπέφερον λόγω τής υπερτιμήσεως τής δραχμής 
από έλλειψιν άνταγωνιστικότητος εις την διεθνή αγοράν, έβελτιώθη κατά τρό
πον ριζικόν μετά την άλ'απροσαρμογήν τού ’Απριλίου 1953. Ή υποτίμησις 
τής δραχμής, ή όποια ίιπερεκάλυψε τάς μέχρι τότε παρεχομένας επιδοτήσεις, 
καθίστα δυνατήν πλέον τήν προσφοράν τών έλληνικών έξαγωγίμων αγαθών 
εις χαμηλάς άνταγωνιστικάς τιμάς (έκφραζομένας εις ξένον νόμισμα). Κα
τόπιν αυτών ό μέν ό'γκος τών εξαγωγών ηύξήθη τό 1953 έναντι τοΰ έτους 
1952 κατά 30% περίπου54, ή δέ αξία αυτών κατά 17%.

54. Μ.Ο.Σ.Α., ’Ιούνιος 11)55, ’ΛΟηναι, σελ. 5.
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ΠΙΝΑΞ 37
’Όγκος καί αξία τών εξαγωγών κατά τα ετη 1952 καί 1953
(δγκος: είς χιλιάδας τόννονζ., άξια : είς έκατομ. δολλάρια)'

1952 1953

ΓΙοαότη:: Άξια Ποαότης Άξια

1. Καπνός 41,4 52,9 49,0 54,1
2. Σταφίς (Κορινθιακή καί Σουλτα

νίνα)
8(1,4 20,4 105,7 23,0

3. Σϋκα ξηρά 13,4 2,3 18,8 2,0
4. Έλαιόλαδον - Έλαϊαι 0,3 2,9 13,(1 5,4
Λ. Οίνοι καί γλεϋκο; 18,4 2,3 25,4 3,2
(!. 'Εσπεριδοειδή 8,4 0,9 10,0 1,1
7. ’Όρυξα 0,7 0,2 20,9 2,5
8. Βάμβαξ 5,7 3,5 7,7 4,2
ί>. Μεταλλεύματα - ’Ορυκτά 720,0 10,4 728,0 9,7

10. Τσιμέντα 102,8 2,2 111,4 1,9
11. Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 1,3 3,8 1,2 2,7
12. Λοιπά είδη 122,0 13,2 108,8 23,7

Σύνολον — 115,0 — 134,1

Γραπεζα τη; Έλλάδο;:... τοϋ έτου; 1954, ε.ά., σελ. 79.

Συνεπώς δυνάμεθα νά έξάγωμεν τδ συμπέρασμα δτι. ή ύποτίμησις της 
δραχμής έπέδρασεν αύξητικώς πολύ περισσότερον δσον αφορά τον όγκον των 
εξαγωγών και κατά πολύ όλιγώτερον δσον αφορά την αξίαν αυτών 55. ’Από 
τής πλευράς αυτής χαρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τής μεταβολής τοΰ όγ
κου καί τής αξίας μερικών έκ τών σπουδαιότερων έξαγωγίμων αγαθών τής 
χώρας. Οΰτω αί έξαγωγαί καπνού ενώ κατ’ όγκον ηύξήθησαν κατά 18% πε
ρίπου, κατ’ αξίαν ηύξήθησαν μόλις κατά 2,2% μεταξύ τών δύο ετών 1952 
καί 1953. Άντιστοίχως αί έξαγωγαί σταφίδος ηύξήθησαν κατ’ όγκον κατά 
22%, δσον αφορά δέ την αξίαν κατά 13%. Είς τήν περίπτοισιν τών εξαγωγών 
τσιμέντου τό φαινόμενον είναι ακόμη έντονώτερον είς μίαν κατά 8% αύξησιν 
τοΰ όγκου αντιστοιχεί μείωσις τών έκ τών έξαγωγών αυτού εισπράξεων είς ξέ
νον συνάλλαγμα κατά 13% περίπου56.

55. Τό φαινόμενον τοΓτο εμφανίζεται, βεβαίως εις πάσαν περίπτωσιν μονομερούς 
ύποτιμήσεως του νομίσματος. Ίί εκτασις δμως του φαινομένου ποικίλλει άναλόγως 
τών επιδράσεων ώρισμένων παραγόντων. Βλέπε Ε. Kiing, ε.α., σελ. 429- 440.

. ,50. 'Ίδιοι υπολογισμοί.
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Βεβαίως δεν δύναται νά άρνηθή κανείς τό γεγονός δτι ή ύποτίμησις τής 
δραχμής έπέτρεψεν την ρευστοποίησιν σημαντικών αποθεμάτων έξαγωγίμων 
αγαθών, τά όποια ειχον κατά καιρούς συσσωρευθή έπιβαρύνοντα ύπερμέτρως 
την ελληνικήν οικονομίαν. Παρ’ όλην όμως την ίσχυράν ύποτίμησιν τοΰ νο
μίσματος, ό αριθμός των έκ παραδόσεως έξαγωγίμων αγαθών τής χώρας δεν 
ηύξήθη. Ούτω, ή μονομέρεια τών ελληνικών εξαγωγών έξηκολούθη καί ή σύν- 
θεσις αυτών παρέμενε βασικώς αμετάβλητος, στηριζομένη κατ’ ουσίαν εις τά 
γεωργικής προελεΰσεως αγαθά.

Τούτο ώφείλετο άφ’ ενός μέν εις τήν σχετικώς ταχείαν άνοδον τών εσω
τερικών τιμών, άφ' ετέρου δέ, κυρίως, είς τήν ανυπαρξίαν παραγωγικών 
κλάδων, οί όποιοι νά δύνανται υπό εύνοϊκάς συνθήκας συναλλαγματικής ισο
τιμίας, νά προσφέρουν υπό ανταγωνιστικούς όρους τά προϊόντα αυτών ε!ς 
τήν διεθνή αγοράν. Ή ολοκληρωτική σχεδόν αδυναμία έκμεταλλεΰσεως τών 
νέων συνθηκών αφορούσε κυρίως τήν ελληνικήν βιομηχανίαν, ή οποία, είθι- 
σμένη από 25ετίας εις έν ειδικόν καθεστώς προστασίας έκ τού ανταγωνισμού 
τής αλλοδαπής καί όλιγοπωλιακών συνθηκών έντός τής έσωτερικής αγοράς, 
είχε πλέον μονίμως προσανατολισθή προς τήν κατεύθυνσιν τής έκμεταλλεΰ- 
σεως τών δυνατοτήτων αΐτινες προσεφέροντο έντός τής ελληνικής οικονομί
ας λόγω τού συνεχούς καί έντονου μεταπολεμικού πληθωρισμού 57. Τοιουτο
τρόπως, έκ τών παραγομένων καί καταναλισκομένων έπιτοπίως αγαθών, έλά- 
χιστα ήσαν κατά τήν περίοδον τού 1953 έκείνα τά αγαθέ/, τά όποια θά ήδύναν- 
το λόγω μεταβολής τού συσχετισμού έσωτερικών καί έξωτερικών τιμών κατό
πιν μιάς ύποτιμήσειος νά καταστούν δυναμικά έξαγώγιμα προϊόντα, άφαιροτ'-

57. Χαρακτηριστικήν σχεδόν ταότισιν με τάς ίλληνικιις συνδήκας είχον τά ανά
λογα οικονομικά φαινόμενα εν Γαλλία, Λ; ταΰτα περιγράφονται υπό τοΰ J. Rueff, 
Die franzosisehe Wirtschaftsreform.... ε.ά., σελ. 120. «Καθ’ ολην τήν προηγηδεϊσαν 
περίοδον, ή έπέκτασις τής οικονομίας είχεν ώς κύριον συντελεστήν τό Ισχυρόν πληθω
ριστικόν ρεϋμα τό όποιον προηγουμένως άνέφερα. Τό πλεόνασμα τής συνολικής 
ζητήσεως, άπό τό οποίον έχαρακτηρίζετο, ήτο ή έγγόησις δ'τι πάντα τά παρα- 
γόμενα άγαθά ί)ά κατηναλίσκοντο, δίχως νά λαμβάνεται ΰπ’ ο\|πν ή χρησιμότης 
των καί αί τιμαί αυτών. ΕΙς δλους τους τομείς ΰφίστατο ένα πλεόνασμα ζητή- 
σεως. Οΰτω αί συνθήκαι παραγωγής δέν είχον τήν πρέπουσαν σημασίαν. Δεν ήτο καί 
τόσον σημαντικόν νά διαδέτη έκαστος παραγωγός τήν καλυτέραν τεχνικήν μέθοδον 
προς παραγωγήν προϊόντοιν, νά έπιτυγχάνη τό δυνατόν χαμηλότεροι1 κόστος, νά πα- 
ρά,γη έκείνα ακριβώς τά άγαθά τό; οποία άνταποκρίνονται εις τόις καταναλωτικός προ
τιμήσεις ή νά έπιλέγη τόν εύνοϊκιότερον τόπον έγκαταστάσεως τής παραγωγικής του 
μοναδος. Τά πάντα ήδόναντο νά προσφέρυινται είς τήν άγοράν, καί λόγιο τής πλεονα- 
-υυσης ζητησειος νά είιρίσκουν καταναλωτής προδόμους νά τά άγοράσουν».
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μένα έκ τής αντιστοίχου ζητήσεως τοΰ εσωτερικού. Συνεπώς, το γεγονός τοΰτο 
είχε τήν έννοιαν τής παρεμβολής προσθέτων δυσχερείων εις την προσπάθειαν 
έξισορροπήσεως τοΰ ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών, λόγω τοΰ δτι δεν θά ήτο 
λογικόν νά αναμένεται εις σημαντικόν βαθμόν αΰξησις τών συναλλαγματικών 
εσόδων έκ τοΰ ένεργητικοΰ κονδυλίου τών εξαγωγών.

’Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω, τό γεγονός οτι τά περισσότερα έκ τών σπου- 
δαιοτέρων έξαγωγίμων αγαθών τής χώρας δεν άπετέλουν άντικείμενον τής ε
σωτερικής ζητήσεως, ήτο είς ευνοϊκός παράγων διά την προά)θησιν τών εξα
γορών. Πράγματι, εμφανής ήτο ή έ'λλειψις άνταγωνισμοΰ μεταξύ εσωτερικής 
καί εξωτερικής ζητήσεως διά προϊόντα, ως π.χ. ό καπνός, ή σταφίς κ.ά., κα
τόπιν τής όποιας έπετεύχθη άφ’ ενός μεν άμεσος αΰξησις τών εξαγωγών, άφ’ 
ετέρου δέ (κατά τό επόμενον έτος) σοβαρά επέκτασις τής παραγωγής εκεί
νου· τών αγαθών διά τά όποια γενικώς ήτο αΰτη δυνατή 58. Βραχυχρονίως βε
βαίως ήτο αδύνατος ή αΰξησις τής προσφοράς τών κυριωτέρων έξαγωγίμων 
αγαθών τής χώρας, λόγω τής γεωργικής προελεύσεως αυτών. 'Ως γνωστόν, 
ή προσφορά γεωργικών αγαθών είναι συνήθους ανελαστική, μη δυναμένη ευ
κόλως νά προσαρμοσθή εις αποτόμους μεταβολάς τής ζητήσεως, π.χ. μετά α
πό μίαν αναπροσαρμογήν. Μόνον ή ΰπαρξις αποθεμάτων έκ παρελθόντων ε
τών επέτοετμε βραχυχρονίους τήν έμφάνισιν μιας πλέον ελαστικής προσφοράς.

Έκ παραλλήλου, δεν έστερεΐτο σημασίας διά τήν αΰξησιν τών ελληνικών 
έξαγο>γών ή ραγδαία οίκονομική άνοδος τών περισσοτέρων χοορών τής Δύ- 
σειος. Οΰτω, ή ζήτησις δι’ ελληνικά προϊόντα εΐχεν ένταθή, συντελοΰντος και 
τοΰ γεγονότος τής είς ξένον νόμισμα μειιομένης τιμής αυτών μετά τήν ανα
προσαρμογήν. Βεβαίοις τό διεθνές έμπόριον δεν είχε πλήρως άπελευθερωθή 
κατ’ εκείνην τήν περίοδον, καί συνεπώς μέτρα περιοριστικά τών εισαγωγών, 
άτινα έθετον ώρισμέναι χώραι, δεν ήτο δυνατόν παρά νά περιορίζουν τήν ά- 
ποτελεσματικότητα τής ελληνικής ύποτιμήσεως είς δ',τι αφορά τήν αΰξησιν 
τών έξαγωγών. Τέλος, τό γεγονός οτι ή ελληνική συμμετοχή είς τό διεθνές 
έμπόριον ήτο μικρά καί δ'τι αί άνταγωνίστριαι χώραι (π.χ. ή Τουρκία) δεν 
προέβησαν είς τήν λήψιν ειδικών μέτρων, π.χ. έπιδοτήσεως τών έξαγωγών 
των ή ύποτιμήσεως τών νομισμάτων των, έδιδε είς τήν ελληνικήν οικονομίαν 
τήν δυνατότητα νά άξιοποιήση πλήρως τά έκ τής ύποτιμήσεοις τοΰ νομίσμα
τος της πλεονεκτήματα.

58. Π.χ. δεν ήτο δυνατή ή εντός έτους αΰξησις τής παραγωγής σταφίδος ή 
τών εσπεριδοειδών.
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II. Ο ί άδηλοι πόροι: Τά έσοδα έξ άδηλων πόροον ηύξήθησμν
κατά 42% το 1953 έν σχέσει μέ τό προηγούμενον έτος, κατόπιν τής ύποτιμή- 
σεως τής δραχμής.

ΙΙΙιΧΛΞ 33

Έξέλιξις τών αδήλων πόρων κατά τά 'έτη 1951-1953 (είς έκατομ. δολ.)*

1951 1952 1953

1. Μεταναστευτικά εμβάσματα 17,0 18,0 4~>,(>

2. Ναυτιλ.ιακά εμβάσματα 23,4 28,(1 22,1

ο. Ταξιδιωτικόν συνάλλ.αγμα li, 5 9,11 22,7

4. Λοιπαί πηγαί 10,0 18,2 17,4

Συνόλων (12,9 74,4 107,8

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοϋ ’Ισοζυγίου Πληρωμών..., ε.ά., σελ. 102 - 103.

Ή καθ’ δλα τά προηγούμενα ετη ίσχύουσα υπερτίμησες τής δραχμής είχε 
κυρίως δυσμενέστατα αποτελέσματα δσον αφορά τάς εισπράξεις έξ άδήλοιν 
πόρων. ’Ακόμη καί ή κατά τό 1952 καθιέρωσις πολλαπλών τιμών συναλλάγμα
τος, άφεώρα μόνον τάς έμπορευματικάς είσαγωγάς καί έξαγωγάς 59, δεν έθιγε 
δέ την τιμήν του συναλλάγματος άναφορικώς μέ τάς έξ αδήλων πόρων εισ
πράξεις. Ακριβώς διά τον λόγον αυτόν ή ύποτίμησις τής δραχμής τοΰ ’Α
πριλίου 1953 έσήμαινεν, διά τό προερχόμενον έξ αδήλων πόρων συνάλλαγμα, 
την δυνατότητα τοϋ διπλασιασμού τής είς δραχμάς ανταλλακτικής του αξίας.

’Άλλοι παράγοντες οί όποιοι δευτερευόντως έπηρέασαν τάς έξ άδη
λων πόρων εισπράξεις ήσαν: 1. Ή προϊούσα βελτίωσις τής οικονομικής θέ- 
σεως τών Ελλήνων μεταναστών είς τό εξωτερικόν. 2. Ή αϋξησις τών εισο
δημάτων τών ευρωπαϊκών λαών καί ή ταυτόχρονος κατάργησις διαφόρων 
τεχνητών εμποδίων είς τήν διακίνησιν τών τουριστών. 3. Ή μείωσις τών ναυ
τιλιακών εμβασμάτων κατά τό 1953 ώφείλετο είς τήν διεθνή ναυτιλιακήν κρί
ση’ μετά τον τερματισμόν τοΰ κορεατικού πολέμου, καί τήν έξ αυτού τοϋ λόγοι' 
κάμψιν τής άπασχολήσεως τών Ελλήνων ναυτιλομένων. Βασικώς δύναται νά 
λεχθή δτι μετά τήν αναπροσαρμογήν οί άδηλοι πόροι έπανέκτησαν τήν προπο
λεμικήν των σπουδαιότητα ως συντελεσταί έξισορροπήσεως τού ισοζυγίου πλη
ρωμών τής χώρας.

69. Ε. ΙΙαγκάλυυ, ε.ά., σελ.. 78.
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β) Ζήτησις συναλλάγματος

I. Α ι εισαγωγαί: Ή κατά τό 1953 σύμπτωσις σειράς ευνοϊκών
παραγόντων προεκάλεσε τήν κατά τό έτος αυτό περαιτέροι μείωσιν τής αξίας 
των εισαγωγών, α'ι όποΐαι άνελθοΰσαι εις τό ίσόποσον των 253 έκατομ. δολλα- 
ρίων, έφθασαν εις επίπεδον τό οποίον ήτο τό χαμηλότερον έμφανισθεν καθ’ 
ύλην τήν μεταπολεμικήν περίοδον.

ΪΙΙΝΑΞ 30

’Αξία των εισαγωγών cif κατά κατηγορίας εμπορευμάτων (εις έκατομ.
δυλλάρια)*

1052 1053

1. Τρόφιμα 71,4 55,0

2. Καύσιμα 37,2 38,0

3. Μηχανήματα - Είδη έκ μετάλλου 40,!) 25,1

4. Φάρμακα - Χημικά 17,8 21,5

5. Χάρτης - Χαρτόμαζα 7,4 7,8

0. Πρώται ίλαι βιομηχανία; 3!),8 32,2

7. Αυτοκίνητα 8,8 0,4

8. Δέρματα καί ξυλεία 14,7 10,0

!). Λοιπά είδη 27,0 31, (ϊ

10. Χαϋλοι μή κατανεμόμενοι 11,5 8,5

Σύνολον 277,1 237,3

Εισαγωγαί δι’ Ιδιου συναλλάγματος 0,2 8,0

ΠροΟεσμισκοί διακανονισμοί — 7,2

Γενικόν σύνολον 283,3 253,1

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοϋ ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 101.

Γενικώς βεβαίως ή μείωσις τής εις συνάλλαγμα δαπάνης δι’ εϊσαγωγάς 
ώψείλετο εις τήν ύποτίμησιν τής δραχμής, κατόπιν τής οποίας αί τιμαί των 
είσαγομένων αγαθών (μετροΰμεναι εις νομισματικός μονάδας τοϋ εσωτερικού) 
ϋφίσταντο μίαν σημαντικήν ϋψωσιν, οδηγούσαν κατ’ αρχήν εις μείωσιν τής ζη-
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τήσεως προϊόντων τής αλλοδαπής. Πράγματι, τόσον ό όγκος των ε’ισαγωγών, 
ιίσον καί ή αξία αυτών εις δολλάρια περιωρίσθη τό 1953 κατά 10% περίπου60.

Μερικαί όμως κατηγορίαι είσαγομένων άγαθών παρουσίασαν μίαν ανελα
στικήν ζήτησιν, παρ’ όλην την σημαντικήν ύψωσιν των τιμών αυτών, όπως π.χ. 
(1η κατηγορία) (Πίν. 40) τά προϊόντα πετρελαίου, τά λιπάσματα (χημικά), 
χάρτης - χαρτόμαζα καί βιομηχανικοί ΰλαι εξ ελαστικού. Τοΰτο ώφείλετο τό
σον εις τό γεγονός ότι καθολική ήτο ή έξάρτησις τής ελληνικής αγοράς έκ του 
εξωτερικού, όσον αφορά τον εφοδιασμόν της εις τοιαΰτα άγαθά, όσον καί εις 
τό ότι ήτο δυσχερής ό περιορισμός τής εσωτερικής ζητήσεως κατόπιν τής εν
τόνου αΰξήσεως τής εσωτερικής παραγωγής.

Ή δεύτερα κατηγορία (Πίν. 40) περιλαμβάνει εκείνα τά αγαθά, ή αύ- 
ξησις τής εισαγωγής τών οποίων οφείλεται βασικώς εις τήν άπελευθέρωσιν των 
εισαγωγών καί συνεπώς εις τήν διαμόρφωσιν τής ζητήσεως όίνευ τής παρεμβο
λής μέτρων ποσοστώσεως βάσει διοικητικών κριτηρίων. Είναι χαρακτηριστικόν 
ότι τό σύνολον τής αξίας τών δυο τούτων κατηγοριών είσαγομένων άνήλθε τό 
μεν 1952 εις τό ύψος τών 1.340 έκατ. δρχ., τό δέ 1953 εις τό ύψος τών 2.580 
έκατ. δρχ. περίπου. Συνεπώς, μόνον αί δύο αύταί κατηγορίαι είσαγομένων ά- 
περρόφησαν τό 65% περίπου τής (εις δραχμάς τρεχούσης αξίας) αύξήσεχυς 
τής αξίας τών εισαγωγών 61.

Έφ’ όσον συνεπώς ή ζήτησις είσαγομένων ύφίστατο μίαν μετατόπισιν 
προς τά άγαθά τών δύο πρώτων κατηγοριών, ή δέ δαπάνη διά τήν άπόκτησιν 
αυτών ηύξάνετο σημαντικώς, κατόπιν τής ύψώσεως τών τιμών αυτών λόγω τής 
αναπροσαρμογής, περιωρίζετο άντιστοίχως ή ζήτησις καί εν μέρει ή σχετική 
δαπάνη δι’ άλλα εϊσαγόμενα άγαθά, ως π.χ. εκείνα τής 3ης -κατηγορίας. Τούτο 
καιθίστατο δυνατόν, όσον άφορά μέν τά τρόφιμα, λόγοι τής ύποκαταστάσεως 
τών είσαγομένων δι’ έσωτερικώς παραγομένων άγαθών κατόπιν τής σημαντικής 
ιχύξήσεως τής εσωτερικής γεωργικής παραγωγής. Άναφορικώς με τάς πρώ- 
τας ύλας, τοΰτο έπετεύχθη κατά πάσαν πιθανότητα λόγω τής ύπάρξεως ικα
νών αποθεμάτων εις τάς βιομηχανίας, κατά τήν προηγηθείσαν τής ύποτιμή- 
σειος περίοδον. Περαιτέρω ή μείωσις τών εισαγωγών κεφαλαιουχικών άγα
θών κατά τό 1953 εύρίσκεται εις ευθείαν συνάρτησιν με μίαν πτώσιν τού ε
πιπέδου επενδύσεων εις τό εσωτερικόν.

60. Μ.Ο.Σ.Δ., Ιούνιος 1955, έ.ά., σελ. 5.
61. 'Η συνολική δαπάνη δι’ είσαγωγάς ηϋξήΟη μ,εταξΰ τών δύο ετών κατά 

1.960 έκ. 6ρχ. περίπου, ήτοι από 5.193 έκ. δρχ. τό 1952 είς 7.156 έκ. δρχ. τό 1953.
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ΠIX. ΙΞ 40

Είσαγωγαί υβρισμένων κατηγοριών έμπορενμάτιον κατά τά έτη 1952 - 1953 
(πυσότης: εις χιλιάδας μετρικών τόννων, άξια: εις δισεκατομμύρια

δραχμών) *

’ Εμπυρεύματα 1952 1953

Πυσότης Άξια Πυσότης Άξια

1 η Κ α τ η γ ο ρ ί u

II ροϊόντα. πετρελαίου 1.251 077,0 1.254 330,6

Λιπάσματα ΰιομηχανοποιημένα 55,5 51,7 30,2 115,2

Πολτός χάρτου 17,5 00,1 27,3 32,7

Βιομηχανικά! Ρλαι έξ ελαστικοί 2,3 71,8 3,5 113,8

Νήματα, κλωσταί ύφαντικα! 0,7 50,2 1,5 108,1

Σάνολον 310,8 1.420,4

2α Κ α τ η γ ο ρ i α

Σφάγια 10,0 43,2 18,3 172,2
Κρέας νωπόν κτλ. 2,0 14,2 4,0 78,G
Λαχανικά νωπά καί ξηρά 10,0 32,8 13,3 78,0
Σάκχαρις 74,5 182,7 111,3 383,1
'Τίράσματα 6αμ(>ακrοu 0,8 55,6 2,ο 132,8
Διάφορα υφάσματα. 0,1 17,4 0,2 35,5
"Αμαξαι αυτοκίνητοι δι’ οδούς 3,6 78,0 0,2 200,5

Σόνολον 423,3 1.153,3

3 η Κατηγορία

Σίτος, άνάλεστος 405.2 511,4 188,3 333,4
“Ορυξα 4,3 12,8 0,7 0,0
Δροματα άκατι·:ογυ.στα 0,3 87,3 5,1 88,8
Ξυλεία 133,7 221,0 85,0 177,0
Σίδηρος καί χάλυψ 178,3 418,7 117,0 450,2
1’εο) ρ γ ι κά μηχ ανή ματ α 5,G 84,0 1,7 40,0
Μηχανήματα παραγωγής δυνάμεως 3,1 51,7 1,0 23,5
Λοιπά μηχανήματα 23,0 421,7 13,G 443,3

Σόνολον 1.803,2 1.041,4

* Συνοπτική Στατιστική Έπετηρίς τής Έλλάδος 1354, ’Αθήνα ι, 1355, σελ.
144- 147.
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Γενικώτερον δύναται νά λεχθή δτι ή ύποτίμησις τής δραχμής είχε τήν έννοι
αν τοΰ περιορισμού των εισαγωγών (λόγψ τής υψηλής τιμής τών προϊόντιυν 
τής αλλοδαπής) καί τής έντάσεως τής αύταρκείας. Διά τον λόγον τοΰτον καί 
ή άπελευθέρωσις τών εισαγωγών δεν ήτο δυνατόν, τουλάχιστον κατά τό 1953, 
νά έπηρεάση σοβαρώς τό μέγεθος τής δαπάνης δι’ είσαγωγάς. Αντίθετος, 
ή τάσις πρός αύτάρκειαν ηΰνοεΤτο λόγω τών υφισταμένων δυνατοτήτων έπε- 
κτάσεως τής εσωτερικής παραγωγής καί οΰτω μερικής υποκαταστάσεως τών 
είσαγομένων. Ή ύφισταμένη έλαστικότης προσφοράς κυρίως εις τον βιομη
χανικόν κλάδον, αλλά καί ή συμπέσασα κατά τό 1953 μεγάλη αΰξησις τής 
γεωργικής παραγωγής, έπέτρεψαν τήν συγκράτησιν τής συναλλαγματικής δα
πάνης δι’ είσαγωγάς. Είς πρόσθετος λόγος ήτο επίσης καί τό γεγονός ότι τά 
ηύξημένα εισοδήματα τοΰ έτους 1953 επηρέασαν εν μέρει μόνον τάς εϊσαγω- 
γάς. Ή αΰξησις τών εισοδημάτων ένεφανίσθη κυρίως εις τον γεωργικόν το
μέα, είναι δε γνωστόν δτι ταΰτα επιδεικνύουν μίαν χαμηλήν ροπήν δι’ είσαγω
γάς, στρεφόμενα κυρίως πρός τά προϊόντα τά παραγόμενα υπό τής εσωτερι
κής βιομηχανίας. ’Άλλωστε, μέρος τών εισοδημάτων αυτών κατηναλώθη κα
τά τό επόμενον έτος 1954.

II. Α ί άδηλοι δ α π ά ν α ι: Ώς ήτο επόμενον ή ζήτησις συναλ
λάγματος διά σκοπούς ταξιδιωτικούς κ.ά., έμειώθη τό 1953 κατόπιν τοΰ δι- 
πλασιασμοΰ τής τιμής αύτοΰ. Οΰτω, αί άδηλοι δαπάναι περιωρίσθησαν από 
24,1 εις 23,3 έκατ. δολλάρια τό 1953. Ή μείωσις αυτή δεν υπήρξε σημαντι
κή, ώφείλετο δέ τοΰτο βασικώς είς τήν ΰπαρξιν δαπανών πλήρως ανελαστικών, 
ώς είναι π.χ. αί κρατικαί δαπάναι είς τήν αλλοδαπήν.

3. ΣΤΜ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καθ’ δλην τήν μεταπολεμικήν περίοδον καί μέχρι τοΰ έτους 1953 αί διε
θνείς οικονομικοί σχέσεις τής χώρας έστηρίζοντο άφ’ ενός μέν είς τήν υπό τοΰ 
έξωτερικοΰ παρεχομένην οικονομικήν βοήθειαν, άφ’ ετέρου δέ είς τήν διατήρη- 
σιν τής ΰπερτιμήσεως τής δραχμής. Τό διαμορφωθέν οΰτω καθεστώς εξωτερι
κών συναλλαγών έπέβαλεν κατά πρώτον μέν μίαν συνεχή προσπάθειαν έπιδοτή- 
σεως τών εξαγομένων προϊόντων, κατά δεύτερον δέ αύστηροτάτους ποσοτικούς 
ελέγχους είς τό σκέλος τών εισαγωγών, ενώ παραλλήλως, κατόπιν μακρών ή 
βραχέων χρονικών περιόδων, έγένετο προσφυγή είς τό μέτρον τής ύποτιμήσεως 
(συνήθως κατά τρόπον σπασμωδικόν), προκειμένου μερικώς τουλάχιστον νά 
αρθή ή ύφισταμένη έκάστοτε ανισορροπία τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Βεβαίως, 
ή πηγή τής κακοδαιμονίας εύρίσκετο είς τήν καθ’ δλην τήν μεταπολεμικήν περίο
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δον ουνέχισιν τοΰ πληθωρισμού, όφειλομένην βασικώς εϊτε εις πραγματικά: έσω- 
τερικάς κα! εξωτερικός δυσχερείας, είτε εις τό πνεύμα μιας άπωτέρας υστερο
βουλίας, βάσει τής αρχής δτι πάσα πληθωριστική εξέλιξις οδηγούσα αναποφεύ- 
κτως εις έπιδείνωσιν τής ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών θά προεκάλει ά- 
ναγκαστικώς καί μίαν αΰξησιν τής παρεχομένης έκάστοτε βοήθειας. 'Αλλά αϊ 
συνέπειαι μιας τοιαύτης πολιτικής υπήρξαν βαρύτατοι. Έπέκτασις των ελέγ
χων εντός τής οικονομίας, ανώμαλος διαμόρφωσις τοΰ επιπέδου των τιμών καί 
τών αμοιβών τών διαφόρων συντελεστών τής παραγωγής, άνισος κατανομή 
τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος, πτώσις τοΰ επιπέδου παραγωγής τών έξαγιογίμων 
αγαθών καί μείωσις τής παραγωγικότητος, τέλος δε βαθύτεροι καί μονιμω- 
τέρου χαρακτήρος δυσμενείς μεταβολαί εις τήν διάρθρωσιν τής εθνικής πα- 
ραγωγής ήσαν μερικοί μόνον εκ τών συνεπειών τάς οποίας ύπέστη ή ελληνι
κή οικονομία.

Ή ά'ρσις αυτών τών ανωμαλιών, αί όποΐαι εις τελευταίαν ανάλυσιν έσή- 
μαιναν διά τήν ελληνικήν οικονομίαν μίαν άνορθολογικήν χρησιμοποίησιν τών 
διαθεσίμων παραγωγικών μέσων, έπεδιώχθη κυρίως διά τών μέτρων τής οι
κονομικής πολιτικής τοΰ 1953. Ταυτοχρόνως έπετεύχθη κατά τό έτος αυτό μία 
εΰνοϊκωτέρα διά τήν ελληνικήν οικονομίαν άναδιάρθρωσις καί ισορροπία, τό
σον εις τό εσωτερικόν αυτής όσον καί εις τον τομέα τών διεθνών οικονομικών 
της σχέσεων. Τοιουτοτρόπως μετεβλήθη κατά τό 1953 ριζικώς ή μεταπολεμι
κή διάρθρωσις τοΰ έλληνικοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί ήδύνατο πλέον ή ελλη
νική οικονομία, σχεδόν δι’ ιδίων μέσων, νά καλύπτη τάς υποχρεώσεις της προς 
τήν αλλοδαπήν.

Ή εντός δύο ετών περικοπή τής εξωτερικής βοήθειας κατά 220 έκατομ. 
δολλάρια επέβαλε εις τήν ελληνικήν οικονομίαν μίαν δυσχερή διαδικασίαν προ
σαρμογής, έχουσαν ώς τελικόν στόχον (μέσω τοΰ περιορισμοΰ καταναλωσεως 
καί έπενδύσεως) τήν έπίτευξιν τής εσωτερικής ισορροπίας επί ενός χαμηλοτέ- 
ρου επιπέδου διαθεσίμων εξωτερικών πόρων.

Ή έφαρμοσθεΐσα οικονομική πολιτική καί ιδίως ή ύποτίμησις τής δραχμής 
συνεπήγετο βεβαίως καί ώρισμένας δυσμενείς επιπτώσεις, η κυριωτερα τών 
οποίων ύπήρξεν ή σαφής επιδείνωσις τών «δ'ρων τοΰ εμπορίου».

Ή έξέλιξις αΰτη υπήρξε to αποτέλεσμα κυρίως τής πτώσεως τοΰ δεί
κτου τών τιμών τών έξαγωγίμων αγαθών, έσημειώθη δε κατ εξοχήν μεταξύ 
τών ετών 1952 καί 1953, ήτοι κατά τήν φάσιν τής περικοπής τής εξωτερι
κής βοήθειας. Π ράγματι, ή ΰπαρξις ευνοϊκών «ορών εμπορίου» επετυγχα- 
νετο λόγω τής ίκανότητος τής ελληνικής οικονομίας να διατηρή υπερεκτιμημε-
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νην την δραχμήν έναντι των ξένων συναλλαγμάτων, τοΰτο δέ πάλιν καθίστατο 
δυνατόν λόγω τής παρεχόμενης υπό τοΰ εξωτερικού δωρεάν βοήθειας είτε ύπύ 
την μορφήν συναλλάγματος είτε υπό τήν μορφήν εμπορευμάτων. Μόλις δ'μως 
ή δωρεάν οικονομική βοήθεια τοΰ εξωτερικού περιεκόπη, έξηναγκάσθη ή ελ
ληνική οικονομία νά προβή εις τήν λήψιν τοΰ μέτρου τής ΰποτιμήσεως καί διά 
τοΰ τρόπου αΰτοΰ εις τήν μείωσιν των τιμών των έξαγωγίμων προϊόντων της, 
εκπεφρασμένων εις έξωτεοικόν νόιιισιια.

ΠΙΝΑΞ 41

Γΐηγαί χρηματοδοτήσεως των είσαγομένων αγαθών (χ) 
εκατοστά επί του συνόλου) *

και υπηρεσιών (εις

1938 1951 (χ) 1952 (χ) 1953

ΔΓ ιδίων μέσων τη; οικονομίας ·)ΐ;.7 35,8 01,6 89,2

α) Έξαγωγαί αγαθών 55,7 22,1 37,4 50,0

6) ’’Αδηλοι πόροι 41,0 13,7 24,2 39,2

Mtxacpoou κεψαλαίονν (καίίαοα) 5,4 3,1 2,4 6,0

’Εξωτερική βοήθεια — 03,3 40,7 23,9

α) ’Αμερικανική βοήθεια — 50,5 32,1 21,2

6) ΈπανορΑιόσεις - 0,8 8,6 2,7

Λοιπό, στοιχεία —2,1 —2,2 —4,7 —19,1

2m'o).()v 100,0 100,0 100,0 100,0

' Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Ή ελληνική οικονομία κατά τά έτη 
’ΑΟήναι, 1957, σελ. 54.

ΙΙ1ΝΑΞ 42

"Οροι, εμπορίου των έτών 1950 - 53 *

1955 καί 1956,

1938 1950 1951 1952 1953

100 81 74 70 63

Μ.Ο.Σ.Δ., Σεπτέμβριος - Όκτιόβριος 1055, έ.ά., σελ. 29.
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Ο περιορισμός τής οικονομικής Βοήθειας καί ή ταυτόχρονος μέ τήν ύπο- 
τίμησιν τής δραχμής έφαρμογή τοΰ μέτρου τής πλήρους απελευθερώσεως των 
εισαγωγών, άπεκατέστησε καί πάλιν τήν πλήρη έξάρτησιν τής ισορροπίας τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών έκ τής εις τό εσωτερικόν τής χώρας εφαρμοζόμενης νομι
σματικής πολιτικής. Οΰτω εις τό εξής ή οικονομική πολιτική τής χώρας ήτο υ
ποχρεωμένη νά άσκή μίαν συνειδητήν πολιτικήν νομισματικής σταθερότητος, 
προκειμένου νά διατηρήται ή ισορροπία εις τάς μετά τοΰ εξωτερικού συναλ- 
λαγάς.

Τέλος, δεν είναι δυνατόν νά άρνησή κανείς ότι ή ύποτίμησις τής δραχμής 
καί τά λοιπά κατά τό 1953 ληφθέντα μέτρα, έδημιούργησαν διά πρώτην φοράν 
μεταπολεμικώς μίαν σταθεράν βάσιν διά τήν ελληνικήν οικονομίαν καί ταυτο
χρόνους τάς σημαντικωτέρας προϋποθέσεις διά τήν περαιτέρω άνοδον τής πα
ραγωγής καί τοΰ εθνικοί εισοδήματος.



ΤΡΙΤΟΝ ΜΕΡΟΣ
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ΔΤΣΧΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

ΤΑ ΕΤΗ 1954 - 1957





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΤΑ ΕΤΗ 1954 - 1955

Τ Μ Η ΜΑ- /

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΤ ΕΘΧΙΚΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

’Από τοΰ έτους 1953 παρουσιάζεται συνεχώς αΰξησις τής εσωτερικής 
παραγωγής και τοΰ ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Ό κύριος παράγων ό ό
ποιος ΰπεβοήθησε τήν έξέλιξιν αυτήν ήτο τό υψηλόν επίπεδον επενδύσεων τής 
προηγούμενης περιόδου 1950- 1952, τόσον εις τήν βιομηχανίαν όσον και εις 
τήν γεωργίαν. "Αλλος παράγων ήτο ή σημαντική διεύρυνσις τοΰ όγκου των 
εξαγωγών κα'ι ή αΰξησις τών παρεχόμενων προς τήν αλλοδαπήν υπηρεσιών. 
Τοιουτοτρόπως έπετεύχθη άφ’ ενός μέν ουσιώδης αΰξησις τής παραγωγής ε
ξαγομένων προϊόντων και τής προσφοράς υπηρεσιών, άφ’ ετέρου δε δημιουρ
γία προσθέτων εισοδημάτων, τα όποια μέ τήν σειράν των (λόγφ έντάσεως τής 
ζητήσεως) συνέβαλον εις τήν άνάπτυξιν τής παραγωγής άλλων παραγωγικών 
κλάδων.

ΠΙΝΑΞ 43

Έξέλιξις τον ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος (εις τιμάς τον 1954 είς
δισεκ. δραχμάς)*

1953 1953 1954 1955

'Ακαθάριστον εθνικόν προϊόν 47,3 54,4 56,1 61,0

Έτιισία αΐίξησις % 14,7% 3,3% 8,7%

* Τράπεζα τη; Έ/.λάδο;τών ετών 1055 καί 1056, ε'.ά., σελ. 30.

Ή έξέλιξις τής παραγωγής εις τούς διαφόρους παραγωγικούς κλάδους 
ήτο ανομοιόμορφος εις έ'να έκαστον έξ αυτών κατά τα έτη 1954 - 1955.
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Ή παραγωγή τής βιομηχανίας ήτο κατά τό 1954 σημαντικώς ηύξημένη 
κατόπιν τής έπιδράσεως των υψηλών γεωργικών εισοδημάτων τοΰ προηγουμέ
νου έτους. Άλλα κατά τό επόμενον έτος 1955 ένεφανίσθη σαφής καθυστέρη- 
σις εις τον ρυθμόν ατιξήσεως τής βιομηχανικής παραγωγής, κατόπιν τής στα- 
σιμότητος ή καί τοΰ περιορισμού τής παραγωγής σημαντικών βιομηχανικών 
κλάδων. Πράγματι, λόγφ τής συνεχιζόμενης ύψώσεως τοΰ έσωτερικοΰ επιπέ
δου τών τιμών καί τής καθιερωθείσης πλήρους ελευθερίας τών εισαγωγών, εΰ- 
ρέθησαν κατά τό 1955 μερικοί έκ τών σπουδαιοτέρων βιομηχανικών κλάδο»· 
υπό την πίεσιν τοΰ άνταγωνισμοΰ τών προϊόντων τής αλλοδαπής εντός τής 
ελληνικής αγοράς. Έξ ά'λλου σπουδαίως συνέβαλε εις τον περιορισμόν τής 
βιομηχανικής παραγωγής ή αδυναμία τών ελληνικών βιομηχανικών επιχει
ρήσεων νά διευρύνουν τήν ποικιλίαν τών προσφερομένων ύπ’ ατ’τών προϊ
όντων, προκειμένου νά προσαρμόσουν τοιουτοτρόπως τήν προσφοράν αυτών 
εις τήν δλονεν καί άπαιτητικωτέραν εσωτερικήν ζήτησιν, ή οποία κατόπιν τής 
άπελευθερώσεως τών εισαγωγών ήδτινατο νά ίκανοποιήται υπό απεριορίστου 
ποικιλίας προϊόντων τής αλλοδαπής.

Ή παραγωγή μεταλλευμάτων (άνευ τής παραγωγής λιγνίτου) ηΰξάνετο 
συνεχώς κατά τά ετη 1954 - 1955, κυρίως λόγω τής σημαντικής έπεκτάσεως 
τής παραγωγής βωξίτου.

Π ΙΝΔΕ 11

Έξέλιξις τών δεικτών βιομηχανικής και αεταλλευτικής παραγωγής (έτος
βάσεως 1952 — 100) *

11)52 11)53 11)54 11)55

1. Αρίκτη; βιομηχανική; παραγωγή;
ίανι-π παραγωγή; ηλεκτρική; ενΡργρία;) 100 Π 3 140 144

2. Δείκτης μεταλλευτικής παραγοιγής 
(άνευ παραγωγής λιγνίτου) 100 128 1.3 Γ> 143

* α) Διά τήν βιομηχανικήν παραγωγήν: Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοΰ έτους 1054, 

ε.ά., σελ. 93.
β| Διά τήν μεταλλευτικήν παραγωγήν: Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιομηχάνων, 'II 

ελληνική βιομηχανία κατά τά ετη 10 Γ> 4 καί 1Π Δ 5, ’ΛΌήναι, σελ. 31, 33.

Διάφορος ήτο από έτους εις έτος καί ή έξέλιξις τής γεωργικής παραγω
γής κατά τήν περίοδον 1953 - 1955. Μετά τήν εντυπωσιακήν άνοδον τοΰ
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1953 έπηκολούθησε to 1954 μείωσις τής γεωργικής παραγωγής, όφειλομένη 
εις τi'|ν επικράτησιν δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τό έτος αυτό έσημει- 
ώβη κυρίως περιορισμός τής παραγωγής σίτου και προϊόντων ελαίας. Άντι- 
•θέτως, κατά τό 1955 ηύξήθη ή γεωργική παραγωγή κατά 7% περίπου έν 
συγκρίσει με τό προηγούμενου έτος 1. Ή παραγωγή κτηνοτροφικών προΐόν- 
τιον ηύξανε σταθερώς κατά τά έτη 1954- 1955, τό ποσοστόν δε αύξήσεως 
έτησίιος άνήρχετο εις 8% περίπου 2.

Π1ΝΑΞ 45

Έξελιξις τών δεικτών φυτικής και κτψ'ατροφικής παραγωγής (έτος βά-
σεως 1952 — 100)*

1052 7,955 7954 7955

1. Δείκτης ογκον της φυτικής παραγωγής 100 133 127 135

2. Δείκτης ογκου της κτηνοτροφίκης

παραγιογης 100 118 120 136

* Τράπεζα της Ελλάδος:... τα ετη 1 ί>55 και 11)56, ε.ά., σελ. 168-187, 'Ίδιοι 
υπολογισμοί δια της αναγωγής των παρατιδεμενίον στοιχείων εις τό έτος δασέως 
1952 = 100.

Ιδιαιτέρας σημασίας ήτο ή εξέλιξις τής παραγωγής τών έξαγωγίμων 
γεωργικών προϊόντων μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχμής. ’Αγαθά ως ό βάμ
βαξ καί ό καπνός, ή προσφορά τών οποίων ήτο πλέον ελαστική, έπηρεάσθη- 
σαν έντονώτερον υπό τών μεταβολών τής διεθνούς ζητήσεως καί ούτω έπετεύ- 
χθη ταχεία αύξησις τής παραγωγής αυτών. ’Άλλοον έξαγωγίμων προϊόντων 
όμαις ή παραγωγή παρέμενε στάσιμος κατά τά έτη 1954 - 1955. Τούτο ώφεί- 
λετο διά μερικά εξ αιιτών, ώς π.χ. τά προϊόντα τής αμπέλου καί τά εσπεριδο
ειδή, εις τήν πλήρως ανελαστικήν προσφοράν αιιτών, δι’ άλλα δέ καί εις τήν 
επικράτησιν μακροχρονίως δυσμενών ορών εις τήν διεθνή αγοράν (π.χ. κο
ρινθιακή σταφίς) 3.

1. Τράπεζα τής 'Ελλάδος: 'II ελληνική οικονομία κατά τα έτη 1955 καί I!)56, 
'Αίΐήναι, 1!)ό7, σελ. 167.

2. Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τά έτη 1955 καί 1950, έ.ά., σελ. 187.
3. Λ Λουκά, 'Η κορινθιακή σταφίς..., έ.ά., σελ. ό - 6, Τράπεζα τής 'Ελλά

δος:... τα έτη 1U33 καί 1958, έ.ά., σελ. 67 - 69. 1
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2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

’Από τοΰ ’Απριλίου 1953 και μέχρι τέλους 1955 εΰρίσκετο ή ελληνι
κή οικονομία εις μίαν φάσιν προσαρμογής προς ένα νέον επίπεδον ισορροπίας.

Αί υψώσεις τιμών τών είσαγομένων αγαθών κατόπιν τής δραστικής υπο- 
τιμήσεως τής δραχμής καί.αί έξ αυτών άπορρέουσαι άμεσοι επιδράσεις επί τής 
οικονομίας ένεφανίσθησαν κυρίως εντός τοΰ 1953. Πράγματι, ό δείκτης τι
μών τών είσαγομένων αγαθών ενώ άνήλθε τό 1953 κατά 40%, έλαχίστας με- 
ταθολάς παρουσιάζει κατά τά επόμενα έτη 1954 καί 1955 4. Κατά τό 1954 αΐ 
ΰψωτικαί τάσεις τών τιμών ένισχύοντο κυρίως έκ τών δημιουργηθέντων υψη
λών χρηματικών εισοδημάτων καί τής ένταθείσης ζητήσεως του πληθυσμού. Τά 
υψηλά εισοδήματα τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ κατά τό 1953 (αποτέλεσμα τόσον 
τής έξαιρέτου εσοδείας τοΰ έτους, όσον καί τών υψηλών τιμών τάς οποίας α- 
πήλαυσαν κυρίως οί παραγωγοί Ιξαγωγίμων μετά τήν ΰποτίμησιν τής δραχμής) 
κατηναλώθησαν εις μέγα βαθμόν κατά τό επόμενον έτος 1954 καί οΰτω υπήρ
ξαν ό προωθητικός παράγων τής αΰξήσεως τών αστικών εισοδημάτων κατά 
τό έτος αυτό. Αυξήσεις μισθών καί ημερομισθίων καταστάσαι επιβεβλημένοι 
μετά τήν ΰποτίμησιν, έδόθησαν εντός τοΰ 1954 καί διηύρυναν οΰτω περαιτέ
ρω τήν ήδη ύπάρχουσαν υψηλήν ρευστότητα εντός τής οικονομίας. ’Εφ’ όσον 
ή εσωτερική προσφορά αγαθών δεν ήτο εις θέσιν ταχέως νά προσαρμοσθή 
είς τον ρυθμόν ανόδου τών χρηματικών εισοδημάτων, έπηκολοΰθει συνεχής ΰ- 
ψωσις τών τιμών. Θά ήτο δυνατόν νά ΰποθέση κανείς δτι, λόγφ τής πλήρους 
άπελευθερώσεως τών εισαγωγών, ευκόλως θά άπεκαθίστατο ή εσωτερική ισορ
ροπία διά μαζικών εισαγωγών αγαθών τής αλλοδαπής. ’Αλλά τοΰτο δεν ήτο 
εΰκταΐον. Πρώτον, έπρεπε νά άνέλθουν αρκούντως αί τιμαί εις τό εσωτερικόν, 
ούτως ώστε νά ύπερκαλυφθή ή αναγκαστική αΰξησις τής τιμής τών είσαγομέ
νων, ή προερχομένη έκ τής ύπερτιμήσεως τών ξένων νομισμάτων. Ή προσέγ- 
γισις τών δύο επιπέδων (τιμών αγαθών εξωτερικού - εσωτερικού) ώδήγει προ- 
οδευτικώς άφ’ ενός μέν όλονέν καί περισσοτέρους 'Έλληνας καταναλωτάς πρός 
ζήτησιν προϊόντων τοΰ εξωτερικοΰ, άφ’ ετέρου δέ μέσω τής αΰξήσεως τών ει
σαγωγών είς μεγαλυτέραν προσφοράν αγαθών εντός τής ελληνικής αγοράς καί 
συνεπώς εις κατάπαυσιν τών ΰψωτικών πιέσεων είς τον τομέα τών τιμών.

Τό εσωτερικόν επίπεδον τών τιμών παρουσίασε τήν κάτωθι έξέλιξιν κατά 
τήν περίοδον 1952 - 1955.

4. Τράπεζα τη; Έλλάδο τά έτη 1955 καί 1956, έ.ά., σελ. 98.
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ΠΙΝΑΞ 46

Τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως και κόστους ζωής τής Τραπέζης ’Ελλά
δος (έτος βάσεως 1952 = 100)*

'Υποληγισ/ιός έκ.άστοτε έπΐ τή βάσει τέλους τον έτους

1952 1953 1954 1955

1. Τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως 100 129 136 146

Αΰξησις έκάστοτε έναντι προηγουμένου έτους 29% 5,8% 7%

2. Τιμάριθμος κόστους ζωής 100 119 128 136

Αΰξησις έκάστοτε έναντι προηγουμένου έτους 19% 7% 6%

Ε.Σ.Τ.Ε., Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1957, Άθήναι, 1958, σελ. 
340, 347, ’Ίδιοι υπολογισμοί δια τής αναγωγής των προτιίίεμένοιν στοιχείων έκά- 
στοτε επί τή Οάσει τοΰ τέλους τοΰ έτους.

Ένώ όμοις ή ΰψωσις τοΰ γενικού επιπέδου των τιμών τοΰ 1954 ήτο επακό
λουθου τής ΰποτιμήσεως τοΰ 1953 καί των γενικών τάσεων αί όποϊαι έδημιουρ- 
γήθησαν εντός τής οικονομίας, κατόπιν αυτής ή περαιτέρω άνοδος τών τιμών 
κατά τό 1955 ήτο αποτέλεσμα είτε τής στενότητος προσφοράς ώρισμένων εσω
τερικών αγαθών είτε συγκεκριμένων μέτρων τής οικονομικής πολιτικής. Κύριοι 
παράγοντες οί όποιοι συνέβαλον είς τήν άνοδον ή σαν:

1. Ή σημαντική μείωσις τής παραγωγής προϊόντων ελαίας και άρα ή 
ΰψοισις τής τιμής τοΰ έλαιολάδου.

2. Νέοι έμμεσοι φόροι προς κάλυψιν τών δαπανών έκ τών σεισμών καί 
ή κατόπιν τής επιβολής τιον έπίρριψις αυτών επί τής καταναλώσεως, δηλαδή 
τών τιμών.

3. Αΰξησις τών δασμών δι’ ώρισμέινα προϊόντα καί αΰξησις τής τιμής 
τοΰ άρτου είς τά πλαίσια τής άκολουθουμένης πολιτικής προστασίας τών σι
τοπαραγωγών.

3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

’Από τής επομένης τής ΰποτιμήσεως τής δραχμής και τής καθιερώσεως 
τής πλήρους ελευθερίας εις τάς είσαγωγάς, περιωρίσθη σημαντικώς ή αξία 
τής πολιτικής έξωτερικοΰ εμπορίου ως μέσου ασκήσεως συναλλαγματικής πο
λιτικής. Πράγματι, δεν ήτο πλέον δυνατή ή είς εΰρεΐαν κλίμακα επαναφορά 
διακριτικών μέτρων εμπορικής πολιτικής, προκειμένου π.χ. νά άντιμετωπισθοΰν
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παροδικοί δυσχέρειαι εις την έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Περαι
τέρω, περιωρισμένη ήτο πλέον ή σημασία των διμερών εμπορικών συμβάσε
ων, προκειμένου μέσω αυτών νά προωθηίίοΰν έξαγωγαί παθητικών προϊόντων 
τής χώρας. Συνεπώς, τήν κυρίαν ευθύνην διά την διατήρησιν τής ισορροπίας 
εις τον συναλλαγματικόν τομέα έφερον πλέον ή νομισματική κα'ι πιστωτική 
πολιτική, ή όίσκησις τών όποιων περιωρίζετο ουτω σαφώς εντός τών πλαισί
ων τής διαφυλάξεως τής νομισματικής σταθερότητος έγκαταλειπομένου παν
τός άλλου στόχου, ώς π.χ. τής επιδιώξεως ραγδαίου ρυθμοί οικονομικής άνα- 
πτύξεως κτλ.

Ή συνεχής αυξησις τών δαπανών δι’ εισαγωγάς καί. ή κάμψις τής πα- 
ραγωγής ώρισμένων βιομηχανικών κλάδων, λόγω τοΰ ισχυροί ανταγωνισμοί 
αλλοδαπών προϊόντων, ώδήγησε τον Φεβρουάριον τοΰ 1955 εις τήν λήψιν μέ
τρων, ή εφαρμογή τών οποίων έπεδίωκε άφ’ ενός μεν περιορισμόν τών εισα
γωγών, άφ’ ετέρου δε προστασίαν διά τους πληττομένους βιομηχανικούς κλά- 
δους. Τά μέτρα αυτά ήσαν κυρίως πιστωτικοί χαρακτήρος 5, ή δέ έπίδρασίς 
των ήτο παροδική. Πράγματι, εκ τής εφαρμογής των ουδεμία σημαντική έ- 
πιβάρυνσις τής τιμής τών εΐσαγομένων έπήλθε καί ουτω συνεχίσθη έντονος ή 
ζήτησις αυτών εκ μέρους τών καταναλωτών τοΰ εσωτερικοί. Τό κυριώτερον α
ποτέλεσμα αυτών υπήρξεν άφ’ ενός μέν ό περιορισμός τών αποθεμάτων εις 
είσαγόμενα αγαθά, άφ' ετέρου δέ ή σημαντική περικοπή του αριθμοί τών υ
ποβαλλόμενων αιτήσεων δι’ εισαγωγάς, αί όποίαι καί υπεβάλλοντο εκ μόνου 
τοΰ φόβου ό'τι συντόμως θά κατελύετο τό καθεστώς τής ελευθερίας τών ει
σαγωγών. ’Από τής άλλης πλευράς έλήφθησαν μέτρα περιορισμοί τών εις 
δόσεις πωλήσεων, θεωρουμένων δτι ενισχύουν τήν έμφάνισιν πληθωριστικών 
τάσεων.

'Ο καθορισμός ΰψηλοτέρων δασμών ®, of όποιοι ώνομάσθησαν δασμοί 
άντιντάμπιγκ, άπέβλεπε κατά πρώτον μέν εΐς μίαν πλέον αποτελεσματικήν 
προστασίαν συγκεκριμένων κλάδων τής βιομηχανίας, κατά δεύτερον λόγον

Γ>. Περί τών ληφίίέντων σχετικοί; μέτρων 6λ. Σ Πονλοπονλον, Ή νέα οικο
νομική πολιτική..., έ.ά., σελ. 118 καί. ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Μ.Ο.Σ.Δ., 

Μάιος 1955, σελ. 13 - 1!).
6. Σ. Πονλοπονλον, έ.ά., σελ. 116. Περί τής παρεχόμενης καί τής επιθυμη

τής δασμολογικής προστασίας 6λ. Τράπεζα τής Ελλάδος:... τά έτη 1955 καί 11)56, 
ί.ά., σελ. 153 - 157, ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Μ.Ο.Σ.Δ., Σεπτέμβριος - ’Οκτώ
βριος 1955, σελ. 35 -40, Γ. Χυλκιοπονλον, Χεο'ιτεοα επιχειρήματα διά τήν προστα
σίαν τής βιομηχανίας τών καθυστερημένων χωρών, Ε.Ο. Π.Ε., ’Ιούλιος - Δεκέμ
βριος 1958 (άνάτυπον).
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δέ εις ταμιευτικούς σκοπούς, έφ’ οσον οί δασμο'ι ειχον έπιβληθή κα'ι Ιπ'ι. 
προϊόντων χαρακτηριζόμενων ώς «πολυτελείας», των οποίων, ώς γνωστόν, ή 
ζήτησις είναι ανελαστική. Πάντως τό σύνολον τής αξίας τών είσαγομένων 
άγαθών, έπ'ι τών όποιων έπεβλήθησαν οί ηύξημένοι δασμοί, δεν ΰπερέβαινε 
τό ποσόν τών 15 έκατ. δολλαρίων.

ΤΜΗΜΑ Π

ΑΙ ΜΙΗΆΒΟΛΑΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛ1ΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΩΡΩΜΩΝ

1. ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΤ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

α) Ή αξία τών εξαγωγών έσημείωσε συνεχή άνοδον κατά τά έ'τη 1954 και 
1955, ήτο δέ αΰτη ιδιαιτέρως εντυπωσιακή διά τά ελληνικά δεδομένα κατά 
τό τελευταΤον τοΰτο έτος.

ΠΙΝΑΞ 47

Έξέλιξις τής αξίας τών Εξαγωγών κατά τά Ετη 1952 1955 (εις έκατομ.
δολλάρια)*

1952 1953 1954 1955

1. ’Αξία τών εξαγωγών 115,0 134,7 101,2 200,6

2. Αύξησις έκάστοτε έναντι.
τον προηγουμένου ετου;

α) εις έκατ. δολλάρια 10,7 20,5 45,4

6) % 10,0% 20,1% 28,2%

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοϋ ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 100.

Χαρακτηριστικόν είναι τό γεγονός ότι, ενώ μεταξύ 1948 και 1952 ηύξή- 
Αησαν τά έσοδα έξ εξαγωγών μόλις κατά 29% (ή κατά 25,6 έκατ. δολλά- 
ρια), ή αντίστοιχος αύξησις κατά τήν τριετίαν 1952 - 1955 ύπερέβη τό 80% 
(ή τά 91,6 έκατ. δολλάρια). Ή αύξησις τής αξίας τών εξαγωγών κατά τά 
τελευταία δύο έτη προήλθε βασικώς εκ τών ηύξημένων συναλλαγματικών εισ
πράξεων μιας μικρός όμάδος έξαγωγίμων άγαθών, εκ τών οποίων δύο, ήτοι 
ό καπνός καί ό βάμβαξ, εμφανίζουν μίαν πλέον ελαστικήν προσφοράν συγκρι
τικούς με άλλα έξαγώγιμα γεωργικά αγαθά (π.χ. σταφίς, προϊόντα ελαίας 
κτλ.). Τό γεγονός τούτο αποτελεί διαπίστωσιν ιδιαιτέρας σημασίας, προκει- 
μένου περί τού χειρισμού θεμάτων ώς ή προσαρμογή τής τιμής τού ξένου 
συναλλάγματος.
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Π WAS 48

Έξέλιξις τών συναλλαγματικών εσόδων εκ των κνριωτέρων έξαγωγίμων 
άγαθών (εις εκατομ. δολλάρια)*

’Εμπορεύματα
Μέσος όρος τών 

1931-52
ετών

1953 1954 1955

1. Καπνός 47,2 54,1 60,5 77,7

2.
3.

Κορινθιακή σταφίς 
Σουλτανίνα

18,8 23,0 24,0 29,9

4. Βάμβαξ 4,5 4,2 10,6 22,7

5. Μεταλλεύματα 8,7 9,6 8,4 12,5

6. Κολοφώνιον - ΤερεβινΟέλαιον 3,5 4,4 4,3 4,5

7. Έλαίαι 2,4 3,4 3,8

8. Έλαιόλαδον 3,3 2,9 9,7 4,6

9. ’Ακατέργαστα δέρματα 3,9 3,6 5,0

10. Λοιπά είδη 22,7 29,6 36,5 41,8

Σ ύ ν ο λ ο ν 108,7 134,1 161,0 202,5

* Τράπεζα τής Ελλάδος:... τά έτη 1955 καί 1956, έ.ά., πίναξ 26 τοϋ Στατι-
στικοΰ Παραρτήματος τοϋ τεύχους.

ΤΙ αΰξησις τής αξίας των εξαγωγών κατά 21 έκατ. δολλάρια μεταξύ των 
ετών 1953 καί 1954 προήλθε κυρίως εκ τριών αγαθών, ήτοι τοΰ καπνού, τών 
προϊόντων ελαίας καί τοΰ βάμβακος. Εις την κατά 45 έκατ. δολλάρια αΰξη- 
σιν τής αξίας τών εξαγωγών μεταξύ 1954 καί 1955 συνέβαλον κυρίως πά
λιν ό καπνός καί ό βάμβαξ, δευτερευόντως δέ ή σταφίς καί τά μεταλλεύμα
τα. ’Άνοδον έσημείωσαν επίσης καί τά έσοδα τής κατηγορίας «Λοιπά είδη», 
άλλ’ εις αυτήν συμπεριλαμβάνεται καί ή αξία τών παραγγελιών τοΰ ΝΑΤΟ 
ύψους 8 έκατ. δολλαρίων τό 1954 καί 18 έκατ. δολλαρίων τό 1955. Μεταξύ 
τών δύο αυτών ετών δυσμενή έξέλιξιν εμφανίζουν μόνον αί έξαγωγαί έλαιο- 
λάδου βασικώς, λόγφ σημαντικής μειώσεως τοΰ δγκου αυτών από 16.000 
τόννους τό 1954 εις 6.500 τόννους κατά τό έπόμενον έτος 7.

7. Τράπεζα τής 'Ελλάδος: Ή έλληνική οικονομία κατά τό έτος 1959, Άήή- 

ναι, 1960 σελ. 172·.
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Ή αΰξησις τής αξίας των εξαγωγών κατά τό 1954 ήτο αποτέλεσμα 
κυρίως μιας νέας σημαντικής ανόδου τοΰ δγκου των εξαγομένου' αγαθών. 
Άντιθέτως, κατά τό επόμενον έτος 1955 αυτή ώφείλετο τόσον εις την έκ 
νέου διεύρυνσιν τοΰ δγκου τών εξαγωγών δσον και είς την σημαντικήν βελ- 
τίωσιν τών τιμών τών εξαγομένων προϊόντων.

ΠΙΝΑΞ 49

Έξέλιξις τοΰ δείκτου δγκου τών εξαγωγών και τών «δρων τοΰ εμπορίου»
(1953=100)*

1952 1953 1954 1955

1. Δείκτης δγκου εξαγωγής 78 100 111 122

2. «"Οροι τοϋ εμπορίου» 107 100 102 112

* Ε.Α.Ε.Α., Προβλήματα τοϋ ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 27. ’Ίδιοι υπολογισμοί
δι’ αναγωγής τών παρατημένων στοιχείων είς τό έτος βάσεως 1953 = 100.

Πράγματι, εάν ληφθή ύπ’ δψιν δτι κατά τά δύο έτη 1954 - 1955 αί 
τιμαί τών είσαγομένων αγαθών παρέμειναν είς τό αυτό περίπου επίπεδον, 
εξάγεται τό συμπέρασμα δτι ή ευνοϊκή έξέλιξις τών «δρων τοΰ εμπορίου» 
κατά τό 1955 προήρχετο έκ τών έπιτευχθεισών υψηλότερων τιμών έξαγω- 
γής. Οΰτω, μετά τήν έπιδείνωσιν τών «δρων τοΰ εμπορίου» τοΰ 1953, όφει- 
λομένην είς τήν ύποτίμησιν τής δραχμής8, ή δυσμενής έξέλιξις άντεστρά- 
φη, δημιουργηθεισών σαφώς εύνοϊκωτέρων σχέσεων ανταλλαγής μετά τής 
αλλοδαπής. Ή έξέλιξις αΰτη ώφείλετο κατά πάσαν πιθανότητα καί είς τήν 
προοδευτικήν προσαρμογήν τών έσωτερικών τιμών δι’ έξαγόμενα αγαθά, είς 
εν υψηλότερου έπίπεδον.

6) Καί κατά τά δύο υπό έξέτασιν έτη έσημειώθη αξιόλογος αΰξησις 
τών έσόδων έξ αδήλων πόρων.

8. Τελικώς, δεν είναι ή ύποτίμησις εκείνη ή όποια είναι υπεύθυνος διά τήν έπι- 
δείνωσιν τών «ό'ροιν τοϋ εμπορίου», άλλ’ αί αίτίαι αΐτινες καθιστούν άναγκαίαν τήν 
ύποτίμησιν αυτήν. Τό έαν θά ήτο δυνατή ή αποφυγή τής έπιδεινώσεως τών «ορών 

τοϋ εμπορίου», έφ’ δσον δέν θά έφηρμόζετο ή ΰποτίμησις, άλλ’ άντ’ αυτής μία πο
λιτική αυστηρότερων περιορισμών καί υψηλότερων δασμών, είναι μακροχρονΐως αμ
φίβολον. Λόγω τής σημαντικής μειοισεως τής βοήθειας, ήτο κατ’ αρχήν αναγκαία 
μία διαδικασία προσαρμογής καί δύναται νά λεχθή δτι αυτή αυτή ή περικοπή τής βοή

θειας επέβαλε τήν έπιδείνωσιν τών «δρων τοϋ εμπορίου».
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ΠΙΝΑΞ 50

Έξέλιξις τών εισπράξεων εξ άδήλ 
(εις έκατ.

ων πόρων 
δολλάρια)

κατά τά 
*

έτη 1952- 1955

1952 1953 1954 1955
——— ■ ■

1. Σύνολον εισπράξεων έξ αδήλων πόροιν 74,4 107,8 124,2 153,8

2. Αυξησις % έκάστοτε έναντι προηγου
μένου έτους 44% 15% 24%

α) Μεταναστευτικόν συνάλλαγμα 18,0 45,G 47,0 50,6

6) Ναυτιλιακά εμβάσματα 28,0 22,1 27,(1 34,2·

γ) Ταξιδιωτικόν συνάλλαγμα 9,0 22,7 25,3 29,1

δ) ’Έργα υποδομής - ΝΑΤΟ — 2,0 5,4 15,3

* Ε.Τ.Ε.Α., Ιΐροβλήματα τοΟ ’Ισοζυγίου..., ε.ά., σε?.. 103.

"Οπως δεικνύει ό πίναξ 50, τά έσοδα έξ άδηλων πόρων έδιπλασιάσθησαν 
εντός τριών ετών. Έξ αυτών, τό μεταναστευτικόν καί τό ταξιδιωτικόν συνάλ
λαγμα παρουσίασαν βραδϋν ρυθμόν αύξήσεως κατά τά έτη 1954-1955 εν 
συγκρίσει με τήν θεαματικήν αύξησιν αυτών τό 1953. Ταχύτερα ύπήρξεν ή 
άνοδος τών εκ τής ναυτιλίας εσόδων, όφειλομένη εις τήν καλήν συγκυρίαν τών 
διεθνών μεταφορών, έξ ής καί προήλθε μεγαλύτερα άπασχόλησις Ελλήνων ναυ- 
τεργατών 9. 'Αλλά βασικώς τό ναυτιλιακόν συνάλλαγμα προήρχετο κατά 80 - 
90% εκ τών εμβασμάτων τών ναυτιλομένων, ελάχιστη δε ήτο ή συμμετοχή 
εις αυτό τών κερδών τών εφοπλιστών ή τών εσόδων έκ τής φορολογίας τών 
πλοίων. Τοΰτο ήτο απόρροια τοΰ γεγονότος δτι μόλις τό 20% τοϋ υπό ελλη
νικήν ιδιοκτησίαν εμπορικού στόλου ειχεν έγγραφή εις τά ελληνικά νηολόγια, 
τό σύνολον δε σχεδόν τών ναυτιλιακών έπιχειρήσεων τών Ελλήνων εφοπλιστών 
ήτο έγκατεστημένον εις τήν αλλοδαπήν 10. Τέλος, πρέπει νά παρατηρηθή ο

ν. Οί απασχολούμενοι εις τί|ν ναυτιλίαν "Ελληνες ναυτεργάται άνήλΟον από 

24,8 χιλιάδες το 1 !*Γ>2 εις 3(1,2 χιλιάδες τό 1955.
10. Περαιτέρω, τήν 31.12.55 ό υπό ελληνικήν σημαίαν εμπορικός στόλος άνήρ- 

χετο εις 1,3 έκατ. τόννους, ενώ ό υπό ελληνικήν πλοιοκτησίαν στόλος είχε φΟάσει 
περίπου τά 7,1 έκατ. τόννους4 Τράπεζα τής Ελλάδος, Ή έλληνική οικονομία κατά τό 
ετη 1955 καί 1956, Άΰήναι, 1957, σελ. 85.
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τι τό ύψηλότερον ποσοστόν αΰξήσεως των εσόδων έξ αδήλων πόρων κατά 
τό 1955 (24% έναντι 15% κατά τό 1954) προήρχετο έξ ολοκλήρου έκ τοΰ 
τριπλασιασμοΰ των δαπανών τοΰ ΝΑΤΟ δι’ έ'ργα υποδομής έν Έλλάδι.

2. ΤΑ ΚΟΧΔΤΛΙΑ ΊΌΤ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

α) Ή αξία των εισαγωγών ηύξάνετο συνεχώς μετά τύ 1953, έτος 
τής ύποτιμήσεως τής δραχμής, ή αΰξησις δέ αυτή ήτο σημαντικώς μεγαλύ
τερα τό 1954, παρά κατά τό επόμενον έτος 1955. Ή εντυπωσιακή μείωσις 
τής αξίας τών εισαγωγών κατά τήν περίοδον 1952 - 1953 ήτο, ώς ήδη άνε- 
φέρθη, αποτέλεσμα τής μεγάλης περικοπής τής δωρεάν βοήθειας τοΰ έξω- 
τερικοΰ και τής έν συνεχεία δραστικής ύποτιμήσεως τής δραχμής.

’Ιδιαιτέρως, ή χαμηλή αξία τών εισαγωγών τοΰ 1953 έπιτευχθεΐσα υπό 
σαφώς Ιδιομόρφους συν-θήκας (τόσον λόγφ τής μεγάλης ύπερτιμήσεως τοΰ 
ξένου συναλλάγματος, δσον και λόγοι τής εκπληκτικής γεωργικής έσοδείας τοΰ 
έτους έκείνου) δέν ήτο δυνατόν νά ληφθή ώς τό ακριβές μέγεθος τών πραγμα
τικών αναγκών τής ελληνικής οικονομίας δι’ αγαθά τής αλλοδαπής. Φυσική έ- 
ξέλιξις ήτο συνεπώς νά σημειωθή κατά τά επόμενα τής ύποτιμήσεως έτη συνε
χής αΰξησις τής άξίας τών εισαγωγών, καθοριζομένη, έν πολλοίς, υπό τοΰ ρυ
θμού ύψώσεως τοΰ έσωτερικοΰ επιπέδου τών τιμών.

ΠΙΝΑΞ 51

Έξέλιξις τής άξίας τών εισαγωγών κατά τά ετη 1951 - 1955 (εις εκατ.
δολλάρια) *

1051 1052 1053 1054 1055

1. Άξια των εισαγωγών *147,5 2811,5 255,1 333,3 386,1

2. Μεταβολή έκάστοτε έναντι 
τοΰ προηγουμένου έτους 
α) είς έκατ. δολλάρια —158,0 —:ΐ(ί,4 + 80,2 +52,8

6) % —)>Γ>,0% —12,4% +31,6% +16,0%'

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοΰ ’Ισοζυγίου__, έ.ά., σελ. 101.

'Ως καταφαίνεται κα'ι έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος, ή αΰξησις τής άξίας τών 
εισαγωγών ήτο περίπου 32% τό έτος 1954 καί 16% τό έτος 1955. Έάν όμως 
εις τάς είσαγωγάς τοΰ τελευταίου τούτου έτους δέν ύπολογισθοΰν αί εις είδος 
δωρεαί διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων, ύψους 17 έκατ. δολλαρίων, ή 
πραγματική αΰξησις τών εισαγωγών ανέρχεται μόλις εις 11%. ’Αναφορικούς
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μέ την πορείαν τών είσαγωγών, πρέπει κατ’ αρχήν νά λεχθή δτι ή έξέλιξις 
των είσαγωγών τών διαφόρων κατηγοριών αγαθών υπήρξε διάφορος κατά 
τά δύο ταΰτα έτη. Ένώ, δηλαδή, κατά τό έτος 1954 δλαι σχεδόν αί κατηγο- 
ρίαι παρουσίασαν ουσιώδη αΰξησιν (εξαιρούμενων τών τροφίμων), κατά τό 
επόμενον έτος 1955 έσημειώθη βασικώς αύξησις μόνον εις τάς εΐσαγωγάς 
τροφίμων, καυσίμων καί μηχανημάτων. Άναλυτικώτερον, τό 1954 ηύξήθησαν 
σημαντικώς αί είσαγωγαί τόσον τών πρώτων υλών δσον καί τών καυσίμων, 
κυρίως λόγω τών μεγαλυτέροιν αναγκών τής εσωτερικής βιομηχανίας. Ταυτο- 
χρόνως, ή άπελευθέρωσις τών είσαγωγών επέτρεψε την κάλυψιν αναγκών ύψη- 
λοτέρου βιοτικού επιπέδου καί ούτω ηύξήθησαν σημαντικώς τόσον αί είσαγω- 
γαί ώρισμένης κατηγορίας τροφίμων (π.χ. τυρός, κρέατα, ΐχθεΐς), δσον καί 
αί είσαγωγαί διαρκών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. αυτοκίνητα, ψυγεία, εί
δη ήλεκτρισμού κτλ.). Έκ παραλλήλου, άνήλθον καί πάλιν ποιοτικώς αί εΐσα- 
γωγαί εκείνων τών εμπορευμάτων τά όποια κατά τό 1953 (έτος ύποτιμήσεως 
τής δραχμής) ύπέστησαν σημαντικήν μείωσιν (π.χ. είδη έκ μετάλλου, δέρμα
τα, ξυλεία κτλ.).

ΠΙΝΑΞ 52

Είσαγωγαί κατά κυριωτέρας κατηγορίας Τ.Τ.Δ.Ε. (εις έκατ. δραχμάς
τρεχονσης αξίας)*

Κατηγορίαι 1953 1954 1955

1. Τρόφιμα 1.605 1.627 2.361

2. Πρώται ΰλαι 987 1.443 1.387

3. Καύσιμα - όρι»κτά 1.139 1.362 1.558

4. Χημικά προϊόντα 447 895 956

0. Βιομηχανοποιημένα είδη 1.334 2.311 2.388

6.

7.

Μηχανήματα - μεταφορικά μέσα 1.350 1.882 2.400

8.

9.

Συνολική αξία 7.156 9.901 11.464

* Ε.Σ.Τ.Ε., Συνοπτική Στατιστική Έπετηρίς ...1954, ε.ά., σελ. 143 καί ...1957,
ε.ά. , σελ. 264.
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Εις την αΰξησιν της αξίας τών εΙσαγωγών κατά το έτος 1955 συνέβαλε 
κατά τό ήμισυ περίπου ή σημαντική άνοδος τών εισαγωγών σίτου (κατόπιν 
τής μειώσεως τής εσωτερικής παραγωγής αΰτοϋ), κατά τό υπόλοιπον δέ άφ’ 
ενός μέν ή ηύξημένη εισαγωγή καυσίμων (γαιάνθρακες, βενζίνη), άφ’ ετέ
ρου δέ ή ηΰξημένη εισαγωγή μηχανημάτων βιομηχανίας και μεταφορικών μέ
σων (αυτοκίνητα)

Ό υπό τής ’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας ΰπολογισθεις δείκτης όγκου 
τών εισαγωγών παρουσίασε τάς ακολούθους μεταβολάς κατά τά έ'τη 1952 - 
1955: Με έτος βάσεως 1953 = 100, ό δείκτης όγκου άνήρχετο τό 1952 εις 
111, ενώ τό 1954 άνήλθεν εις 118, τό δέ 1955 εις 136 11 12.

6) Αί άδηλοι πλήρωμα! παρουσίασαν μίαν συνεχή αΰξησιν κατά τά 
έτη 1954 - 1955. Μετά τήν παροδικήν μείωσιν αυτών κατά τό 1953 λόγω 
τής ΰποτιμήσεως τής δραχμής (1952 = 24,1 έκατ. δολλάρια, 1953 = 22,3 έκατ. 
δολλάρια) άνήλθον εις 28,1 έκατ. δολλάρια τό 1954 κα! εις 36,0 εκ. δολλάρια 
τό 1955 13. ’Ιδιωτικά! καί κρατικα! δαπάναι, ως επίσης κα! πλήρωμα! διά τό
κους κα! μερίσματα υπήρξαν αί κυριώτεραι πηγαί, έξ ών προήλθον α! ηΰξη- 
μέναι άδηλοι δαπάναι.

3. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τό ύψος τών ε’ισαχθέντων ιδιωτικών κεφαλαίων ήτο, τόσον προ τοΰ 
Β' παγκοσμίου πολέμου όσον κα! μετ’ αυτόν, ιδιαιτέρως χαμηλόν. Τοιουτο
τρόπως τό κονδύλιον τοΰτο ήτο άνευ σημασίας διά τήν έξισορρόπησιν τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών. Κυρίως, κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον α! συνθήκαι 
α! όποΐαι είχον δημιουργηθή έπέφερον τήν ολοκληρωτικήν σχεδόν διακοπήν 
τής εισροής αλλοδαπών ’ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο! κυριώτεροι παράγοντες ή- 
σαν α) ή ανυπαρξία ενός αποτελεσματικού διεθνούς νομισματικού συστήματος 
πληρωμών, 6) οι σχεδόν εις δλας τάς χώρας έφαρμοσθέντες συναλλαγματικό! 
περιορισμοί (άπαγόρευσις εξαγωγής κεφαλαίων κτλ.) καί γ) ή γενική ο’ικο- 
νομική κα! πολιτική αστάθεια τής 'Ελλάδος.

11. Σχετικό); μέ τά ανωτέρω είναι ιδιαιτέρα); κατατοπιστικό; ό πίναξ 12 τοΰ 
κεφαλαίου «’Εξωτερικόν έμπόριον» τη; Στατιστική; Έπετηρΐδο; τή; Έλλάδο; 1956, 
σελ. 232 - 233, περί τή; ποσοτική; έξελίξεω; τών κυριωτέραιν είσαχθέντων εμπορευμά
των κατά τά έτη 1938 καί 1951 -55.

12. Ε.Σ.Τ.Ε., Στατιστική Έπετηοίς τή; 'Έλλάδο; 1955, Άίΐήναι, 1956, σελ. 29S.
13. ’Εθνική Τράπεζα τή; 'Ελλάδο;, Προβλήματα τοΰ Ίσοζι>γίου Πληρωμών τή; 

Έλλάδο;, Άθήναι, 1958, Πίναξ 7Α, ’Άδηλοι πληρωμαί καί μεταφορά κεφαλαίων 
1952 - 1957.
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Ή ΰποτίμησις τοΰ Απριλίου 1953, όπως επίσης και τά συμπληρωματικά 
μέτρα τής οικονομικής πολιτικής των ετών 1953 - 1954, έδημιούργησαν καλυ- 
τέρας προϋποθέσεις, ταυτοχρόνως δέ καί τό κατάλληλον νομικόν πλαίσιον διά 
την προσέλκυσιν των αλλοδαπών ιδιωτικών κεφαλαίων 14. Τά νέο: ευνοϊκά στοι
χεία εντός τών ορίων τής ελληνικής οικονομίας ήσαν, άφ’ ενός μέν ή βελτίωσις 
τής συναλλαγματικής θέσεως τής χώρας (ουσιώδης αΰξησις τοΰ συναλλαγματι
κού αποθέματος) καί ή έξισορρόπησις τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, άφ’ ετέρου 
δέ ή σταθεροποίησις τής οικονομικής καταστάσεως διά τής καταπολεμήσεως 
τών πληθωριστικών τάσεων εις τά πλαίσια μιας οίονεί φιλελευθέρας οικονομι
κής πολιτικής.

Περαιτέρω, ή λήψις διαφόρων νομοθετικών μέτρων έπέτρεψε α) τΐ|ν 
εκ μέρους τών επιχειρήσεων τοΰ έξωτερικοΰ χορήγησιν εμπορικών πιστώσε
ων εις τούς "Ελληνας εισαγωγείς καί β) την έπανεισαγωγήν τών παλαιότερον 
φυγαδευθέντων εξ 'Ελλάδος κεφαλαίων. Μέτρα, ως ή υπό ασφαλείς εγγυήσεις 
κατάθεσις ξένου συναλλάγματος εις ελληνικάς Τραπέζας, ώς επίσης καί ή υπό 
ευνοϊκούς ό'ρους επιστροφή πλοίων ελληνικής πλοιοκτησίας υπό ελληνικήν ση
μαίαν, ύπεβοήθησαν ιδιαιτέρως εις τήν έ'ντασιν τής εισροής κεφαλαίων15. Τέ
λος, δεν ήτο άνευ σημασίας ή προοδευτική κατάργησις τών συναλλαγματικών 
ελέγχων καί περιορισμών εις τάς διαφόρους χώρας τής αλλοδαπής. 'Ύπό τήν 
έπίδρασιν δλων αυτών τών παραγόντων καθίστατο όλονέν καί περισσότερον ση
μαντικός ό έξισορροπητικός ρόλος τής αΰξανομένης από έτους εις έτος καθα- 
ρας εισροής κεφαλαίων 16.

ΤΜΉΜΑ III

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

1. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

'Ως καταφαίνεται εκ τοΰ πίνακος 53, τό έλλειμμα τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου 
ηύξάνετο συνεχώς κατά τά έτη 1954 καί 1955, κατέστη ό'μως δυνατόν αί έξ 
εξαγωγών εισπράξεις νά καλύψουν κατά μέν τό 1954 τό 48%, κατά δέ τό 1955 
τό 53% τής συνολικής αξίας τών εισαγωγών.

14. Σ. Πονλοπούλον, ε.ά., σελ. 144 - 147.
15. ”Ε.ά., σε λ. 135, 14C.
16. Βλ. πίνακα 53 ισοζυγίου πληρωμών τών ετών 1353 -55.
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Π1ΝΑΞ 53

Ίσοζνγιον πληρωμών των ετών 1953, 1954 και 1955 εις εκ. δολλάρια *

1. ’Εμπορικόν Ιοοζνγιον 1953 1954 1955

Εϊσαγ ωγαΐ cif 253,1 333,3 380,1

Έϊαγωγαί foil 134,7 161,0 200,5

’Έλλειμμα εμπορικοί' ισοζυγίου —118,4 —172,3 —170,0

2. Ίσοζύγιον αδήλων συναλλαγών

’Άδηλσι πόροι 107,8 124,2 153,0

’Άδηλοι πληροηιαΐ 22,3 29,!) 30,0

Πλεόνασμα ισοζυγίου άδήλιον συναλλαγών + 8.1,5 + 04,3 + 117,0

Ίσοζόγιον τρεχουσών συναλλαγών 
(έλλειμμα) — 32,ί) — 78,0 — 01,7

3. Καθαρά κίνησις κεφαλαίων 
(πλεόνασμα) + 10, 5 + 27,3 + 38,5

4. Βοήθεια - 'Επανορθώσεις + 05,11 + 58,4 + 77,8

5. Έξισωτικοί λογαριασμοί

(—) αΰξησις ή ( + ) μείωσις τοΰ συναλ
λαγματικόν αποθέματος — 47,5 — 0,4 — 52,5

Τακτοποιητέα στοιχεία — 2,0 — 1,8 — 2,1

Σάνολον + 32,1) + 78,0 + 01,7

Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοΤ' Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. ί*7, Τράπεζα τής 'Ελλά
δος, ΊΙ ελληνική οικονομία κατά το έτος 1!)β0, ΆΟήναι, 1001, σελ. 114.

’Αντίθετος προς την τάσιν αύξήσεως τοΰ ελλείμματος τοΰ εμπορικού ΐσο- 
ζυγίου ύπήρξεν ή τάσις αύξήσεως τοΰ πλεονάσματος τοΰ ισοζυγίου αδήλων συ
ναλλαγών, τό ενεργητικόν υπόλοιπον τοΰ όποιου άνήλθε εις 94 έκατ. δολλάρια 
τό 1954 καί εις 118 έκατ. δολλάρια τό 1955 (Πίν. 53). Τοιουτοτρόπως άπε- 
φεύχθη περαιτέρω σημαντική έπιδείνωσις τοΰ ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών, τό έλλειμμα τοΰ οποίου έκυμάνθη μεταξύ 78 έκατ. δολλαρίων τό 1954 
και 62 έκατ. δολλαρίων τό 1955. Ή συνεχής αΰξησις τοΰ πλεονάσματος τής 
καθαρας κινήσεως κεφαλαίων και Ιδίως ή επαναλαμβανόμενη έτησίως χορή-
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γησις οικονομικής βοήθειας επίτρεψαν την έκ νέου έμφάνισιν συναλλαγμα
τικού περισσεύματος εις τό ισοζύγιον πληρωμών καί κατά συνέπειαν την 
διόγκωσιν τοΰ εις συνάλλαγμα αποθέματος τής χώρας. Πράγματι, έγένετο 
τοιουτοτρόπως δυνατή ή εντός τής τριετίας 1952 - 1955 σημαντική βελτίωσις 
τής συναλλαγματικής θέσεως τής χώρας, έφ’ δσον τό συναλλαγματικόν από
θεμα αυτής από 73 έκατ. δολλάρια τό 1952 ηύξήθη ε’ις 187 έκατ. δολλάρια 
κατά τό τέλος τοΰ 1955. Τά συναλλαγματικά διαθέσιμα τής Ελλάδος έκάλυπτον 
τό μεν 1952 30%, τό δε 1955 53% τής συνολικής αξίας των εισαγωγών 
(1951 = 12%) 17 .

2. ΟΙ ΣΤΧΤΕΛΕΣΤΑΙ ΤΙΙΣ ΝΕΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Τά έτη 1954 - 55 υπήρξαν διά τό ελληνικόν ισοζύγιον πληρωμών μία 
μεταβατική περίοδος. Κατά τήν διάρκειαν αυτής έπεκράτησαν οικονομικά! 
συνθήκαι εντελώς διάφοροι τών παλαιών, αί δε μετά τής αλλοδαπής συναλλα- 
γα'ι έγένοντο πλέον εις τό πλαίσιον ενός ριζικώς μεταβληθέντος συστήματος 
εξωτερικού εμπορίου.

Ή επαναφορά μιας ρεαλιστικής συναλλαγματικής τιμής μεταξύ τής 
δραχμής καί τών ξένων νομισμάτων, ή νέα φιλελεύθερα πολιτική εξωτερικού 
εμπορίου, ως επίσης και ή προσπάθεια έξισορροπήσεως τού ισοζυγίου πλη
ρωμών διά καταλλήλων μέτρων τής πιστωτικής καί δημοσιονομικής πολιτι
κής, ώδήγησαν ταχέως τον τομέα τών εξωτερικών συναλλαγών τής χώρας εις 
πλήρη έξυγίανσιν.

Κατά συνέπειαν, διά πρώτην φοράν μεταπολεμικώς έπεδιώκετο ή πρα
γματοποίησή τής έξισορροπήσεως τού ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών δχι 
πλέον δι’ αμέσων επεμβάσεων τού κράτους εις τον τομέα τών μετά τής αλλο
δαπής συναλλαγών, αλλά διά τής εις γενικάς γραμμάς έλευθέρας λειτουργίας 
τών γνωστών μηχανισμών τής οικονομίας, οί όποιοι ύπό φιλελεύθερον οικο
νομικόν καθεστώς έχουν συνήθως τήν φροντίδα τής διατηρήσεως τής συναλ
λαγματικής ισορροπίας.

Εις τά πλαίσια τών ούτω διαμορφωθεισών νέων συνθηκών διαφαίνεται 
ότι δίίο ήσαν κυρίως αί σπουδαιότερα! τάσεις τού ισοζυγίου πληρωμών: α) 
Ή μόνιμος αύξησις τού ό'γκου τών εισαγωγών, καί συνεπώς τού δαπανωμέ- 
νου συναλλάγματος καί 6) ή σημαντική αύξησις τών έξ εξαγωγών είσπράξε- 17

17. Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοΰ ’Ισοζυγίου Πληρωμών τής Ελλάδος, Άβήναι,
1958, σελ. 31.
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ων καί των άδηλων πόρων. Κατωτέρω εξετάζονται άναλυτικώς αί δύο αύταί 
κυριώτεραι εξελίξεις τού ισοζυγίου πληρωμών.

Τέλος, ή έπιτευχθεϊσα μορφή ισορροπίας έπηρεάσθη πρώτον μεν εκ τής 
συνεχίσεως τής παρεχομένης οικονομικής βοήθειας, δεύτερον δέ έκ τών εύνο- 
ϊκώς διαμορφοοθέντων υπέρ τής ελληνικής οικονομίας «όρων εμπορίου», οί 
όποιοι είχον δυσμενέστατα διαταραχθή κατά τό έτος τής ύποτιμήσεως τής 
δραχμής «

3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΤΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΓ ΕΙΣΑΓΩΓΑΣ

“Οπως άπεδείχθη εις τό κεφάλαιον περί τής δραστικής ύποτιμήσεως τής 
δραχμής μία σειρά ευνοϊκών παραγόντων έπέτρεψε τήν κατά τό έτος 1953 
σημαντικήν μείωσιν τής αξίας τών εισαγωγών, τό ύψος τών οποίων ήτο τό 
χαμηλότερον τών έπιτευχθέντων μεταπολεμικώς. Ή μή έπανεμφάνισις μερι
κών έκ τών παραγόντων αύτών, οί όποιοι άλλωστε ήσαν καί συμπτωματικοΰ 
χαρακτήρος, ώδήγησε κατά τά επόμενα έτη 1954 καί 1955 εις συνεχή αύ- 
ξησιν τής αξίας τών εισαγωγών.

'Ο κυριώτερος παράγων τής αύξήσεως τών εισαγωγών κατά τό 1954 
ύπήρξεν ή ισχυρά διεύρυνσις τών χρηματικών εισοδημάτων καί ή απότομος 
έντασις τής ζητήσεως, ή οποία ώφείλετο βασικώς εις τά οικονομικά μέτρα 
τοΰ 1953.

Ή άνοδος τών εισοδημάτων καί τής ζητήσεως προήλθε κυρίως α) έκ 
τής αύξήσεως (σημαντικώς κατά τό 1953) τοΰ έθνικοϋ εισοδήματος, 6) έκ 
τής γενικής αύξήσεως μισθών καί ημερομισθίων19, και γ) διά τής κατα- 
ναλώσεως ενός σημαντικού τμήματος τοΰ γεωργικού εισοδήματος τού προ
ηγουμένου έτους κατά τό 1954.

18. Οί ό'ροι εμπορίου (δείκτης τιμών είσαγομένων διά τοΰ δείκτου τιμών εξα
γομένων) παρουσίασαν τήν κάτωθι έξέλιξιν κατά τήν πενταετίαν 1951-55 (6άσι; 

1904 = 100) :

1951 1952 1953 1954 1955

88 93 103 100 91

Πηγή: Τράπεζα τή; Έλλάδο;, Ή ελληνική οικονομία κατά τά Ετη 1055 - δίϊ,
ΆΟήναι, 1957, σελ. 56.

Έκ τοΰ πίνακο; αΰτοϋ καταφαίνεται τόσον ή έπιδείνωσι; τών «ορών εμπορίου» 
κατά τό 1953, δσον καί ή ευμενή; διαμόρφωσι; αυτών, ίδιοι; το έτο; 1955.

19. 'Τπελογίσΰη οτι κατά τό έτο; 1954 ηϋξήήησαν κατά μέσον ορον οί μισθοί 
καί τά ημερομίσθια κατά 13% περίπου- Τράπεζα τή; Ελλάδος, Έκθεσι; διά τό 
έτο; 1954, ΆΟήναι, 1955, σελ. 43.
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Ή τοιουτοτρόπαις διευρυνθεΐσα ζήτησις έπέδρασε ιδιαιτέρως προς τρεις 
κατευθύνσεις:

I. Συνέβαλε είς αίαν γενικήν αυξησιν τοϋ δγκου των εισαγομένων αγα
θών. Αυτή ΰπήρξεν ιδιαιτέρως ισχυρά, άφ’ ενός μεν διότι εις οικονομίας τοΰ 
επιπέδου άναπτύξεως, ώς ή ελληνική, ή ροπή δι’ εϊσαγωγάς είναι ιιεγάλη 20, 
άφ’ ετέρου δε διά τον λόγον δτι οί άποτόμοις καταργηθέντες τεχνητοί φρα
γμοί είς τάς εϊσαγωγάς έπέτρει|ιαν τήν ίκανοποίησιν πληθώρας έν υπνώσει 
ευρισκομένων αναγκών.

Πράγματι, ή κατάργησις τοΰ συστήματος τών ποσοστώσεων και ή σχε
δόν πλήρης άπελευθέρωσις τοΰ εϊσαγωγικοΰ εμπορίου, κατέστησαν δυνατήν 
τήν μετατόπισιν άξιολόγου τμήματος τών αστικών καί θψηλοτέρου επιπέδου 
εισοδημάτων προς τά αγαθά τής αλλοδαπής. Περαιτέρω πρέπει νά τονι- 
σθή ότι ή ύποτίμησις έσήμαινε χαμηλοτέρας τιμάς διά τά αγαθά τά λεγάμε
να «πολυτελοΰς διαβιώσεως», ιός καί διά τά διαρκή καταναλωτικά αγαθά τά 
είσαγόμενα εκ τής αλλοδαπής. Π ράγματι, τά προϊόντα ταΰτα είχον προηγου
μένως έπιβαρυνθή δι’ υψηλών εισφορών εισαγωγής, αί. όποίαι ήσαν μεγαλύ
τερα! τής έπιβαρύνσεως τής προερχομένης έκ τής υποτιμήσεως τής δραχμής. 
Τοιουτοτρόπως ή κατάργησις τών εισφορών καί ή άντικατάστασις αύτών διά 
τής νέας τιμής συναλλάγματος, κατέστησε ταΰτα εΰθηνότερα, με αποτέλεσμα 
νά στραφή έντονώτερον προς αυτά ή ζήτησις.

’Ανεξαρτήτως τών ανωτέρω, ή γενική τάσις τών εισαγωγών προς αΰ- 
ξησιν ένισχύθη ακόμη περισσότερον λόγω τών παρεχομένων πιστώσεων τοϋ 
έξωτερικοΰ. Δεν πρέπει νά άποκλεισθή δτι αι παρεχόμενα! έκ μέρους τής αλ
λοδαπής πιστώσεις δεν έπέτρεψαν τήν διεύρυνσιν τοΰ συστήματος τών πωλήσε- 
ων με δόσεις, γεγονός τό οποίον ηΰνόησε τήν αυξησιν τών εισαγωγών. Τέλος 
τό δτι κατά τό 1954 ηΰξήθησαν κυρίως τά εισοδήματα τοΰ άστικοΰ πληθυ
σμού δεν είναι δυνατόν παρά νά επηρέασε τήν τάσιν τών εισαγωγών. 'Ως 
γνωστόν τά αστικά εισοδήματα εμφανίζουν μίαν έντονωτέραν ροπήν δι’ εΐσα- 
γωγάς από εκείνην τών γεωργικών εισοδημάτων.

II. Ή σημαντική αΰξησις τών εισοδημάτων και τής ζητήσεως έπέδρα- 
σεν επίσης κατά τρόπον έμμεσον είς τήν δλην πορείαν τών εισαγωγών. Πρά
γματι, ή έντονος άνοδος τών γεωργικών εισοδημάτων κατά τό 1953, ή κα- 
ταναλωτική έπίδρασις τών οποίων έξεδηλώθη κυρίοις κατά τό επόμενον έτος,

20. Γ. Χυλκιοτιονλυυ, Ή έξέλιξι; των εισαγωγών, ΆΟηναι, 1954, σελ. 12.
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επηρέασε κυρίως αΰξητικώς την βιομηχανικήν παραγωγήν. Ή διευρυνθεϊσα 
ζήτησις ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων ώδήγησε με τήν σειράν της εις 
διογκωμένος είσαγωγάς πρώτων υλών, καυσίμων, ανταλλακτικών κτλ. Πε
ραιτέρω ηύξήθησαν ακόμη περισσότερον αί άνάγκαι εις μηχανήματα, κε
φαλαιουχικόν εξοπλισμόν παντός είδους κτλ. τόσον λόγω τής έπεκτάσεως τής 
βιομηχανικής παραγωγής, δ'σον καί λόγω τών πιεστικών υποχρεώσεων άνα- 
νεώσεως καί εκσυγχρονισμού τών εγκαταστάσεων κατόπιν τής εντάσεως τοΰ 
ανταγωνισμού εντός τής ελληνικής αγοράς. Δεδομένης τής σημαντικής έξαρ- 
τήσεως τής ελληνικής βιομηχανίας Ικ τοΰ εξωτερικού, όσον αφορά τήν προ
μήθειαν πρώτων υλών, καυσίμων, μηχανημάτων κτλ., ήτο φυσικόν ή αΰξησις 
τής βιομηχανικής παραγωγής νά όδηγή κατ’ ευθείαν εις έπέκτασιν τοΰ 
ό'γκου τών εισαγωγών.

III. Κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου αυτής ή ηύξημένη ζήτησις έπέ- 
δρα θψωτικώς επί τών τιμών. Ή έξέλιξις αυτή ώφείλετο εις τήν δημιουργίαν 
στενότητος εις τήν αγοράν ώρισμένων αγαθών, προερχομένη τόσον εκ τής 
ανελαστικής προσφοράς τής εσωτερικής παραγωγής, δσον καί έκ τής καθυ- 
στερήσεως προσαρμογής τών εισαγωγών εις τάς ζητουμένας ποσότητας αγα
θών, τουλάχιστον κατά τήν πρώτην περίοδον τής άπελευθερώσεως τών εισα
γωγών21. Πράγματι κατά τήν πρώτην αυτήν φάσιν, λόγω τής ΰποτιμήσε- 
ως τοΰ εσωτερικού νομίσματος, τά αγαθά τοΰ εξωτερικού ήσαν συγκριτικώς 
άκρι6ώτερα καθιστάμενα προοδευτικώς λίαν ανταγωνιστικά καθ’ δ μέρος 
νψοΰντο αί εσωτερικοί τιμαί, ενώ ταυτοχρόνιος ή διαδικασία αΰτη ώδήγει 
εις όλονέν μεγαλυτέρας είσαγωγάς μέχρι τοΰ σημείου έπιτεΰξεως τής σχε
τικής ισορροπίας.

Δυνατοί νά λεχίΐή δτι εις γενικάς γραμμάς ή διαδικασία αναπροσαρμο
γής τής ελληνικής οικονομίας εις τά νέα δεδομένα, τά προκ.\η|ιαντα εκ τής 
ΰποτιμήσεως τοΰ ’Απριλίου 1953, διήρκεσε μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους 1954.

21. Ή ανελαστική προσφορά τή; εσωτερική; παραγωγή; είναι βραχυχρόνια); 
δεδομένη, ίφ’ οσον πρότερον δεν ΰφίσταται αργούν παραγωγικόν δυναμικόν δυνάμε- 
νον ταχέω; νά τείΐή εί; λειτουργίαν. Εί; τήν περίπτωσιν τή; Έλλάδο; φαίνεται δτι 
υπήρχε καί διαρθρωτική; μορφή; ανελαστική προσφορά, χαρακτήρο; πλέον μακρο
χρονίου. «Ή ανελαστική προσφορά έβασίζετο εί; τά; περισσότερα; τών περιπτώσεων 
επί τή; αδυναμία; τών διαφόραιν παραγωγικών κλάδων τοΰ εσωτερικού, νά κατα- 
σκευσοι>ν καί διαδέσουν μίαν μεγαλυτέραν ποικιλίαν βιομηχανικών προϊόντων»· Τρά
πεζα τή; 'Ελλάδο;, Ή ελληνική οικονομία κατά τά έτη 1955 καί 195G, Άδήναι, 1957, 
σελ. 138, 149 - 150.

12
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Άπό τής άπόψεως αυτής είναι χαρακτηριστικόν δτι ή ύψωσις των τιμών 
τοΰ έτους 1955 προήλθεν άποκλειστικώς σχεδόν εκ τής εμφανισθείσης στε
νότητας εις συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους (π.χ. μειωμένη παρα
γωγή καί προσφορά ελαίου), ή έκ συμπτωματικών λόγων κατόπιν συγκεκρι
μένων κοινωνικοπολιτικών μέτρων (π.χ. ύψωσις των ενοικίων).

Αί συνέπειαι τής ύποτιμήσεως είχον πλέον έξαντληθή, τό δέ γενικόν 
επίπεδον των τιμών έπηρεάζετο πλέον έξ άλλων αυτονόμων παραγόντων. 
’Άλλο δεδομένον, τό όποιον νά έπιβεβαιοΐ τάς ανωτέρω σκέψεις, ήτο αυτή 
αυτή ή πορεία τών εισαγωγών. Ουτω, Ινώ μεταξύ τών ετών 1953 καί 1954 
εμφανίζεται αύξησις τών εισαγωγών κατά 80 έκατ. δολλάρια, μεταξύ τών 
ετών 1954 καί 1955 αΰτη ανέρχεται μόνον εις 36,0 έκατ. δολλάρια (άνευ 
τοΰ συνυπολογισμοΰ τών δωρεών φιλανθρωπικών οργανώσεων) 22. Ταυτο- 
χρόνως, ή σημειωθεϊσα κατά τό 1954 αύξησις αφορά δλας σχεδόν τάς κα
τηγορίας είσαγομένων. Άντιθέτως, ή κατά 36 έκατ. δολλάρια αύξησις τών 
εισαγωγών τού 1955, ώφείλετο κατά τό ήμισυ μεν εις προσθέτους εισαγο)- 
γάς σίτου λόγω τής κακής εσοδείας τοΰ έτους αύτοΰ, κατά τό υπόλοιπον δέ 
μόνον εις διεύρυνσιν τών εισαγωγών πρώτων υλών, καυσίμων καί μηχανη
μάτων.

Τέλος, δύναται νά λεχθή δτι τά ληφθέντα τον Φεβρουάριον τοΰ 1955 
μέτρα ούδεμίαν σημαντικήν επίδρασή ήσκησαν επί τού όγκου τών εισαγω
γών. Συντόμως άρα κατέστη συνείδησις δτι παρεμβάσεις τής μορφής αυ
τής ήσαν περιωρισμένης άποτελεσματικότητος, έφ’ δσον βασικώς διετηρεϊτο 
τό σύστημα τής ελευθερίας τών εισαγωγών. ΤΗτο πλέον δεδομένον δτι ή μό
νη οικονομική πολιτική, ή οποία ήδύνατο νά διαφυλάσση τήν ισορροπίαν τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών, άποφεύγουσα απότομον διόγκωσιν τών εισαγωγών, ήτο 
εκείνη ή οποία δεν θά έπέτρεπε τήν δημιουργίαν ονομαστικών χρηματικών ει
σοδημάτων. Τοιουτοτρόπως έπεβλήθη έκ τών πραγμάτων μία αυστηρά νομι
σματική καί πιστωτική πολιτική, ή όποια τελικώς διήρκεσε εν Έλλάδι μακρόν 
χρονικόν διάστημα, δσον ουδέποτε ίσως άλλοτε εις τήν οικονομικήν Ιστορίαν 
τής χώρας.

4. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΤΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΔΗ

ΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ή συνεχής αύξησις τής αξίας τών εισαγωγών κατά τά έ'τη 1954 καί. 
1955 συνεψηφίζετο έκ μιας παραλλήλου ανόδου τών εσόδων έξ εξαγωγών καί

22. Βλέπε άνάλνσιν σελ. 10!) - 171.
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άδηλων πόρων. Ένώ όμως at ηΰξημέναι έξαγωγαί τού 1953 έκαλύφθησαν 
κυρίως έκ των υπαρχόντων αποθεμάτων εις έξαγοόγιμα αγαθά, ή πραγματο- 
ποίησις όγκου εξαγωγών σαφώς μεγαλύτερου κατά τά έτη 1954 και 1955 
έπετεύχθη βασικώς λόγω της αύξηθείσης εν τώ μεταξύ γεωργικής παραγω
γής, ή οποία βραδέως προσηρμόσθη προς την ένταθείσαν ζήτησιν τής αλλο
δαπής. Το γεγονός ότι τά κυριώτερα έξαγώγιμα αγαθά είναι γεωργικής προ- 
ελεύσειος σημαίνει ότι ή προσφορά αυτών είναι βραχυχρονίως τουλάχιστον 
ανελαστική.

Δι’ ώρισμένα έκ τών γεωργικών προϊόντων, όπως π.χ. διά τον καπνόν και 
τον βάμβακα, παρετηρήθη μία σχετικώς πλέον ελαστική προσφορά, ή όποια και 
έπέτρε.φε ταχυτέραν προσαρμογήν διά τής αύξήσειος τής παραγωγής κατά 
τά έτη 1954 κα'ι 1955. Δι’ ά'λλα αγαθά, ή παραγωγή τών όποιων είναι σα
φώς πλέον ανελαστική, όπως π.χ. διά τά προϊόντα τής αμπέλου, τά ελαιοκομικά 
προϊόντα και τούς νωπούς καρπούς, ήτο αδύνατος μία ταχεία αυξησις τής πα
ραγωγής κατόπιν τής συναλλαγματικής μεταβολής, ή οποία σημαντικώς διηθ
ούνε τά έξαγωγικά περιθώρια.

Ειδικώς διά την σταφίδα πρέπει νά λεχθή ότι ή περαιτέρω δυσμενής δια- 
μόρφωσις τών συνθηκών ξητήσεως είς την διεθνή αγοράν όχι μόνον δεν έπέ- 
τρεψε τήν έπέκτασιν τής καλλιέργειας, αλλά συνέτεινε ακόμη περισσότερον εις 
τήν ύποκατάστασιν αυτής δι’ εσπεριδοειδών. Έξ άλλου, ή πτώσις τών εξαγω
γών ελαιοκομικών προϊόντων τό 1955 ώφείλετο είς τήν μείωσιν τής παραγω
γής τοΰ έτους αύτοϋ, ή όποια ώδήγησε εις σημαντικήν υήιωσιν τών εσωτερι
κών τιμών καί κατ’ έπέκτασιν εις περιορισμόν τών έξαγωγικών περιθωρίων.

’Εκτός τής ύποτιμήσεως τής δραχμής, ό δεύτερος κύριος παράγων άνα- 
πτύξεως τών έξαγωγών ήσαν αί είς τήν διεθνή αγοράν έπικρατοΰσαι συνθή- 
και. Αί οίκονομίαι τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών καί τών ΗΠΛ διήρχοντο φά- 
σιν διαρκούς ανόδου τών εισοδημάτων των, γεγονός τό οποίον δεν ήτο δυνα
τόν παρά νά ένισχύη τήν ζήτησιν ελληνικών προϊόντων. Ή γενική τάσις καταρ- 
γήσέως τών ποσοστιόσεων καί παραμερισμού τών μεταξύ τών χωρών εμποδίων 
είς τάς ανταλλαγάς, ήσκει ευεργετικός έπιδράσεις προς τήν αυτήν κατεύθυν- 
σιν. ’Εξ άλλου συγκεκριμένα μέτρα, ως π.χ. ή κατά 20% μείωσις τού φόρου 
τού καπνού έν Δ. Γερμανία καί ό περιορισμός τού εισαγωγικού δασμού έπί κα
πνοόν εις ΗΠΑ, συνέτειναν έπίσης είς τήν αύξησιν τών έξαγωγών ελληνι
κών προϊόντων.

Τέλος, ή έπανασύνδεσις τών έμπορικών σχέσεων τής Ελλάδος μετά τών 
χωρών τής ’Ανατολικής Ευρώπης, μετά τών οποίων προπολεμικώς ύφίσταντο ύ-
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ψηλού επιπέδου άνταλλαγαί 23, ύπεβοήθησεν επίσης τάς ελληνικά; εξαγωγάς.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή έρευνα τής έξελίξεως των τιμών των γεωρ

γικών προϊόντων καί τών εισοδημάτων τοΰ αγροτικού πληθυσμού. Αί τιμαί τών 
έξαγωγίμων γεωργικών αγαθών εις δραχμάς ένεφάνισαν μετά τήν ύποτίμη- 
σιν ϋηχοσιν άνάλογον σχεδόν μέ εκείνην τής αναπροσαρμογής τής τιμής τού 
ξένου συναλλάγματος. Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει σαφώς ότι αί τιμαί τών γε
ωργικών προϊόντων ίψοιθησαν κατά πολύ περισσότερον τών τιμών τών κα- 
ταβαλλομένων υπό τών γεωργών δι’ αγαθά αγοραζόμενα πρός κάλυψιν τών 
αναγκών των 24.

ΠΙΝΑΞ 54

Τιμαί πληρωθεϊσαι και τιμαι είσπραχθεΐσαι υπό τών παραγωγών 
, (έτος βάσεως 1952=100) *

*Έτος
Τιμαι πληρωθεϊσαι 

υπό τών παραγωγών
(1)

Τιμαι είαπραχθεϊσαι 
νπό τών παραγωγών 

(2)

Σχέαις 
(2) ■· (1)

1952 100 100 100

1953 106 113 106

1954 115 129 113

1955 112 139 124

• Τράπεζα τής Ελλάδος:... τών ετών 1955 καί 1956, ε.ά., σελ. 200.

Ή τοιαύτη έξέλιξις τών τιμών είχε δύο σημαντικά; συνέπειας εις τήν 
δλην άνάπτυξιν τής γεωργικής οικονομίας μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχμής: 
α) Αί υψηλοί τιμαί δι’ έξαγώγιμα γεωργικά προϊόντα υπήρξαν τό βασικώ- 
τερον κίνητρον διά τήν προώθησιν καί έπέκτασιν τής παραγωγής των. 6) 
Άπό τής πλευράς τής διανομής τοΰ έθνικού εισοδήματος μετεστράφη απο
λύτως ή τάσις περιορισμού τών εισοδημάτων τών παραγόντων κυρίοις

23. Κατά τό τελευταιον προπολεμικόν έτος 1938 τό 17,5% τής συνολικής αξίας 
τών εισαγωγών προήρχετο έκ τών χωρών τής Ανατολικής Ει’ρόιπης, έξήχθη δέ πρός 
αΰτάς τό 13% τής συνολικής αξίας τών έξαγωγών.

24. Βεβαίως ό δείκτης τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων δέν ϋι|ιό)θη μό
νον λόγο,) τών καλυτέρων τιμών δι’ εξαγοιγιμα γεωργικά αγαθά. Τοΰτο ώφείλετο 
καί εις τήν κρατικήν πολιτικήν τιμών ασφαλείας διά γεωργικά προϊόντα εσωτερι
κής καταναλώσεως, ώς π.χ. ό σίτος.
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διά την αλλοδαπήν. Ούτω, οί παραγωγοί έξαγωγίμων προϊόντων ηύνοήθησαν 
δυνηθέντες νά απολαύσουν ενός μεγαλύτερου τμήματος τοΰ συνολικού εισοδή
ματος τής χώρας.

Ή εις δραχμάς ΰψωσις των τιμών των ελληνικών έξαγωγίμων αγαθών 
κστά τό 1954 απέκλεισε την δυνατότητα προσφοράς αυτών εις την διεθνή 
αγοράν εις πολύ χαμηλάς τιμάς, τούτο δέ απεικονίζεται κυρίως εις τήν βελτί- 
ωσιν τών «όρων τοΰ εμπορίου», ή όποια καί έπετεύχθη κυρίως διά τής ύψώ- 
σεως τών έξαγωγικών τιμών. Ή κατά πολύ εύνοϊκωτέρα διαμόρφωσις 
τών «όρων τοΰ εμπορίου» κατά τό 1955, ή όποια καί ώφείλετο άποκλειστικώς 
εις τήν έπίτευξιν σαφώς υψηλότερων τιμών εξαγωγής τών ελληνικών προϊ
όντων, προεκλήθη κατά πάσαν πιθανότητα κυρίως λόγφ τής ένταθείσης ζη- 
τήσεως τής αλλοδαπής δι’ ελληνικά προϊόντα. Έκτοτε όμως ό ρυθμός ζητή- 
σεως έπεβραδύνθη ούσιωδώς, ούτως (άστε νά δύναται νά λεχθή ότι τό επίπε
δον τών εξαγωγών τοΰ 1955 έ'φθασε ένα ώρισμένον δριον, τό όποϊον δεν ήτο 
δυνατόν ευκόλως νά ύπερπηδηθή, δεδομένης τής ύπαρχούσης διαρθρώσεως 
τής ελληνικής οικονομίας καί τών σταθεροποιηθεισών συνθηκών τής διε
θνούς αγοράς.

Δεύτερος, έξ ίσου σημαντικός παράγων έξισορροπήσεως τού ισοζυγίου 
πληρωμών, μετά τάς έξαγωγάς, ήσαν τά έσοδα έξ αδήλων πόρων. Μετά τήν 
δραστικήν ύποτίμησιν τής δραχμής έπανέκτησαν τήν παλαιάν tojv σημασίαν, 
ούτως ώστε νά καταστή δυνατή δι’ αυτών ή κάλυψις κατά μέν τό 1954 τοΰ 
34%, κατά δέ τό 1955 τού 36,5% τής συνολικής αξίας τών εϊσαχθέντων αγα
θών καί υπηρεσιών (1950 = 12%).

Τοιουτοτρόπως απεδείχθη πλήρως εσφαλμένη ή άποψις (ή διατυπωθεϊ- 
σα κατά τήν περίοδον τής ύπερτιμήσεως τής δραχμής), ότι ήτο πλέον αδύ
νατον νά παίξουν σημαντικόν έξισορροπητικόν ρόλον αί έξ αδήλων πόρων 
εισπράξεις25. 11 ράγματι, ως καταδεικνύει καί ό κατωτέρω πίναξ, αμέσως 
μετά τήν έπαναφοράν μιάς ρεαλιστικής ισοτιμίας μεταξύ δραχμής καί ξένων 
νομισμάτων, οί άδηλοι πόροι έπανέκτησαν τήν προπολεμικήν των αξίαν ώς 
παράγων έξισορροπήσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

25. Α. Διομήδονς, ’Έρευνα επί τοϋ νομισματικού καί πιστωτικού προβλήματος, 

ΆΟήναι, 1949, σελ. 37.
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Π1ΝΑΞ 55

Πηγαι χρηματοδοτήσεως τής συνολικής 
και υπηρεσιών ( % τής

αξίας τών είσαχθέντων 
συνολικής αξίας)*

αγαθών

1938 1950- 1954 1955

1. 'Αξία εξαγωγών 55,7% 19,8% 44,4%. 48,9%

2. ’ Αδηλοι πόροι 41,0% 11,9% 34,3% 36,5%

3. Εξωτερική βοήθεια — 61,5%. 14,1% 18,2%

4. Καθαρά εισροή κεφαλαίων 5,4% 5,0% 5,7% 8,5%

δ. ’Επανορθώσεις — G,5% 2,0% 0,2%

6. Λοιπαί πηγαι —2,1% —4,7% —0,5% -12,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1. ΙΙεριλαμ6άνονται. είσαγωγαί δι’ ίδιου συναλλάγματος, δωρεαί φιλανθρω
πικών οργανώσεων καί είσαγωγαί πραγματοποιεί)είσαι δι’ εμπορικών πιστώσεων τής 
αλλοδαπής.

2. Δεν συμπεριλαμΟάνεται ή αξία τών εϊσαχβεισών χρυσών λιρών.
Τράπεζα τής Ελλάδος:... τών ετών 1955 καί. 1056, έ.ά., σελ. 54.

Ή σταθερά τάσις ανόδου τής καθαρός ε’ισροής κεφαλαίων, ώς επίσης 
καί ή συνεχιζόμενη παροχή οικονομικής βοήθειας, υπήρξαν οί συμπληρωμα
τικοί συντελεσταί τής έπιτευχθείσης ισορροπίας. ’Ιδιαιτέρως ή οικονομική βο
ήθεια τοΰ εξωτερικού, καθίστα δυνατήν τήν εφαρμογήν μιας έλαστικωτέρας 
νομισματικής καί ιδίως δημοσιονομικής πολιτικής, από εκείνην ή όποια θα 
ήτο αναγκαία διά τήν έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών, εάν δεν έχο- 
ρηγεΐτο ή δωρεάν βοήθεια. ’Αλλά κατά τά έτη αυτά ενεφανίσθησαν δυσχέ- 
ρειαι άπορροφήσεως τής παρεχόμενης βοήθειας. Λόγω τής αυξανόμενης γε
ωργικής παραγωγής έπετεόχθη συντόμως κάλυψις τών εσωτερικών αναγκών 
εις πολλά βασικά γεωργικά είδη, ούτως ώστε νά καθίσταται περιττή ή υπο 
μορφήν βοήθειας εισαγωγή αυτών εξ ΗΠΑ.

5. ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΛΓΑΧΜΗΣ - ΞΕΧΩΧ ΧΟ.ΜΙΣ.ΜATUX

Μία εκ τών σπουδαιότερων προϋποθέσεων διά τήν επαναφοράν καί τήν 
μελλοντικήν διατήρησιν τής ισορροπίας εις τό ίσοζύγιον πληρωμών ήτο ή 
άποφυγή μιας έκ νέου υπερτιμήσεως τής δραχμής μετά από τήν νομισματι
κήν αναπροσαρμογήν τοΰ ’Απριλίου 1953. Τοϋτο ήτο δυνατόν μόνον διά τής
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1952 1953 1554 1955

Σχεδιάγραμμα 7. Σχηματική παράστασις Ισοτιμίας αγοραστικών δυ
νάμεων (βάσει τιμαρίθμων χονδρικής πω?>ησεως) δραχμής προς δολλάριον*

* Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος, Ή έλληνική οικονομία κατά τό 1954, ε.ά.,
σελ. 75.
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συγκρατήσεως των περαιτέρω ανοδικών τάσεων των τιμών, ούτως ώστε έν 
τελευταία αναλύσει τό γενικόν επίπεδον τών τιμών εις τό εσωτερικόν νά εύ- 
ρίσκεται εις τοιαύτην συσχέτισιν μέ τό επίπεδον τών τιμών τού εξωτερικού, 
έπιτρέπουσαν τί|ν διατήρησιν τής ισορροπίας. Ε’ις τήν πραγματικότητα φαί
νεται ότι τό εσωτερικόν επίπεδον τών τιμών (παρ’ όλην τήν ίσχυράν ύψωτι- 
κήν τάσιν τού 1953 καί τήν περαιτέρω άνοδον τών τιμών κατά τό 1954J έ- 
σταθεροποιήόη τελικώς κάτω τού σημείου εκείνου, όπερ θά ήτο δυνατόν νά 
ληφθή ως τό κρίσιμον σημεΐον διά τάς περαιτέρω εξελίξεις. Μάλιστα, μερι
κοί μελετηταί ισχυρίζονται ότι ή ελληνική δραχμή κατά τήν περίοδον από 
τού ’Απριλίου 1953 καί μέχρι τά τέλη τού 1954 ήτο κατά έν σημαντικόν πο- 
σοστόν πραγματικώς ύποτιμημένη 20. Τούτο καταφαίνεται καί εκ τού σχεδια
γράμματος 7, τό όποιον άποδεικνύει ότι τουλάχιστον κατά τήν μέθοδον υπο
λογισμού βάσει τής Ισοτιμίας τών αγοραστικών δυνάμεων, ή ουσιαστική ισο
τιμία δραχμής - δολλαρίου κατά τό 1954 ήτο πέριξ τών 26 δρχ. κατά μέσον 
όρον. Βεβαίως τοιούτου είδους υπολογισμοί έχουν μόνον μίαν ενδεικτικήν 
άξίαν. Τό κυριώτερον έν προκειμένω στοιχεΐον, έπιβεβαιωτικόν τής άπόψεως 
μιας πράγματι ύποτιμημένης δραχμής, θά ήτο τό γεγονός τής ύπάρξεως ου
σιωδών συναλλαγματικών πλεονασμάτων εις τό ίσοζύγιον πληρωμών τής άνα- 
λόγου περιόδου. Συμπερασματικούς δύναται νά λεχθή ότι μεταξύ τέλους 1953 
καί τέλους 1955 τό συναλλαγματικόν απόθεμα τής χώρας ηύξήθη πράγματι 
κατά 65 έκατ. δολλάρια περίπου. Συνυπολογιζομένων όμως καί άλλων συμ- 
ψηφιστικών παραγόντων, ώς είναι π.χ. ή παράλληλος αΰξησις τών υπό τού 
εξωτερικού παρεχομένων πιστώσεων, δέν είναι δυνατόν νά έκτιμηθή ώς ου
σιώδες, τό έμφανισθέν συναλλαγματικόν πλεόνασμα. Πάντως, είναι γεγονός 
ότι περί τά τέλη τού 1955 ή ύπάρχουσα ύποεκτίμησις τής δραχμής είχε πλέον 
έξαφανισθή καί ότι κατά συνέπειαν τοιουτοτρόπως έπερατούτο πλέον όριστι- 
κώς ή μεταβατική περίοδος. 26

26. Δελτίον Οικονομικών ΓΙληροφοριών, 'Η 'Ελλάς μία δυσμενώς εΰΟηνί] χώ

ρα, Άδήναι, 1954, τεύχος 13, σελ. 11 - 14.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΤ 

ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.

ΤΑ ΕΤΗ 1956 - 1957

ΤΜΗΜΑ I

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. το ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΙ-ΟΝ ΚΑΙ ΛΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ 
ΤΙΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

’Από τοΰ 1954 και εντεύθεν διετηρήθη υψηλός ρυθμός αυξήσεως τοΰ 
εθνικόΰ εισοδήματος. Έξ άλλου, υπό την δεδομένην διάρθρωσιν τής ελληνι
κής οικονομίας (ήτοι με γεωργικήν παραγωγήν αποτελούσαν το 35% τής συ
νολικής εθνικής παραγωγής), αί διακυμάνσεις των γεωργικών εσοδειών έπέ- 
δρασαν σημαντικώς επί τοΰ ετησίου ρυθμοΰ αυξήσεως τοΰ εισοδήματος. Τό
σον το χαμηλόν ποσοστόν αυξήσεως τοΰ εισοδήματος τοΰ 1954, οσον καί το 
σημαντικώς ύψηλότερον ποσοστόν τοΰ 1957, οφείλονται βασικώς εις ανάλο
γους διακυμάνσεις τής παραγωγής γεωργικών αγαθών.

ΓΙΙΝΛΞ 56

Έξέλιξις τοϋ ακαθαρίστου εθνικόν εισοδήματος των ετών 1953 - 57 
(εις δισεκατομ. δραχ. εις σταθεράς τιμάς τον 1954)*

1953 1954 1955 1956 1957

1. ’Ακαθάριστον εθνικόν εισόδημα 48,3 43,5 54,0 57,2 02,0

2. Μεταβολή % 3,4% 8,2% G,0% 9,8%

* Ε.Σ.Ύ.Ε., Εθνικοί Λογαριασμοί τής Ελλάδος 1948 - 1959, Άθήναι, 1961,
σελ. 72 - 73.
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Ή κατά κυριωτέρους κλάδους έξέλιξις τής παραγωγής εμφανίζει την 
κάτωθι εΙκόνα κατά τά έ'τη 1954 - 57:

1. Φυτική καί κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ή παραγωγή. Ή στα- 
σιμότης τού δγκου τής φυτικής παραγωγής τού 1956 (Πίν. 57) ώφείλετο 
βασικώς εις την μειωμένην εσοδείαν σίτου, βάμβακος καί καπνού. Άντιθέτως, 
ή παραγωγή ηύξήθη κατά 15% περίπου κατά τό έτος 1957, κυρίως λόγιο αύ- 
ξήσεως τής παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων, δευτερευόντως δε λό
γω αύξήσεως τής παραγωγής νωπών οπωρών καί εσπεριδοειδών. Ταυτοχρόνως, 
πτώσιν έσημείωσεν κατά τό αυτό έτος 1957 ή παραγωγή αμπελουργικών προ
ϊόντων καί κυρίως ή παραγωγή κορινθιακής σταφίδος. Ή παραγωγή βάμ
βακος, ή οποία είχε τριπλασιασθή εν συγκρίσει μέ τό έ'τος 1938, έσταθερο- 
ποιήθη κατά τά έ'τη 1955 - 57 πέριξ τών 175.000 τόννων, έξασφαλίζουσυ 
μετά την κάλυψιν τών εσωτερικών αναγκών σημαντικά έξαγωγικά περιθώρια. 
Είς τον τομέα τής καπνικής οικονομίας έσημειώθη ουσιώδης αύξησις τής 
παραγωγής (ιδίως κατά τά έ'τη 1955 καί 1957, κατά τά όποια ό όγκος τής 
παραγωγής έφθασε τούς 100.000 τόννους περίπου), όφειλομένη τόσον είς 
την έπέκτασιν τής καλλιέργειας, όσον καί είς τάς έπικρατήσασας καιρικάς 
συνθήκας. Ή απότομος αύξησις τής προσφοράς καί κατά τά δύο αυτά έ'τη, ύ- 
περβάσα ούσιωδώς τάς έξαγωγικάς δυνατότητας τής χώρας, έδημιούργησε ση
μαντικά προβλήματα, τά όποια άντιμετωπίσθησαν διά τής κρατικής παρεμ
βάσεως εις την αγοράν καπνού, τής συγκεντρώσεως τής πλεοναζούσης πο- 
σότητος καί ούτω τής μερικής συγκρατήσεως τών παραγωγικών τιμών. Είς 
τον τομέα τής παραγωγής αμπελουργικών προϊόντων, ή μεγάλη αύξησις τής 
παραγωγής σταφίδος τού 1956 ώδήγησεν είς συσσώρευσιν σημαντικών υπο
θεμάτων, ή έν μέρει ρευστοποίησις τών όποιων άντιμετωπίσθη έπιτυχώς άφ’ 
ενός μέν λόγω τής χαμηλής εσοδείας τού επομένου έτους 1957, άφ’ ετέρου 
δε διά τού καθορισμού χαμηλοτέρων τιμών ασφαλείας διά την σταφίδα τού 

αυτού έτους.

Ή παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, ή όποια κατά τά έ'τη 1954 - 
56 έσημείωσε συνεχή αύξησιν, άνερχομένη είς 8% περίπου καθ’ έκαστον έ'
τος, ύπέστη μείωσιν κατά τό 1957, κυρίως υπό τήν έπίδρασιν τών κακών 
καιρικών συνθηκών. Λόγω τής περιωρισμένης άναπτύξεως τής ένσταυλισμέ- 
νης κτηνοτροφίας, έξαρτάται ή διατροφή τών ζώων είς μέγα βαθμόν έκ τής 
αυτοφυούς βλαστήσεως, καί κατά συνέπειαν έκ τών ευνοϊκών ή δυσμενών και

ρικών συνθηκών.



Τέλος, πρέπει νά άναφερΟή οτι η παραγωγή κτηνοτροφικών -προϊόντων 
εσημείωσεν ουσιώδη ΰστέρησιν εν συγ/.ρίσει μέ την άνάπτυξιν άλλων κλά
δων κατά την μεταπολεμικήν περίοδον. Οΰτω, ενώ ό δείκτης δγκου τής 
καθαρώς γεωργικής παραγωγής άνήλ-θεν τό 1957 εις 180 περίπου (έτος 
βάσεως 1938 = 100), ό δ'γκος τής κτηνοτροφικής παραγωγής άνήλθεν κα
τά τό αυτό έτος μόλις εις τό 118 27.

1ΙΙΝΛΞ 57

Έξέλιξις τών κνριωτέρων δεικτών παραγωγής (έτος βάσεως 1952=100) *

1954 1955 Μεταβολή
"/ο

1956 Μεταβολή
“/»

1957

1. Δείκτης φυτικής παραγωγής 127 135 + 1,0 137 +14,6 141

2. Δείκτης κτηνοτροφικής 
παραγωγής 126 136 + 8,0 147 — 4,0 157\

3. Δείκτης βιομηχανικής πα- - 
ραγωγής (άνευ ηλεκτρικής 
ένεργείας) 140 144 + 1,5 146 + 8,0 158

4. Δείκτης μεταλλευτικής πα-
ραγωγής (άνευ παραγωγής 
λιγνίτου) 135 143 +40,0 200 +37,5 275

* Τράπεζα τής 'Ελλάδος:.. . τών ετών 1955 καί 1956 , ε.ά., σελ. 135, 163, 167,
187, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, Ή ελληνική βιομηχανία κατά τά ετη 1954 
καί 1955, ε.ά., σελ. 31, 36, ’Ίδιοι υπολογισμοί διά τής αναγωγής τών παρατιθέ
μενων έκάστοτε στοιχείων εις τό έτος βάσεως 1952 = 100.

2. Βιομηχανική καί μεταλλευτική παραγωγή. 
Κατά τό έτος 1956 έπανελήφάη τό φαινόμενον τής στασιμύτητος τής βιο
μηχανικής παραγωγής, ή έκδήλωσις τοΰ οποίου άρχεται από τών πρώτων 
μηνών τοΰ 1955. Άντιθέτως, κατά τό έτος 1957 ή αΰξησις τής βιομηχανι
κής παραγωγής υπήρξε σημαντική, εις αυτήν δε συνετέλεσε κυρίως ή με
γάλη αΰξησις τής παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Εΰνοϊκαί προβλέψεις περί τής έξελίξεως τής ζητήσεως βιομηχανικών 
προϊόντων, κατόπιν τής σημαντικής ανόδου τής γεωργικής παραγωγής τοΰ 
αΰτοΰ έτους, έπέδρασαν επίσης αΰξητικώς. Τέλος, δεν είναι άσχετοι προς τήν 
αΰξησιν τής βιομηχανικής παραγωγής καί αί καταβληθεΐσαι κατά τά δύο

27. ”Ιδιοι υπολογισμοί βάσει τών στοιχείων τής Τραπέζης 'Ελλάδος κατά τό
1957, ε.ά., σελ. 101 - 116.
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προηγούμενα έτη προσπάθειαι βελτιώσεως τής ανταγωνιστικότητος καί καλυ- 
τερεύσεως τών συνθηκών ποιοτικής καί ποσοτικής προσφοράς των βιομηχα
νικών προϊόντων, προσπάθειαι αί όποΐαι υπήρξαν αποτέλεσμα τής άπελευ- 
θερώσεως τών εισαγωγών καί κατά συνέπειαν τής έντάσεως τοΰ ανταγωνι
σμού εντός τής εσωτερικής αγοράς. Ή βελτίωσις αυτή υπήρξε τόσον ση
μαντική, ώστε εις τά προϊόντα δύο τουλάχιστον κλάδων, τών ειδών ηλεκτρι
σμού καί κλωστοϋφαντουργίας, νά έπιτευχθή κατά τό 1957 μερική ύποκατά- 
στασις είσαγομένων δι’ έσωτερικώς παραγομένων αγαθών.

Κατά συνέπειαν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν εις την έξέλιξιν τής βιο
μηχανικής παραγωγής μετά την ύποτίμησιν τής δραχμής τοΰ 1953, τρεις 
διαδοχικός φάσεις 28. Ή πρώτη φάσις, ή οποία περατοΰται κατά τό τέλος τοΰ 
1954, εμφανίζει έντονον ρυθμόν ανόδου τής βιομηχανικής παραγωγής, κα
τόπιν τής άποτόμου αύξήσεως τής ζητήσεως (υψηλόν γεωργικόν εισόδημα 
τοΰ 1953, ηΰξημένα εισοδήματα εις τούς λοιπούς τομείς) καί τών προσωρι
νών ευνοϊκών συνθηκών, κατόπιν τής ύποτιμήσεως τής δραχμής (ύπερτίμησις 
ξένου συναλλάγματος, ΰψωσις τών τιμών πωλήσεως τών βιομηχανικών προϊ
όντων με ταυτόχρονον ύστέρησιν εις την αΰξησιν τοΰ παραγωγικού κόστους). 
(Μεταβολή τοΰ δείκτου βιομηχανικής παραγωγής έκάστοτε έν σχέσει μέ τό 
προηγούμενοι' έτος 1953 = 13%, 1954 = 24% >. Κατά την δευτέραν φά- 
σιν (τά έτη 1955 - 1956) ή ΰψωσις τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών 
καί τοΰ κόστους παραγωγής τών βιομηχανικών προϊόντων, έν συνδυασμώ 
μέ την ύπάρχουσαν ελευθερίαν τών εισαγωγών, όδηγεϊ εις οξύ ανταγωνι
σμόν τά έσωτερικώς παραγόμενα μέ τά είσαγόμενα έκ τής αλλοδαπής προ
ϊόντα, υπό την πίεσιν τοΰ όποιου γίνεται προσπάθεια άνανεώσεως τοΰ 
κεφαλαιουχικού έξοπλισμοΰ, αναπροσαρμογής τής ποσοτικής καί ποιοτι
κής προσφοράς καί μειώσεως τοΰ κόστους παραγωγής. Ή διαδικασία ανα
προσαρμογής όδηγεϊ εις μείωσιν τής παραγωγής, εις έκκαθάρισιν ορια
κών έπιχειρήσεων καί γενικώτερον εις έκσυγχρονισμόν καί άποκατάστασιν 
τής ανταγωνιστικότητος (μεταβολή τοΰ δείκτου βιομηχανικής παραγωγής 
έκάστοτε έν σχέσει μέ τό προηγούμενον έτος 1955 = 3,0%, 1956 = 1,5%). 
Κατά τό 1957, τέλος, τά αποτελέσματα τής καταβληθείσης προσπάθειας οδη
γούν εις μεταστροφήν τής τάσεως, από τήν στασιμότητα ή τήν κάμψιν προς 
τήν αΰξησιν τής παραγωγής, υπό τήν έπίδρασιν καί δύο άλλων παραγόντων 
α) τής σημαντικής αύξήσεως τής χρηματοδοτήσεως τής βιομηχανίας καί 
6) τών ευνοϊκών προβλέψεων διά τήν έξέλιξιν τών γεωργικών εισοδημάτων.

28. Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοΰ 1057, ε.ά., σελ. 04 - 06.



189

Ή παραγωγή μεταλλευμάτων παρουσίασε κατά τά έτη 1955 - 1957 ιδι
αιτέρως υψηλόν ρυθμόν αύξήσεως, ούτως ώστε τελικώς ό όγκος τής παραγοι- 
γής νά διπλασιασθή περίπου μεταξύ των ετών 1954 και 1957. Ή κυριωτέ- 
ρα αύξησις παρετηρήθη ε’ις την παραγωγήν βωξίτου, σιδήρου καί θειούχων 
μεταλλευμάτων. Ή από των μέσων τοΰ 1957 έκδηλωθεΐσα διεθνής ΰφεσις 
εις τήν αγοράν πρώτων υλών, δεν επηρέασε εις μεγάλον βαθμόν, κατά τό 
αυτό έτος, τήν εσωτερικήν παραγωγήν μεταλλευμάτων. Ή κάμψις έξεδηλώθη 
κυρίως εντός τοΰ 1958, κατόπιν τής οποίας ολόκληρος ό κλάδος, έξαιρουμέ- 
νης τής παραγωγής βωξίτου, διήλθεν όξεϊαν κρίσιν.

2. ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Λόγω τής γενικής καθυστερήσεως τής ελληνικής οικονομίας, εμφανί
ζονται εις τούς διαφόρους τομείς τής παραγωγής διαρθρωτικά προβλήματα, 
ή μή έπίλυσις των όποιων δεν δύναται παρά νά άσκή έπίδρασιν επί τής δια- 
μορφώσεως των κονδυλίων τοΰ ισοζυγίου πληρωμών καί ιδιαιτέρως τών κον- 
δυλίων τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου. Έκ τής έξετάσεως τών τεσσάρων βασικών 
κλάδων παραγωγής υλικών αγαθών, τής φυτικής παραγωγής, τής κτηνο
τροφίας, τής βιομηχανικής καί τής μεταλλευτικής παραγωγής, δύνανται νά 
έξαχθοΰν τά κάτωθι συμπεράσματα:

Εις τον τομέα τής γεωργικής παραγωγής, τό βασικόν πρόβλημα παρα
μένει καί μεταπολεμικώς τό γεγονός ότι ή γεωργία είναι προσανατολισμένη 
κατά μέγα μέρος προς έκτατικάς καλλιέργειας, αί όποΐαι αποδίδουν χαμηλήν 
στρεμματικήν πρόσοδον, καθ’ ήν στιγμήν ό γεωργικός κλήρος είναι εξαιρε
τικά μικρός καί τό πληθυσμιακόν πλεόνασμα τής υπαίθρου οδηγεί εις ση
μαντικήν ΰποαπασχόλησιν, μή δυνάμενον νά εύρη εις τούς λοιπούς παραγω
γικούς τομείς άλλας ευκαιρίας άπασχολήσεως. Τοιουτοτρόπως ή οικονομι
κή καθυστέρησις τής υπαίθρου δημιουργεί συνεχείς πιέσεις δι’ αΰξησιν τών 
εισοδημάτων, αποτέλεσμα τών όποιων είναι ή ασκησις πολιτικής κρατικής 
προστασίας τών γεωργικών προϊόντων διά συγκεντρώσεων (μαζικών αγο
ρών) ή καθορισμού τιμών ασφαλείας. Ή πολιτική προστασίας όμως ώδήγη- 
σεν άφ’ ενός μέν εις τήν δημιουργίαν πληθωριστικών εισοδημάτων, άφ’ ετέ
ρου δε εις τήν κακήν διάρθρωσιν τής γεωργικής παραγωγής, «έπιδράσασα 
άνασταλτικώς επί τής προσπάθειας έντατικοποιήσεως τών καλλιεργειών»29. 
Πρέπει όμως νά λεχθή ό'τι πέραν αύτοΰ υπάρχει καί άνελαστικότης ύποκα- 
ταστάσεως τών υφισταμένων έκτατικών καλλιεργειών δι’ άλλων έντατικωτέ-

29. Τράπεζα τή; 'Ε/./.άδο;:... τοΰ 1958, έ.ά., σελ. 159.



190

ρας μορφής, κυρίως λόγω τής έλλείψεως όίλλων θετικών προϋποθέσεων, ως 
π.χ. των οργανωτικών προϋποθέσεων τής μεταβολής, των αναγκαίων προς 
έπένδυσιν κεφαλαίων, των φορέων τής εμπορικής άξιοποιήσεως των νέων 
προϊόντων κτλ. 30. Τοιουτοτρόπως ή έπέκτασις τής παραγωγής έγένετο κατά 
τά τελευταία έτη (εντός τοϋ πλαισίου τής κρατικής πολιτικής προστατευτι
σμού) προς την κατεύθυνσιν τής αύξήσεως τής παραγωγής σίτου, μέ απο
τέλεσμά άφ’ ενός μεν ή χώρα νά προσέγγιση προς την σιτάρκειαν, άφ’ ετέ
ρου όμως νά μειωθή ή καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, απαραιτήτων διά 
την διατροφήν τών ζώων. Κατά συνέπειαν, ελάχιστη ήτο ή πρόοδος εις άλ
λους βασικούς παραγωγικούς τομείς (π.χ. τών νωπών προϊόντων), διά τών 
οποίων θά ήδύνατο άφ’ ενός μεν νά περιορισθη τό έλλειμμα τού εμπορικού 
ισοζυγίου, άφ’ ετέρου δέ νά αύξηθή ό αριθμός τών προς εξαγωγήν άγαθών 
τής χώρας, εκ τής ποικιλίας τών όποιων έξαρτάται πολλάκις ή σταθερότης τών 
έξ εξαγωγών εισπράξεων. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα επιτυχούς άξιοποιή- 
σεως τής γεωργικής παραγωγής προς τήν κατεύθυνσιν τής έντατικοποιήσεως 
τών καλλιεργειών καί τής άναπτύξεως τών εξαγωγών ύπήρξεν ό βάμβαξ, ό 
όποιος κατέστη κατά τά τελευταία έτη έν εκ τών σπουδαιότερων εξαγωγίμων 
άγαθών τής χώρας. Π αράδειγμα εφαρμογής κάκιστης κρατικής πολιτικής 
ύπήρξεν ή προστασία τής παραγωγής σίτου, αποτέλεσμα τής οποίας ήτο ή 
δημιουργία κατά τά επόμενα έτη σημαντικών πλεονασμάτων, άτινα καί κα
τέστησαν άναγκαίαν τήν εξαγωγήν αυτών μέ ίδιαιτέραις οδυνηρά; θυσίας 
τού κρατικού προϋπολογισμού.

Εις τον τομέα τής κτηνοτροφίας έπεκράτουν, ώς και προπολεμικώς, τά 
μικρά παραγωγικά ζώα, τά όποια άπετέλουν περίπου τά 9/10 τού συνολικού 
αριθμού τών έκτρεφομένων ζώων. Ή διατροφή μεγάλων ζώων, ή άποδοτικό- 
της τών οποίων είναι σημαντικώς άνωτέρα, προϋποθέτει επενδύσεις διά σταυ- 
λικάς εγκαταστάσεις καί σταθεράν παραγωγήν κτηνοτροφών διά τήν διατρο
φήν των. Ή μή έπίλυσις τών προβλημάτων τών συνδεσμένων μέ τήν αύξησιν 
τής παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, ώδήγησεν εις καθυστέρησιν άνα
πτύξεως τού κλάδου. Οϋτω, ή έτησία παραγωγή έξηκολούθη νά έξαρτάται 
βασικώς έκ τών έπικρατουσών καιρικών συνθηκών. ’Από τής άλλης πλευράς, 
ή κατανάλωσις κτηνοτροφικών προϊόντων, χαρακτηριζομένη, λόγω τού χα
μηλού επιπέδου διατροφής, από εισοδηματικήν ελαστικότητα, ηϋξανε έτησί- 
αις μέ ρυθμόν ταχύτερον τού ρυθμού αύξήσεως τής κτηνοτροφικής παραγω-

30. Δελτών Οικονομικών Πληροφοριών, ’Αθήνα ι, Σεπτέμβριος 1958, σελ, 5.
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γης. Φυσική συνέπεια τής έξελίξεως αυτής ύπήρξεν ή κατά τά τελευταία 
έτη, ουσιώδης αΰξησις των εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων καί ΐδίοις 
κρεάτων καί γαλακτοκομικών αγαθών.

Τό διαρθρωτικόν πρόβλημα τών υφισταμένων βιομηχανικών κλάδων συν- 
ίστατο κυρίως εις την μεγάλην έλλειψιν ανταγωνιστικότητας τών προϊόντων 

τους έναντι τών αντιστοίχων προϊόντων τής αλλοδαπής. Τό φαινόμενων τοϋτο 
ένεφανίσθη έντσνώτερον μετά την κατάργησιν τών ποσοτικών περιορισμών, 
είχε δε ως συνέπειαν την σημαντικήν αυξησιν τών επενδύσεων, ιδίως εις κλά
δους ως ή κλωστοϋφαντουργία, καί τήν μείωσιν τοΰ κόστους παραγωγής 
ένίων κλάδων διά τήν βελτίωσιν τής παραγωγικότητος. Παρ’ δλα ταϋτα, τό 
έπιτευχθέν αποτέλεσμα δεν δύναται νά θεωρηθή έν τώ συνόλω του ως σημαν
τικόν 31. Σοβαράν ένδειξιν τής διαπιστώσεως ταύτης άπετέλεσεν άφ’ ενός 
μέν τό γεγονός δτι καί μετά τήν όλοκλήρωσιν τής προσπάθειας προς εκσυγ
χρονισμόν καί βελτίωσιν τών παραγωγικών μεθόδων ελάχιστη πρόοδος έση- 
μειώθη από άπόψεως άναπτύξεως τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων καί 
από πλευράς ύποκαταστάσεως είσαγομένων δι’ έγχωρίως παραγομένων, άφ’ 
ετέρου δε δτι ή δασμολογική προστασία τής ελληνικής βιομηχανίας έξηκο- 
λοΰθη νά είναι ιδιαιτέρως υψηλή, αποτελούσα τρόπον τινά τό μέτρον τής κα- 
θυστερήσεως έκάστου κλάδου της από πλευράς άνταγωνιστικότητος. "Εν έκ 
τών κυριωτέρων αιτίων τής οικονομικής καθυστερήσεως τής ελληνικής βιο
μηχανίας ήτο καί ή μικρά έκτασις τής εσωτερικής καταναλωτικής αγοράς, 
αποτέλεσμα τής οποίας ήτο άφ’ ενός μέν αί μεγάλαι επιχειρήσεις νά μή άπα- 
σχολοΰν πλήρως τό παραγωγικόν των δυναμικόν (μετά τήν αυξησιν τών ει
σαγωγών), άφ’ ετέρου δέ νά εύρίσκωνται εις άδυναμίαν ποιοτικής διαφορο- 
ποιήσεως τών παραγομένων προϊόντων των εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά κα
λύπτουν τήν ζήτησιν μεγαλυτέρας ποικιλίας προϊόντων. Οΰτω παρουσιάζετο 
τό φαινόμενον τής αύξήσεως τών εισαγωγών άγαθών όμοειδών προς τά έσω- 
τερικώς παραγόμενα, λόγω αδυναμίας Ιγχωρίου παραγωγής τών είσαγομέ
νων προϊόντων άπό άπόψεως ποικιλιών, καθ’ ήν στιγμήν εις τούς άντιστοί- 
χους κλάδους εύρίσκετο έν άδρανεία μέρος τοΰ παραγωγικού των δυναμικού.

Εις τον τομέα τής ένεργείας ή συντελεσθεϊσα πρόοδος κατά τά τελευ
ταία υπό έξέτασιν έτη ύπήρξεν ιδιαιτέρως σημαντική. Οΰτω, έκ τής συνο
λικής καταναλώσεως ένεργείας τοΰ 1950 έκαλύπτετο έξ έσωτερικών -πηγών 
(λιγνίτης - υδροηλεκτρική ένέργεια) μόλις τό 3%, ένώ ήδη τό 1950 τό

81. Τράπεζα.· τη; Έλλάδο;:.,.. τοΰ 1958, έ.α., σε λ. 141.
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20% τής καταναλισκομένης ένεργείας παρήχετο ίιπό των εσωτερικών ενερ
γειακών και θερμικών πόρων32. Κατά συνέπειαν, άφ’ ενός μεν έμειοϋτο 
προοδευτικώς ή απόλυτος έξάρτησις είς καύσιμα εκ τοϋ εξωτερικού, άφ’ ε
τέρου δε έπετυγχάνετο συν τή παρόδιο τοΰ χρόνου σημαντική ύποκατάστασις 
τών είσαγομένων καυσίμων, ή οποία διαπιστοΰται καί εκ τοϋ γεγονότος ό'τι 
μεταξύ τών ετών 1954 καί 1957 ηύξήθησαν κατ’ όγκον αί είσαγωγαί καυ
σίμων μόνον κατά 8% περίπου. Πέραν όμως τοϋ τομέως τοϋ εξηλεκτρισμού, 
έλαχίστη είχε σημειωθή πρόοδος μέχρι καί τοϋ έτους 1957 προς την κατεύ- 
θυνσιν τής βιομηχανικής άναπτύξεως, διά τοΰ εμπλουτισμού τοϋ βιομηχανι
κού τομέως καί δι’ άλλων βασικών κλάδων παραγωγής. Τούτο δε έκδηλοϋται 
σαφώς εις τήν σΰνθεσιν κυρίως τοΰ εμπορικού ισοζυγίου, τό όποϊον ούδε- 
μίαν ουσιώδη μεταβολήν εμφανίζει, τόσον από πλευράς ποικιλίας εξαγο
μένων προϊόντων, όσον καί από πλευράς μειώσεως τών εισαγωγών βασικών 
αγαθών, εις τά όποϊα ή έξάρτησις τής ελληνικής οικονομίας εκ τοϋ εξωτε
ρικού παρέμενε ιδιαιτέρως ισχυρά. Είς τον τομέα τής μεταλλείας ούδεμία 
ουσιώδης μεταβολή ένεφανίσθη μέχρι τό 1957. Τό σύνολον σχεδόν τών έξ- 
ορυσσομένων μεταλλευμάτων τής χώρας έξήγετο άκατέργαστον είς τό εξω
τερικόν.

Πέραν τών άνωτέρω, δύναται νά λεχθή ότι διαρθρωτικοί δυσχέρειαι 
ένεφανίζοντο καί είς τον τομέα τής παροχής υπηρεσιών, κυρίως δέ είς δυο 
κλάδους αυτού, ήτοι τον τουρισμόν καί τήν ναυτιλίαν. Άναφορικώς με τον 
πρώτον κλάδον, ήτο γνωστόν ότι δεν ήρκει πλέον διά τήν αϋξησιν τών συναλ
λαγματικών έσόδων εκ τοϋ τουρισμού ή ϋπαρξις εύθηνοϋ επιπέδου διαβιοι- 
σεως ή αί γενικαί εύνοϊκαί προϋποθέσεις άπό πλευράς φυσικών καλλονών κτλ. 
Παράγοντες, ώς π.χ. ή όργάνωσις τής προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών 
(ξενοδοχειακοί εγκαταστάσεις κτλ.), ή άπόστασις άπό τάς χώρας αί όποΐαι 
εμφανίζουν έντονον ζήτησιν τοιούτων υπηρεσιών, ή όργάνωσις πολυποίκι
λων εκδηλώσεων (θεάματος, διασκεδάσεως κτλ.), έπαιζον εξ ίσου σημαντι
κόν ρόλον είς τήν άγοράν ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Παρ’ δλον δέ δτι κυρίως 
μετά τό 1953 έδόθη ιδιαιτέρα σημασία είς τήν προώθησιν καί έπίλυσιν τών 
προβλημάτων αυτών, είναι σχεδόν βέβαιον δτι μέχρι καί τοϋ έτους 1957 ή 
προσφορά τοιούτων υπηρεσιών εύρίσκετο είς συνεχή ύστέρησιν, εν σχέσει με 
τάς ύφισταμένας σημαντικός δυνατότητας, τό δέ ύψος τών εκ τοϋ τουρισμού 
εισπράξεων καθωρίζετο έκάστοτε άναλόγως τών προσφερομένων δυνατοτή
των φιλοξενίας τοϋ τουριστικού πληθυσμού.

32. Τράπεζα τή; 'Ελλάδος:... των ετών 1955 καί 1956, ε.ά., σελ. 149.
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3. ΑΙ ΧΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΊΊΚΑΙ ΣΤΧΘΗΚΑΙ ΤΩΧ ΕΤΩΝ 1956-57

Παρ’ δλον δτι αί εσωτερικά! νομισματικοί συνθήκαι έσημείωσαν ουσι
ώδη βελτίωσιν κατά τά έτη 1956 - 1957, δεν έπαυσαν νά υπάρχουν εντός 
τής ελληνικής οικονομίας κατά τήν περίοδον ταύτην πληθωριστικά! τάσεις, 
προερχόμενοι έκ τής δημιουργίας ονομαστικών εισοδημάτων, α'ι όποΐαι μή 
θίγουσαι κατ’ ουσίαν τό εσωτερικόν επίπεδον των τιμών, έστρέφοντο προς 
αΰξησιν τών εισαγωγών. Τρεις ήσαν ο! κυριώτεροι παράγοντες οί όποιοι 
έπέδρων δυσμενώς επί τής νομισματικής σταθερότητος: α) ή πιστωτική πο
λιτική, 6) ή δημοσιονομική πολιτική καί γ) τά χρηματικά εισοδήματα33.

α) Ή από τοΰ ’Απριλίου 1956 ΰψωσις τών επιτοκίων καταθέσεως από 
7% εις 10% καί ή σόν τώ χρόνω ουσιώδης βελτίωσες τών συνθηκών εμπι
στοσύνης πρός τό νόμισμα, ώδήγησαν εις ταχεϊαν αΰξησιν τών καταθέσεων 
καί εις σημαντικήν βελτίωσιν τών συνθηκών εις τήν πιστωτικήν αγοράν. Με
ταξύ Δεκεμβρίου 1955 καί Δεκεμβρίου 1957 ηύξήθη τό σύνολον τών κατα
θέσεων από 4,8 δισ. δρχ. εις 10,8 δισ. δρχ. 34. Τό γεγονός τοΰτο εξέφραζε 
ριζικήν μεταστροφήν εις τάς τάσεις τών αποταμιευτών, κατά τάς οποίας μέ- 
γα μέρος τών αποταμιεύσεων τοΰ κοινού επανήλθεν υπό μορφήν καταθέσεων 
εις τάς Τραπέζας αποκατασταθείσης οΰτω τής ομαλής λειτουργίας τοΰ Τρα- 
πεζικοΰ συστήματος. Τό σύνολον τών ιδιωτικών καταθέσεων έδιπλασιάσθη 
σχεδόν εντός διετίας, ενώ έκ παραλλήλου έκ τής αύξήσεως τών καταθέσεων 
μικρόν μόνον τμήμα αντανακλά τήν πραγματοποιηθεΤσαν αΰξησιν τής άπο- 
ταμιεύσεως λόγιο αύξήσεως τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος. ’Από τής άλλης πλευ
ράς ύπήρξεν ανάλογος ή έξέλιξις τής πιστοδοτήσεως, α'ι δε πιστώσεις πρός 
τήν οικονομίαν άνήλθον από 11,5 δισ. δρχ. τον Ιανουάριον τοΰ 1956, εις 
18,9 δισ. δρχ. τον Δεκέμβριον τοΰ 1957 35 36. Τό ερώτημα τό όποΤον τίθεται 
κατόπιν αύτοΰ είναι: Κατά πόσον ύπήρξεν ή έξέλιξις αΰτη έκδήλωσις πι- 
στωτικοΰ πληθωρισμού; Κατ’ αρχήν πρέπει νά λεχθή ότι έάν α! Τραπεζικοί 
καταθέσεις προήρχοντο πράγματι έξ αποταμιεύσεων τής τρεχούσης περιό
δου, δεν δύναται νά ύποστηριχθή ότι αϊ ηύξημέναι χορηγήσεις εϊχον πληθω
ριστικός συνέπειας3C. Τό φαινόμενον όμως τής μηνιαίας αύξήσειος τών

33. Ξ· Ζηλώτα, Νομισματική σταΙΙε ρότη; καί οικονομική άνάπτυξι;, ΆΑήναι, 
1958, σελ. 14.

34. Ε.Σ.Τ.Ε., Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, 1957, έ.ά., σελ. 323.
35. Ε.Σ.Τ.Ε., Στατιστική Έπετηρίς..., 1957, έ.ά., σελ. 324.
36. Ε.Β.Ε.Α., ’Έρευνα επί τοΰ πιστωτικού προβλήματος, Άθήναι, 1958 σελ. 78.
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καταθέσεων κατά ποσόν σημαντικώς άνώτερον μιας κανονικής περιόδου πι
στοποιεί τό γεγονός δτι ή μετά τήν ϋψωσιν των επιτοκίων σημαντική αϋξη- 
σις των καταθέσεων, δεν προήρχετο από τρέχουσας αποταμιεύσεις, αλλά από 
προϋφισταμένας κατά ένα σημαντικόν ποσοστόν καί δτι κατόπιν αύτοΰ (εν 
μέρει τουλάχιστον) ή διεύρυνσις τής πιστοδοτήσεως προς την οικονομίαν εί
χε πληθωριστικόν χαρακτήρα διά τήν τρέχουσαν περίοδον. Κατά δεύτερον 
λόγον θά πρέπη νά λεχθή δτι ή αϋξησις των βραχυπροθέσμων πιστώσεων 

προς τήν οικονομίαν ύπήρξεν ούσιωδώς μεγαλυτέρα τής αύξήσεως τοϋ εγ
χωρίου προϊόντος κατά τά έτη 1956 καί 1957.

ΠΙΝΑΞ 58

Έξέλιξις χρηματοδοτήσεως και ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος*

1955 1956 1957

1. Ακαθάριστον έγχιόριον προϊόν εϊ; τιμά; 1954 100 105.7 115,3

2. Συνολική βραχυπρόθεσμο; χρηματοδότησι; 1 100 110,3 137,0

3. ’Ακαθάριστον προϊόν γεωργία; καί μεταποι
ήσει»; εί; τιμά; 1954 100 102,9 114,7

4. Βραχυπρόθεσμο; χρηματοδότησι; γεωργία; 
καί μεταποιήσεο>;1 100 110,0 151,0

1. Μέσα ετήσια επίπεδα εί; σταθερά; τιμά; 1954.
Τράπεζα τή; 'Ελλάδα;, 'Η ελληνική οικονομία κατά τό έτο; 1957, ’Λθήναι, 

1958, σελ. 35.

Έκ τοϋ ανωτέρω πίνακος καταφαίνεται δτι καί κατά τά δύο αύτά έτη 
ή αϋξησις τής βραχυπροθέσμου χρηματοδοτήσεως ύπερέβη κατά πολύ τήν 
αϋξησιν τοϋ εγχωρίου προϊόντος. Αϋτη δε ήτο ιδιαιτέρως σημαντική, προ- 
κειμένου περί τής βραχυπροθέσμου χρηματοδοτήσεως τής γεωργίας καί τής 
βιομηχανίας. Ή αϋξησις των πιστώσεων, προς τήν δευτέραν ιδίως, επέτρε
ψε τήν σημαντικήν έπέκτασιν των πωλήσεαιν μέ δόσεις έκ μέρους των βιομη
χανικών επιχειρήσεων καί οϋτω διά τής προεξοφλήσεως μελλοντικών εισοδη
μάτων έκ μέρους τών καταναλωτών ηύξάνετο Ιδιαιτέρως ή τρέχουσα ζήτη- 
σις, μέ αποτέλεσμα τήν έκδήλωσιν πληθωριστικών τάσεων». «Αί συνέπειαι 
μιας έπεκτάσεως τών πιστώσεων έν 'Ελλάδι είναι διάφοροι ή εις τάς ανε
πτυγμένος οικονομίας. Αί πιστωτικοί, επεκτάσεις δεν συνεπάγονται αϋξησιν 
τής έγχωρίου βιομηχανικής δραστηριότητος — ή οποία πολλάκις προσκρούει
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εις διαρθρωτικός στενότητας —, άλλ’ άφ’ ενός μέν υποβοηθούν εμμέσως την 
αΰξησιν των εισαγωγών, άφ’ ετέρου δέ ένισχύουν την κερδοσκοπίαν κα'ι την 
τάσιν προς μη έπιθυμητάς επενδύσεις. 'Ως έκ τούτου αί πληθωρικά! συνέ- 
πειαι είναι πολύ εύρυτεραι ή εις τάς ανεπτυγμένος οικονομίας, όπου εάν υ
πάρχουν διαθέσιμοι συντελεσταί παραγωγής πραγματοποιείται μέ τάς πι
στώσεις αύξησις παραγωγής 37.

6) Εις τον δημοσιονομικόν τομέα, ή έξέλιξις κατά τά τελευταία έτη ύ- 
πήρξεν ιδιαιτέρως ευνοϊκή, ούτως ώστε νά δύναται νά λεχθή δτι, εν γενι- 
καΐς γραμμαίς, έξησφαλίσθη ή δημοσιονομική Ισορροπία. Παρ’ δλα αυτά 
όμως δεν αποκλείεται κα! ό τομεύς αυτός νά συνέβαλε εις την έκδήλωσιν μέ
τριων πληθωριστικών τάσεων. Ό γενικός προϋπολογισμός, εις τον όποιον πε
ριλαμβάνονται ό τρέχων προϋπολογισμός, ό προϋπολογισμός δημοσίων επεν
δύσεων καί τό αποτέλεσμα διαχειρίσεως καταναλωτικών αγαθών (εφοδίων), 
κατέλειπεν κατά τά τρία έτη 1955, 1956 καί 1957 ελλείμματα άνερχόμενα 

άντιστοίχως εις 2.030, 1.461 καί 1.265 έκατ. δρχ. 38. Ταΰτα έκαλύφθησαν 
διά τής προσφυγής εις δύο πηγάς, άφ’ ενός μέν τών δραχμών τής άμερικα- 
νικής βοήθειας, άφ’ ετέρου δέ διά δανεισμού έκ τών καταθέσεων τών Ν.Π. 

Δ.Δ. «Νομισματικώς δμως τό έλλειμμα έκαλύφθη μόνον, καθ’ δ μέρος άντι- 
μετωπίσθη τούτο, διά δραχμών τής άμερικανικής βοήθειας, αί όποΐαι έδημι- 
ουργήθησαν εντός τού έτους, κατά τό όποιον προέκυψε τό αντίστοιχον έλ- 
λειμμα καί αί όποΐαι έπενήργησαν άντιπληρωριστικώς. ’Επίσης νομισματικήν 
κάλυψιν τού ελλείμματος τού γενικού προϋπολογισμού διά δανεισμού άποτε- 
λεΐ μόνον ή χρησιμοποίησις νέων καταθέσεων τών Νομικών Προσώπων, πρα- 
γματοποιηθεισών ώσαιιτως εντός τού έτους γεννήσεως τού ελλείμματος τού 
προϋπολογισμού»39. Τών προϋποθέσεων αυτών μή πληρωθεισών καθ’ ολο
κληρίαν, εξάγεται τό συμπέρασμα δτι παρ’ δλην τήν δημοσιονομικήν κάλυ- 
ψιν τού ελλείμματος, νομισματικώς δέν έξέλειπον περιωρισέναι πληθωρι
στικοί τάσεις, προερχόμενοι εκ τού γενικού προϋπολογισμού.

γ) Τά χρηματικά εισοδήματα: ’Εκ τών τριών κατηγο
ριών εισοδημάτων (τά εργατικά εισοδήματα, τά εισοδήματα τών επιχειρη

ματιών καί τά άγροτικά εισοδήματα), εκείνα έκ τών όποιων κυρίως προήλ
θαν πληθωριστικά! τάσεις, φαίνεται δτι υπήρξαν τά εισοδήματα τών άγροτών.

37. Τράπεζα της Ελλάδος:... τοϋ 11)58, έ.ά., σελ. 26.

38. Τράπεζα τής Ελλάδος:... τοϋ 11)57, έ.ά., σελ. 38.
31). Τράπεζα τής 'Ελλάδος:... τοϋ 1958, έ.ά., σελ. 50,
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Τά εργατικά εισοδήματα, παρ’ δλας τάς διαδοχικά; αυξήσεις, παρέμενον 
ούσιαστικώς κατά την περίοδον 1953 - 1955 είς επίπεδον χαμηλότερον τοΰ 
αρχικού λόγω τής ταχυτέρας έτησίας ύψώσεως τών τιμών.

’Ελλείψει στατιστικών δεδομένων δεν δόναται νά σταθμισθή επακριβώς 
ή έξέλιξις τών σχέσεων τιμών - επιπέδου μισθών, αλλά βάσει ώρισμένων εν
δείξεων έπιβεβαιοΰται ή άποψις οτι και κατά την περίοδον 1956 - 1957 
ή σχέσις άΰτη ούδεμίαν ουσιώδη βελτίωσιν έσημείωσεν υπέρ τών μισθών τών 
έργαζομένων, παρ' δλας τάς αυξήσεις αί όποίαι έδόθησαν κατά τον μήνα Φε
βρουάριον τοΰ 1956. Συνεπώς έκ τοΰ τομέως αΰτοΰ είναι αδύνατον νά προ- 
έκυψαν πληθωριστικά! πιέσεις.

Διά την έξέλιξιν τών επιχειρηματικών εισοδημάτων δεν υπάρχουν επί
σης στατιστικά στοιχεία. «Δεν χωρεί δμως αμφιβολία κατόπιν ώρισμένων εν
δείξεων δτι τά εισοδήματα τών επιχειρηματιών ηΰξήθησαν εις μέγα βαθμόν 
κατά τά τελευταία έτη» 40. Τό γεγονός τοΰτο παρουσιάζει από πλευράς τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών ώρισμένον ενδιαφέρον, διότι τά υψηλά εισοδήματα εμ
φανίζουν ηΰξημένην ροπήν δι’ είσαγωγάς καί συνεπώς μία μεταβολή είς την 
κατανομήν τοΰ συνολικού εισοδήματος υπέρ τών υψηλών εισοδημάτων δέν δύ- 
ναται παρά νά όδηγή τελικώς εις μίαν αΰξησιν τών εισαγωγών ή αΰξησιν 
τών δαπανών διά τάς υπηρεσίας τής αλλοδαπής. Ή αΰξησις δέ αΰτη είναι 
ίσως περισσότερον πιθανή, όταν τά υψηλότερα αυτά εισοδήματα δημιουρ- 
γοΰνται εις τόν τομέα τοΰ εμπορίου, δπου αί άνάγκαι διά κεφάλαια ή διά 
προσθέτους επενδύσεις δέν είναι τόσον έντονοι, όπως π.χ. εις την βιομηχα
νίαν. Κατά την περίοδον 1952 - 1957 ή αΰξησις τών γεωργικών εισοδημά
των υπήρξε σημαντική, τοΰτο δέ ώφείλετο άφ’ ενός μέν είς την ουσιώδη αΰ- 
ξησιν τής γεωργικής παραγωγής, άφ’ ετέρου δέ είς την σημαντικήν ΰψω- 
σιν τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων. Τό δεύτερον έπετεύχθη κυρίως 
διά τής κρατικής παρεμβάσεως, έκδηλωθείσης διά τής έτησίας συγκεντρώσε- 
ως γεωργικών προΐόντοιν είς ώρισμένας τιμάς (σίτος) ή διά τοΰ καθορισμού 
τιμών ασφαλείας (σουλτανίνα σταφίς). Οΰτω έναντι αύξήσεως τοΰ τιμα
ρίθμου λιανικής πωλήσεως κατά 40% περίπου μεταξύ 1952 κα'ι 1957, ή μέ
ση σταθμική τιμή τοΰ σίτου ηύξήθη κατά 51%, τοΰ βάμβακος κατά 43%, τοΰ 
καπνού κατά 24%, τής κορινθιακής σταφίδος κατά 163%, τής σουλτανίνας 
κατά 120% και τοΰ ελαίου κατά 90% 41. Κατά συνέπειαν ή πολιτική προστα-

40. Ξ. Ζολώτα, έ.α., σελ. 29.
41. “Ε.ά., αελ. 27,
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αίας των αγροτικών προϊόντων ώδήγησεν άφ' ενός μέν όσον αφόρα τΰ αγα
θά εσωτερικής καταναλώσεως εις διαδοχικάς υψώσεις των εσωτερικών τιμών 
(σίτος, έλαιον), άφ’ ετέρου δέ εις δ,τι αφορά τά εξαγόμενα προϊόντα κατά 
πρώτον εις τήν υπέρμετρου αΰξησιν τής άγοραστικής δυνάμεως τών παρα
γωγών, κατά δεύτερον δέ λόγον εις σημαντικά; αποθεματοποιήσεις αγαθών 
μή δυναμένων νά εξαχθούν εις τήν αλλοδαπήν (καπνός, κορινθιακή σταφίς).

Συμπερασματικά»;, δύναται νά λεχθή δτι at πληθωριστικοί πιέσεις ώ- 
φείλοντο βασικώς εις τήν υπερβολικήν ρευστότητα εντός τής οικονομίας, συμ- 
ψηφιζόμεναι μερικώς εκ τής διαρκούς πτώσεως τής ταχύτητος κυκλοφορίας 
τοΰ νομίσματος42. Ή έκάστοτε άσκουμένη πίεσις προς αΰξησιν τών εισοδη
μάτων, προερχομένη κυρίως εκ τοΰ γεωργικοί τομέως, ώφείλετο κατά βάσιν 
εις τήν ύφισταμένην κατάστασιν όποαπασχολήσεως τοΰ άγροτικοΰ πλ»|θυσμοΰ, 
τήν χαμηλήν παραγωγικότητα τής γεωργίας καί τήν ΰπαρξιν παρασιτικών ε
παγγελμάτων εις άλλους τομείς. Οΰτω, ή έστω καί μερική ίκανοποίησις αι
τημάτων ύψώσεως τών τιμών διαφόρων προϊόντων ή άσκήσεως προστατευ
τικής πολιτικής ώδήγει εις τήν δημιουργίαν ονομαστικών εισοδημάτων, μέ συ
νέπειαν είτε τήν ΰψωσιν τών εσωτερικών τιμών, είτε τήν αΰξησιν τών είσα- 
γομένων.

4. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Κατά τήν διάρκειαν τών ετών 1956 καί 1957 αι ύψωτικαί τάσεις τών 
τιμών έχαλαρώθησαν αϊσθητώς, ούτως ώστε νά δύναται νά λεχδή δτι ή έλλη- 
νική οικονομία προσήγγισε πλέον προς μίαν κατάστασιν νομισματικής στα- 
θερότητος καί εξωτερικής ισορροπίας. Έν συγκρίσει προς τήν τριετίαν 
1953 - 1955, κατά τήν όποιαν ό μέσος ετήσιος ρυθμός ΰψώσεως τών μέν τι
μών χονδρικής πωλήσεως άνήλθεν εις 11,6%, τοΰ δέ κόστους ζωής εις 9,9%, 
ή μέση έτησία άνοδος τών τιμών τής περιόδου 1956 - 1957 ήτο 4,4% διά 
τον χονδρικόν τιμάριθμον καί 2,9% διά τον τιμάριθμον κόστους ζωής43. Ή 
τοιαύτη έξέλιξις τής πειρόδου 1956 - 57 απεικονίζεται κατωτέρω (Πίν. 59).

Καί κατά τά δύο έτη σημαντικόν ρόλον εις τήν ΰψωσιν τοΰ τιμαρίθμου 
κόστους ζωής έπαιξεν ή άκολουθουμένη κρατική πολιτική σίτου, αποτέλεσμα 
τής όποιας ύπήρξεν ή ΰψωσις τής τιμής τοΰ άρτου. ’Επίσης κατά τό έτος 
1957 σημαντκώς συνέβαλεν εις τήν ΰψωσιν τοΰ τιμαρίθμου ή εκ νέου αΰξη-

42·. “. Ζολώτα, Νομισματικό ισορροπία..., έ.ά., ’AOfjvui, 1 ί*64, σελ. 7!).
43. ’Έ.α., σελ. 46.
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σις των ενοικίων. Τοΰ τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως τόσον ή ΰψωσις του 
195G, όσον κα'ι ή πτώσις τοΰ 1957 οφείλεται είς μίαν αντίστοιχον έξέλιξιν 
των τιμών των εγχωρίων είδών. Ό δείκτης των είσαγομένων ειδών έσημεί- 
ωσε μικραν ΰψωσιν, παρ’ όλην την έντονον άνοδον τών τιμών τών καυσίμων 
μετά την κρίσιν τοΰ Σουέζ, κυρίως λόγω συμψηφισμού της δι’ άλλων μειω- 
τικών επιδράσεων. Έάν, τέλος, ληφθή ΰπ’ όψιν τό γεγονός ότι κατά την αυ
τήν περίπου περίοδον έπεκράτησαν είς τάς περισσοτέρας χώρας τοΰ εξωτε
ρικού ΰψωτικαί τάσεις τώ τιμών (σαφώς ισχυρότεροι είς μερικάς εξ αυ
τών), εξάγεται τό συμπέρασμα ότι ή σχέσις τοΰ εγχωρίου νομίσματος προς 
τά νομίσματα τών άλλων χωρών δεν μετεβλήθη. Οΰτω ή ΰφισταμένη πραγμα
τική ισοτιμία δραχμής - ξένων νομισμάτων, ή οποία είχεν ήδη άποκατα- 
σταθή περί τό τέλος τοΰ 1955, δεν φαίνεται νά μετεβλήθη καά τά επόμε
να έτη 1956 - 1957.

111ΝΛΞ 59

Τιμάριθμος κόστους ζιοής καί χονδρικής πωλήσεως1 (έτος βάσεως
1952=100)*

l'J55 1956 1957

1. Τιμάριθμος χονδρικής πιολήσεω; 140 153 150

Διαφορά έναντι προηγουμένου έτους +7% +4,4% —1,8%

2. Τιμάριθμος κόστους ζοιής 13G 138 142

Διαφορά έναντι προηγουμένου έτους +6% + 1,3% + 2,9%

1. 'Υπολογισμός έκάστοτε επί τή 6άσει τέλους τοΰ έτους.
* Τράπεζα της Ελλάδος:... τοΰ 1957, πίνακες 1, 2, 3 τοΰ Στατιστικού Πα

ραρτήματος.

ΤΜΗΜΑ II

ΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓιΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1. ΤΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΧ ΕΞΛΓΩΓΩΧ ΤΩΧ ΕΤΩΧ 1904 - 1957

Κατά τήν διάρκειαν τών δύο ετών 1956 - 1957 εμφανίζεται ό ρυθμός αΰ- 
ξήσεως τών εξαγωγών σαφώς μειωμένος. Ή μεγαλυτέρα δέ αΰξησις τών 
εξαγωγών κατά τό 1957, παρ’ όλην τήν σημαντικήν μείωσιν τών εξαγωγών 
βάμβακος καί ών παραγγελιών τοΰ ΝΑΤΟ κατά τό αυτό έτος οφείλεται είς
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συμπτωματικόν παράγοντα, ήτοι τήν καθυστέρησιν τών εξαγωγών καπνού 
τού έτους 1956, αί όποΐαι εν μεγάλα) μετρώ έπραγματοποι ή ί) η σαν κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τού επομένου έτους 1957 κα'ι ούτω συνυπελογίσθησαν εις 
τάς έξαγωγάς τού έτους αυτού. Ή αξία τών εξαγωγών παρουσίασε κατά 
τί|ν τελευταίαν πενταετίαν τήν κάτωθι διακΰμανσιν.

1Ι1ΝΑΞ 60

’Αξία τών εξαγωγών τών ετών 1953-1957 και ετήσια ανξησις αυτών %
(εις εκατομ. δολλάρια)*

”Ετος Άξια

Ανξησις τών εξαγωγών °/0 (έχάστοτε 
έναντι προηγουμένου έτους) συμπερι- 
λαμβανομένης τής αξίας τών παραγγε

λιών τοΰ ΝΑΤΟ

Αϋξησις τών εξα
γωγών °/0, άνεν τής 
άξίας τών παραγγε

λιών τού ΝΑΤΟ

1953 134,7 16,6% 16,6%

1954 161,0 20,1% Μέσος ορος 21,7% 14,1%
Μέσος ορος 

17,9%
1955 206,5 28,3% 23,1% .

1956

1957

209,6

222,9

1,5%

6,3%
Μέσος ορος 3,9%

3,0% |
1 Μέσος ορος 

11,9% 1 7,4%

* Τράπεζα τής 'Ελλάδοςτοΰ 11)00, έ.ά., σελ. 89.

Κατά συνέπειαν, έστω καί αν άφαιρεθούν έκ τής ετήσιας αξίας τών εξα
γωγών αί παραγγελίαι τού ΝΑΤΟ, λόγψ τού εκτάκτου χαρακτήρος των καί 
τής άσταθείας τήν οποίαν παρουσιάζουν, αί έξαγωγαί τής χώρας εμφανίζουν 
μίαν αύξησιν κατά μέσον ορον 18% κατά τήν πρώτην περίοδον καί 7,5% κα
τά τήν δευτέραν. Δυνάμεθα κατόπιν τούτου νά διακρίνωμεν δύο φάσεις κα
τά τήν μετά τήν αναπροσαρμογήν περίοδον. Ή πρώτη φάσις (1953 - 1955) 
είναι εκείνη κατά τήν οποίαν αί έξαγωγαί αυξάνονται ταχέως λόγω τής άνα- 
κτήσεως τών παλαιών αγορών κατόπιν τής έντάσεως τής διεθνούς ζητήσειος 
καί τής άποκαταστάσεως τής πραγματικής ισοτιμίας μεταξύ δραχμής καί 
ξένων νομισμάτων44. Ή δευτέρα φάσις (1956 - 1957) χαρακτηρίζεται από 
τήν προοδευτικήν έξάντλησιν τών δυναμικών εκείνων παραγόντων, οί όποιοι

44. Τράπεζα της Έλλάδο τοΰ 1958, έ.ά., σελ. 89.
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συνετέλεσαν εις τήν ανάπτυξιν των εξαγωγών των καθιερωμένων ελληνικών 
προϊόντων καί από την έμφάνισιν τών διαρθρωτικών δυσχερειών εντός τής ελλη
νικής οικονομίας, προκειμένου νά προωθηθούν ταχέως νέα δυναμικά έξαγώ- 
γιμα προϊόντα. Ούτω παρουσιάζεται έπιβράδυνσις τού ρυθμού αύξήσεως τών 
εξαγωγών. Ή έπίδρασις συμπτωματικών παραγόντων δεν ήτο άνευ σημα
σίας διά τήν διαμόρφωσιν τού ύψους τών εξαγωγών. Γεγονότα ή παράγον
τες, ως ή κρίσις τού Σουέζ, ή περικοπή τών παραγγελιών τού ΝΑΤΟ καί ή 
αστάθεια τών αγορών τοποθετήσεως ώρισμένων ελληνικών προϊόντων, ήσκη- 
σαν άμεσον επίδρασιν επί τού όγκου τών εξαγωγών.

Π οία όμως ύπήρξεν ή έξέλιξις τών κυριωτέρων κατηγοριών έξαγωγί- 
μων προϊόντων κατά τήν διάρκειαν τής τετραετίας 1954- 1957;

α) Εις τήν κατηγορίαν τών έξαγωγίμων προϊόντων γεωργικής προε- 
λεύσεως (εκ τών οποίων είσπράττεται τό 75% τού συναλλάγματος έξ εξαγω
γών) έσημειώθησαν αί κάτωθι μεταβολαί κατά βασικά έξαγώγιμα αγαθά.

1. Καπνός: 'Ως ήδη έλέχθη, ή διακύμανσις μεταξύ τών ετών 195(5
καί 1957 ήτο καθαρώς συμπτωματικοΰ χαρακτήρος. Ή πραγματική αύξη- 
σις τού όγκου τών έξαχθέντων καπνών, άφαιρουμένου τού παράγοντος τού
του, ανήλθεν εις 3,2% έτησίως κατά τήν διετίαν 1956 - 1957. Χαρακτηρι
στικόν γεγονός τής περιόδου αποτελεί ή στασιμότης τών εξαγωγών προς τάς 
τρεις κυριωτέρας αγοράς τής Δυτικής Ευρώπης, Δυτικήν Γερμανίαν, Ιτα
λίαν καί Γαλλίαν, εν σχέσει με τήν περίοδον 1954- 1955. Αΰτη ώφείλετο ως 
επί τό πλεΐστον εις τήν έπέκτασιν τής καταναλώσεως σιγαρέττων με φίλτρο, 
έκ τής οποίας ευνοούνται τά αμερικανικά καπνά καί πραγματοποιείται πλη- 
ρεστέρα έκμετάλλευσις τής πρώτης ύλης, παραλλήλως δε καί εις τήν οριστι
κήν στροφήν τού καταναλωτικού κοινού προς σιγαρέττα μικτού τύπου, έγκα- 
ταλειφθένων τελείως τών σιγαρέττων αμιγούς ανατολικού καπνού. Τό τελευ- 
ταΐον τούτο γεγονός έσήμαινεν ότι τά ελληνικά καπνά έχαναν τήν ιδιαιτέραν 
εμπορικήν των αξίαν καί τήν όλιγοπωλιακήν των θέσιν, τήν προερχομένην 
έκ τής καλυτέρας ποιότητος καί τής εύγενούς προελεύσεως, καθιστάμενα 
προοδευτικώς πρώτη ύλη διά πρόσμιξιν καί έχοντα νά αντιμετωπίσουν τον 
σκληρόν ανταγωνισμόν σειράς όλης ύποκαταστάτων εις τήν διεθνή αγοράν.

Τοιουτοτρόπως, ή αύξησις τών εξαγωγών προήλθεν έξ άλλων περιο
χών πλήν τής Ευρωπαϊκής Ένώσεως Πληρωμών, κυρίως δέ άκ τών ΗΠΑ 
καί τής ’Ανατολικής Ευρώπης. Αί μέσαι τιμαί έξαγωγής (Πίν. 61) διεμορ- 
φώθησαν υπό τήν επίδρασιν τόσον τής έντάσεως τής ζητήσεως τού έξωτερι- 
κού καί τής έσωτερικής προσφοράς, όσον καί τής ποιότητος τού εξαγομένου
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καπνοΰ, ή οποία ιδιαιτέρως επηρεάζεται εκ των έτησίως έπικρατουσών και
ρικών συνθηκών.

II. Σταφίς: Εις τά δύο αύτά προϊόντα της αμπέλου, ή γενική τά- 
σις τών εξαγωγών ύπήρξεν ή στασιμότης κατά την περίοδον 1956 - 1957, 
τής οποίας προηγήθη ή σημαντική άνάπτυξις τών εξαγωγών κατά τήν περί
οδον 1953 - 1955. Τήν δλην έξέλιξιν τών εξαγωγών σταφίδος προσδιώρισαν 
βραχυχρονίως τόσον αί διακυμάνσεις εσωτερικής παραγωγής - αποθεμάτων 
καί ή άκολουθουμένη πολιτική τιμών ασφαλείας, δσον καί ή έφαρμοζομένη 
υπό τών άνταγωνιστριών χωρών εμπορική πολιτική (επιδοτήσεις) διά τήν 
σουλτανίνα. Μακροχρονίως, τόσον ή άνάπτυξις τής παραγωγής σουλτανίνας 
εις άλλας χώρας, δσον καί ή έπέκτασις τής καταναλώσεως νωπών καρπών, 
αποτελούν παράγοντας μειώσεως τής ζητήσεως ελληνικής σταφίδος. ’Ιδιαι
τέρως διά τήν κορινθιακήν σταφίδα, εις τήν αγοράν τής οποίας υφίσταται 
ούσιαστικώς μονοπώλιον προσφοράς (Ελλάς) καί ζητήσεως (Μ. Βρεταν- 
νία), πρέπει νά λεχθή δτι ή προοπτικήν δεν ήτο ευνοϊκή λόγω τής προΐούσης 
ύποκαταστάσεως τής καταναλώσεως αυτής διά σουλτανίνας.

III. Βάμβαξ: Ό βάμβαξ αποτελεί διά τήν μετά τήν αναπροσαρ
μογήν περίοδον τό κατ’ εξοχήν δυναμικόν έξαγώγιμον προϊόν. Συμπτωμα- 
τικοί δμως παράγοντες έπαιξαν ουσιώδη ρόλον εις τήν έξέλιξιν τών εξαγω
γών αότοΰ καί είχον ως αποτέλεσμα τήν σημαντικήν αστάθειαν τών αγορών 
του. Οΰτω ή διεθνής κρίσις τού Σουέζ, τού ’Οκτωβρίου 1956, ώδήγησεν εις 
τόν τριπλασιασμόν τού όγκου τών εξαγωγών προς τήν Γαλλίαν λόγω διακο
πής τών εκ Συρίας εισαγωγών αυτής. Άντιθέτως, τά υψηλά αποθέματα βάμ- 
βακος έν Γαλλία καί ή απότομος πτώσις τών εξαγωγών προς τήν ’Ιταλίαν 
(ή οποία ύπήρξεν αποτέλεσμα τής υπό έξαιρετικώς ευνοϊκούς δρους διαθέ- 
σεως βάμβακος εις αυτήν έκ τών αμερικανικών γεωργικών πλεονασμάτων), 
περιώρισαν σημαντικώς τόν όγκον τών εξαγωγών κατά τό 1957. Αξία λό
γου άνάπτυξις τών εξαγωγών βάμβακος μετά τό έτος 1954 έλαβε χώραν 
κυρίως προς τάς ανατολικός χώρας καί ιδιαιτέρως προς τήν Γιουγκοσλα
βίαν, ούτως ώστε αί δύο αύταί περιοχαί νά άποτελέσουν δυναμικόν παράγον
τα ζητήσεως τού ελληνικού βάμβακος. Τέλος, αί διακυμάνσεις τής μέσης τι
μής εξαγωγής οφείλονται έν μέρει εις άνάλογον έξέλιξιν τών τιμών βάμ
βακος εις τήν διεθνή αγοράν.

IV. Προϊόν τα έλαίας: Δεδομένου δτι ή έσωτερική κατανά-
λωσις έλαιολάδου απορροφά σημαντικόν τμήμα τής έτησίας παραγωγής, ή
ύπαρξις έπαρκών περιθωρίων δι’ έξαγωγήν έξαρτάται έκ τού έτησίου ύ-



ψους τής παραγωγής, τό όποιον είναι Ιδιαιτέρως εύαίσθητον, έξαρτώμενον 
έκ των έκάστοτε έπικρατουσών συνθηκών. Οΰτω, ή χαμηλή εσοδεία τοϋ έτους 
1954 καί κυρίως τοΰ 1955 (τό όποιον ήτο καί έτος ευφορίας των έλαιο- 
δένδρων) επέβαλε την άπαγόρευσιν εξαγωγής κατά τό 1956 καί ώδήγη- 
σεν εις μέτρα περιορισμοί τής εξαγωγής κατά τό 1957. Ή διακοπή τών 
εξαγωγών ελαιόλαδου προς τήν Βραζιλίαν (λόγω τοϋ καθιερωθέντος εις 
τήν χώραν αυτήν συστήματος πολλαπλών τιμών συναλλάγματος) περιώρι- 
σεν επίσης τάς Ιξαγωγάς ελαίου τοΰ έτους 1957. Άλλ’ ή κυριωτέρα αδυ
ναμία τής αγοράς ελαιόλαδου συνίστατο εις τήν έλλειψιν σταθεράς προσ
φοράς καί ως εκ τούτου εις τον περιορισμόν τών δυνατοτήτων εξαγωγής.

V. Νωπά προϊόντα: Άπό τοΰ 1956 καί εντεύθεν αί έξαγω-
γαί νωπών οπωρών παρουσιάζουν συνεχή αΰξησιν, ή όποια ήτο ιδιαιτέρως έν
τονος κατά τήν διετίαν 1956 - 1957, καθ’ ήν κυρίως νέα προϊόντα (ως 
π.χ. μήλα καί ροδάκινα) προσετέθησαν εις τά ήδη εξαγόμενα (σταφυλαί, 
εσπεριδοειδή). Ή έναρξϊς σοβαράς προσπάθειας είς τό εσωτερικόν διά 

τήν καλυτέραν παραγωγήν, διακίνησιν καί εξαγωγήν τών προϊόντων, αλλά 
καί συμπτωματικοί παράγοντες, ώς ή μεγάλη μείωσις τής παραγωγής νω
πών είς άλλας χώρας, επηρέασαν κυρίως τό ύψος τών εξαγωγών τοΰ έτους
1957. 01 κυριώτεροι αγοραστοί νωπών προϊόντων υπήρξαν ή Δυτική Γερ- 
μανίαι καί αί χώραι τής ’Ανατολικής Ευρώπης.

6) Ή δευτέρα κατά σειράν σπουδαιότητος κατηγορία εξαγομένων α
γαθών, τά ορυκτά καί μεταλλεύματα, τά όποια καλύπτουν τά 7 - 9% τής 
συνολικής αξίας τών εξαγωγών, παρουσίασαν αλματώδη έξέλιξιν άπό από- 
ψεως όγκου κατά τήν περίοδον 1954- 1957 (Πίν. 61). Εις αυτήν συνετέ- 
λεσε κυρίως ό βωξίτης, αί έξαγωγαί οΰ όποιου άνήλθον άπό 343 χιλ. τόν- 
νους τό 1954, είς 781 χιλ. τόννους τό 1957ι45. Ή ζήτησις τοΰ εξωτερικού 
ύπήρξεν ό σπουδαιότερος παράγων, ό όποιος έπέδρασεν τόσον επί τοΰ υψους 
τών εξαγωγών, όσον καί επί τοΰ ρυθμοί άναπτύξεως τής εσωτερικής παρα
γωγής μεταλλευμάτων. Ή έντασις τής ζητήσεως βωξίτου λόγω τής σημαν
τικής αύξήσεως τής καταναλώσεως καί χρήσεως τοΰ έξ αυτοί παραγομένου 
αλουμινίου, προεκάλεσε τον ύπερδιπλασιασμόν τής εξαγόμενης έτησίως πο- 
σότήτος. Άντιθέτως ή κάμψις τής ζητήσεως σιδηροπυρίτου κατά τό 1957 
ύπήρξεν ή αιτία τής μειώσεως τών συναλλαγματικών εσόδων έξ εξαγωγών 

μεταλλευμάτων.
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45. Τράπεζα τί]; Έλλάδο;:... τοϋ 11)57, έ'.ά., Στατιστικόν Παράρτημα, πίναξ 14.
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ΠΙΝΛΣ 61

Έξέλιξις των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και μεταλλευμάτων κατά τά
έτη 1954-1957*

Καπνός Κορινθιακή αταψίς

’Έτος Εις ΕΙς Εις δολ. Εις Εις Εις δολ.
1000 τόν. εκ. <5ολ. κατά κιλόν 1000 τόν. έκ. δολ. κατά τόννον

1954 52,4 G0,5 1,15 79,4 17,2 206
1955 54,9 77,7 1,41 48,2 14,8 289
195C 48,5 G4,7 1,33 63,2 17,8 282
1957 «9,0 88,0 1,27 62,3 17,2 260

Σουλτανίνα Βάμβαξ

’Έτος ΕΙς Εις Εις δολ. Εις Εις Εις αέντς δολ.
1000 τόν. εκ. δολ. κατά τόν. 1000 τόν. έκ. δολ. τό κιλό

1954 39,2 6,8 226 9,4 10,6 83,1
1!)Γ)5 ο5) 3 13,1 245 28,4 22,7 77,1
1959 33,1 9,3 299 40,7 28,7 68,4
1957 58,9 14,0 299 16,6 14,6 76,3

’Ελαιόλαδου Έλαϊαι

”Ετος Εις
1000 τόννονς

Εις
έκατ. δολ.

Εις
1000 τόννονς

Εις
έκατ. δολ.

1954 15,7 9,7 12,1 3,4
1 y 55 6,4 4,6 13,2 3,5
1956 0,3 0,1 10,0 4,1
1957 8,6 6,5 15,0 5,3

’Έτος

Νωπα'ι όπώραι Μεταλλεύματα

Εις
1000 τόν. 1

Εις
έκατ. δολ.

Εις
1000 τον. -

Εις
έκατ. δολ.

1954 33,0 3,0 557,0 8,4
1955 26,4 3,4 811,0 12,5
1956 50,7 7,0 1.285,0 17,6
1957 88,9 11,3 1.379,0 16,0

1. Συμπεριλαμβάνονται: 'Εσπεριδοειδή, σταψυλαί, μήλα καί ροδάκινα.
2. Συμπεριλαμβάνονται : Βωξίτη;, σιδηροπυρίτης καί μεταλλεύματα.

* ’Ίδιοι υπολογισμοί βάσει στοιχείων Τραπέζη; τής 'Ελλάδος καί Στατιστικών 
’Επετηρίδων 1954 - 1957.
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γ) Ή τρίτη κατηγορία έξαγομέναιν αγαθών, αί πρώται ΰλαι καί τά 
ήμικατειργασμένα προϊόντα (συμμέτοχη εις τήν συνολικήν αξίαν των εξα
γωγών G - 9% περίπου), εμφανίζει άξιοσημείωτον οίνοδον τό 1956 καί κάμ- 
ψιν τών εσόδων τό 1957 (Πίν. 62). Ή τελευταία αυτή ώφείλετο εις τον 
περιορισμόν τών έξαγοιγών τερεβινθελαίου προς την Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν 
καί τήν περικοπήν τών εξαγωγών κολοφωνίου προς τήν Βραζιλίαν διά τους 
γνωστούς λόγους.

11ΙΝΛΞ 62

Έξέλιξίζ τών εξαγωγών ήμικατειργασμένων καί βιομηχανικών προϊόντων 
κατά τά ετη 1954 -1957 *

α) Ημικατειργασμένα προϊόντα

Έτος, —

Κο?ςθψώνιον Λ, -Ύ Δεοματ α ακατέργαστα
ΤερεβινΟελαιον

Πνρηνέλαιον Σπόγγοι

Εις Εις έκ. Εις Εις Εις Εις έκ.. Εις Εις έκ.
1000 τόν. δολ. 1000 τόν. έκ. όολ. 1000 τόν. δολ. τόν. δολ.

1954 21,8 4,3 2,4 3,6 4,1 0,7 150 1,6

1955 26,0 4,4 3,6 5,0 4,5 1,1 120 1,9

1950 30,2 7,1 «5, J y j D 10,4 4,1 110 1,8

1957 20,9 2,9 4,2 5,9 7,1 3,0 105 2,3

β) Βιομηχανικά προϊόντα (άξια εις εκατομ. δολλάρια)

’'Ετος
ΙΙροϊόντα , Λοιπά* , 1 at μέντα
κλωση. ϋφ αντονργιαζ προϊόντα

ΐίαραγγελιαι
ΝΑΤΟ

1954 1,6 1,2 0,8 8,0

1955 0,8 2,1 0,7 18,1

1956 1,4 3,2 1,8 15,5

1957 3,6 2,5 1,5 5,7

* ’Ίδιοι υπολογισμοί 6άσει στοιχείων Τραπεζης τής Έλλάδο; καί Στατιστι
κών ’Επετηρίδων 1954 - 1957.
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δ) Τέλος ή τέταρτη κατηγορία εξαγομένων, τά βιομηχανικά προϊόντα, 
παρουσίασεν αΰξησιν συναλλαγματικών εσόδων κατά τά έτη 1956 - 1957 
(Πίν. 62). Κατά βάσιν δμως ή συμμετοχή τής κατηγορίας αυτής εις την 
συνολικήν αξίαν των εξαγωγών έξηκολοΰ&ει νά παραμένη αμελητέα, κυμαι- 
νομένη πέριξ τοΰ 3% τοΰ συνόλου. Εις τήν αΰξησιν τών εξαγωγών συνετέ- 
λεσαν κατά μέν τό έτος 1956 α'ι μεγαλύτεροι έξαγωγαι τσιμέντου, κυρίως 
προς τάς χώρας τής Μ. ’Ανατολής, κατά δε τό 1957 αί ηύξημέναι έξαγωγα'ι 
■κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κυρίως προς τήν Γιουγκοσλαβίαν. Κατά 
τό 1957 παρουσιάζεται πτώσις τών εξαγωγών τσιμέντου, κυρίως λόγω τής 
εν τώ μεταξύ άναπτύξεως τής επιτόπιου παραγωγής εις Τουρκίαν και άλλας 
χώρας τής Μ. ’Ανατολής. Τέλος αί παραγγελίαι βιομηχανικών προϊόντων τοΰ 
ΝΑΤΟ, συνιστώσαι ως ήδη έλέχθη, καθαρώς έκτακτον πηγήν συναλλαγμα
τικών εσόδων, ύπέστησαν σημαντικήν μείωσιν τό 1956, ακόμη δε μεγαλυτέ- 
ραν τό επόμενον έτος 1957.

2. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΧ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΕΤΏΝ 1054 - 1057

’Από τοΰ 1954 καί έντεΰϋεν παρουσιάζουν αί είσαγωγαί συνεχή αΰξη- 
σιν, αΰτη δέ ύπήρξεν ιδιαιτέρως έντονος μεταξύ τών ετών 1955 καί 1956.

Π ράγματι, τό μέν 1956 ηύξήβησαν αί είσαγωγαί (πληριομα'ι) κατά 
88 έκατ. δολλάρια, τό δέ 1957 κατά 35 έκατ. δολλάρια.

ΠΙΝΑΞ 63

Έξέλιξις τής Αξίας τών εισαγωγών κατά τά ετη .954-1957 (είς εκατομ.
όολλάρ/α) *

1064 1055 1056 1057

1. Σΰνολον εισαγωγών (πλήρωμα! 1 310,7 352,0 440,7 475,1

2. ’Εμπορικά! πιστιόσει; αλλοδαπή; 8,0 12,8 24,0 33,8

3. Είσαγωγαί δι’ ΐδίου συναλλάγματα; 4,2 4,2 4,2 4,2

4. Δωρεαί φιλανΟρίοπικών όρνανίοσεοη' 0,5 17,1 12,8 10,0

Γενικόν σίΑ-ολον 333,3 380,1 482,3 523,7

Μεταβολαί τΓ|; άξια; τών εισαγωγών
(βάσει πληρωμών) 10,7% 25,3% 7,8%

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τοΰ ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 101.
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ΓΤοϊαι δμως κατηγορίαι ε’ισαγομένων αγαθών συνετέλεσαν εις την αΐί- 
ξησιν τής αξίας των εισαγωγών κατά τα δυο έτη 1956 καί 1957; Κατ’ αρ
χήν πρέπει νά τονισθή οτι ή εξέλιξες τών εισαγωγών κατά τό έτος 1956 υ
πήρξε διάφορος εκείνης τοϋ έτους 1957. Ένώ δηλαδή, κατά τό έτος 1956 
ιδιαιτέρως συνέβαλεν εις την αυξησιν τών εισαγωγών ή κακή γεωργική ε
σοδεία, ή σημαντική αυξησις τής εσωτερικής παραγωγής σίτου καί ελαιόλα
δου κατά τό επόμενον έτος συνετέλεσεν οΰσιωδώς εις τήν περιωρισμένην αΐί- 
ξησιν τών εισαγωγών, συμψηφίζουσα ουτω τήν αυξητικήν επίδρασιν επί τής 
συνολικής αξίας τών εισαγωγών, τήν προερχομένην εκ τών λοιπών κατηγοριών 
είσαγομένων αγαθών. Ή έξέλιξις αίίτη γίνεται πλέον σαφής διά τής άναλύ- 
σεως τοϋ κατωτέρω πΐνακος περί τών εισαγωγών κατά κυριωτέρας κατηγο
ρίας εμπορευμάτων.

ΠΙΝΑΞ 64

Έξέλιξις τών εισαγωγών κατά κυριωτέρας κατηγορίας εμπορευμάτων 
(εις έκατομ. δολλάρια) *

Κατηγορίαι 1955
-!- η -
μεταξύ

1955-56
1956

+ ν γ
μεταξύ

1956-57
1957

1. Τρόφιμα 72,1 +48,4 120,5 —29,0 . 91,5

2. Καύσιμα 44,3 + 2,2 46,5 +13,5 60,0

3. Μηχανήματα - Είδη έκ μετάλλων 41,7 + 16,5 58,2 + 8,9 67,1

4. Φάρμακα - Χημικά 32,1 + 0,3 32,4 +15,6 48,0

5. Χάρτης - Χαρτόμαζα 11,0 + +2 12,2 + 3,3 15,5

(ί. Πρώται υλαι βιομηχανίας «0,8 +11,8 72,6 + 2,4 75,0

7. Αυτοκίνητα 17,7 + 3,1 20,8 + 4,1 24,9

8. Δέρματα - Ξυλεία 18,0 + 2,3 20,3 + 0,8 21,2

!). Λοιπά είδη 38,1 + 4,3 42,4 +17,8 60,2

10. Ναΰλοι μή κατανεμόμενοι 16,1 — 1,4 14,7 — 3,0 11,7

Σΰνολον 351,9 +88,7 440,6 +34,4 475,1

Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 101.

Έκ του ανωτέρω πίνακος καταφαίνεται δτι ή αυξησις τής αξίας τών 
εισαγωγών ύπήρξεν συνεχής καί τής αυτής περίπου έντάσεως διά τάς λοιπάς
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κατηγορίας εισαγομένων, πλήν τής κατηγορίας των τροφίμων. Πράγματι, 
εάν εκ τής αξίας των εισαγωγών τοΰ 1956 άφαιρεθή ποσόν 30 έκ. δολλα- 
ρίων, όφειλόμενον εις συμπτωματικούς παράγοντας (κακή γεωργική εσοδεία 
- έκτακτος αΰξησις εισαγωγών τροφίμων), εχομεν την κάτωθι έξέλιξιν τοΰ 
μεγέθους συνολικής αξίας εισαγωγών:

1955 1956 1957

Είσαγωγαί (πληοωμάί) εις έκατ. όολ. 352,0 440,0—30,0 = 410,0 475,0

Μεταβολαΐ έκάστοτε εις έκ. Sol. 58,0 65,0

Μεταβολαΐ έκάστοτε % περίπου 17% 16%

Έκ τής ανωτέρω άναλΰσεως εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: Ιον. 
“Οτι ή αΰξησις τής αξίας τών εισαγωγών τών κατηγοριών πρώτων υλών, καυ
σίμων, ετοίμων καταναλωτικών αγαθών καί αγαθών έπενδύσεως ΰπήρξεν κα
τά τά δύο έ'τη έντονος. 2ον. "Οτι τό μέγεθος τών ετησίων πληρωμών δι’ εΐ- 
σαγωγάς παρουσιάζει μεγάλας διακυμάνσεις ύπδ την έπίδρασιν αυτονόμων 
παραγόντων, ό σπουδαιότερος τών οποίων είναι τό ΰψος τής ετήσιας παρα
γωγής γεωργικών προϊόντων, ως ό σίτος, τό έ'λαιον κτλ.

Μίαν σαφή εικόνα τών μεταβολών αί όποΐαι έσημειώθησαν εις τάς δια
φόρους κατηγορίας εισαγομένων μας δίδει ή άνάλυσις τών εισαγωγών βά
σει τής τελωνειακής στατιστικής 46. Έαν ώς βάσις συγκρίσεως ληφθή τό ύ
ψος τών εισαγωγών τοΰ 1954, έτος κατά τό όποιον ώς επί τό πλεΐστον είχον 
έξουδετερωθή αί εισοδηματικοί Ιπιδράσεις επί τών εισαγωγών κατόπιν τής 
ύποτιμήσεως τής δραχμής τοΰ 1953, ή μεν συνολική αξία τών εισαγωγών 
ηύξήθη εν σχέσει με τό έτος 1957 κατά 177 έκατ. δολλάρια έν συνόλω, αί δέ 
κατά κατηγορίας εισαγομένοιν μεταβολαΐ παρουσιάζουν τήν έν τώ πίνακι 65 
δεικνυομένην έξέλιξιν.

Ή σημαντική αΰξησις τών εισαγωγών τροφίμων (άφαιρουμένων συμ- 
πτωματικών παραγόντοιν, ώς αί διακυμάνσεις τής εσωτερικής γεωργικής πα
ραγωγής) οφείλεται κυρίως εις τάς ηύξημένας εΐσαγωγάς πολυτελεστέρων 
αγαθών διατροφής (π.χ. κρεάτων, τυροΰ, ϊχθυηρών κτλ.).

46. Λόγο) διαφορών ειζ τον τρόπον τηρήσεοο; τών στοιχείων αναφορικών μέ 
τάς εϊσαγωγά;, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ συναλλαγματική; καί τελωνειακής στα
τιστικής.
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ΠΙΝΑ Ξ 65

Μεταβολή τής συναλλαγματικής δαπάνης δι είσαγωγάς κατά κνριωτέρας κα
τηγορίας εμπορευμάτων μεταξύ των ετών 1954-1957 (εις εκατ. δολλάρια)*

Κατηγορίαι
εμπορευμάτων

1054

(1)

1057

(V

Α ιαφορά 
μεταξύ 

1954 - 57
° // Ο (2) : (1)

1. Τρόφιμα 55, G 100,4 44,8 25,4% 80%

2. "Ετοιμα προϊόντα !Μ), 1 135,2 30,1 20,3% 30%

ίΐ. Πρώται ύ/.αι 811,4 127,5 38,1 21,5% 42%

4. Καύσιμα 45,4 (10,7 21,3 11,9% 40,5%

5. Μηχανήματα 24,(1 53,0 29,0 17,0% 110%

(1. Μεταφορικά μέσα 8,3 16,1 7,8 3,9% 94%

Σύνολον 322,4 490,5 177,1 100,0%

’Ίδιοι υπολογισμοί.

Ή αΰξησις τής άξίας των εισαγωγών των ετοίμων αγαθών προήλθε'· 
εν, τής αύξήσεως τών εισαγωγών δλων γενικώς τών καταναλωτικών βιομηχα
νικών ειδών, κυρίως δμως εκείνων ατινα αποτελούν άντικείμενον εύρυτέρας 
καταναλώσεως. Αί είσαγωγαί τών πρώτων υλών (εις τάς οποίας περιλαμβά
νονται ό σίδηρος, δ χάλυψ και ή ξυλεία) έσημείωσαν συνεχή αΰξησιν, ή ο
ποία δεν φαίνεται να άφίσταται εκείνης τοΰ δείκτου τής βιομηχανικής πα
ραγωγής. Άντιθέτως ή αΰξησις τής άξίας τών εισαγωγών καυσίμων, ιδιαι
τέρως έντονος τό 1957, οφείλεται έν μέρει μόνον εις την αΰξησιν τοΰ δγκου 
και πολΰ περισσότερον εις την ΰψωσιν τών τιμών αυτών. Πράγματι, εάν λη- 
φθή ώς έτος βάσεως τό 1954 — 100, ό μεν δείκτης μέσης άξίας άνήλθε κα
τά τό 1957 εις 136, δ δέ δείκτης μέσου δγκου εις 108. Τοΰτο ΰπήρξεν απο
τέλεσμα τής σημαντικής ΰψώσεως τών τιμών καυσίμων εις την διεθνή αγο
ράν μετά τήν κρίσιν τοΰ Σουέζ. ’Έντονον αΰξησιν έσημείωσεν επίσης και ή 
εισαγωγή μηχανημάτων, ή δποία μάλιστα ΰπήρξεν εις ποσοστόν αΰξήσεως 
μεταξύ τών δυο συγκρινομένων ετών κατά πολύ μεγαλυτέρα πάσης ά'λλης 
κατηγορίας. Αί εισαγωγα'ι τών μεταφορικών μέσων (άφαιρουμένων τών ιδι
ωτικών αυτοκινήτων) παρέμειναν περίπου στάσιμοι κατά τά ετη 1955 καί 
1956, έσημείωσαν δμοις απότομον άνοδον τό 1957, όφειλομένην εις τάς προσ
θέτους είσαγωγάς δδικών μέσων συγκοινωνίας (φορτηγά, λεωφορεία) και 
κυρίως πούλμαν διά τουριστικός μεταφοράς.
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3. ΤΑ ΚΟΝΔΤΛΙΑ TOT ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΑΔΗΛΩΝ ΣΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 
1954 - 1957

α) Οί άδηλοι πόροι έσημείωσαν ραγδαίαν άνάπτυξιν κατά την διετίαν 
1906 - 1957, μέ αποτέλεσμα αί εξ αυτών εισπράξεις τοϋ 1957 νά ΰπερβοΰν 
διά πρώτην φοράν την αξίαν των εξαγωγών τοΰ αΰτοΰ έτους. Ή αΰξησις 
τών εσόδων υπήρξε διαρκής, άλλ' αυτή ήτο ιδιαιτέρως έντονος κατά τό 1957, 
κατά τό οποίον αί εισπράξεις ηΰξήθησαν κατά 30% περίπου, ως δεικνύει ό 
κατωτέρω πίνας.

ΠΙΝΛΞ 66

Έξέλιξις τών άδηλων πόρων κατά τά ετη 1954 ■ 1957 (ε’ις εκατ. δολλάρια)*

1954 1956 1956 1957

1. Εισπράξεις έξ άδηλων πόρων 124,2 153,8 182,6 235,7

Ποσοστόν αύξήσεως έκάστοτε 
έναντι προηγουμένου έτους 15% 24% 18,8% 29%

α) Μεταναστευτικά εμβάσματα 47,0 50,6 60,9 75,0

61 Ναυτιλιακά εμβάσματα 27,6 34,2 47,5 65,3

V) “Εσοδα έκ τοϋ τουρισμού 25,3 29,1 31,2 41,5

δ) “Εργα ΝΑΤΟ 5,4 15,3 13,4 12,2

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα ’Ισοζυγίου..., έ.ά., σελ. 103.

Αί τρεις κυριώτεραι κατηγορίαι τών αδήλων πόρων εμφανίζουν τά έξης 
ποσοστά αύξήσεως μεταξύ τών ετών 1954 καί 1957 : Τά μεταναστευτικά εμ
βάσματα ηΰξήθησαν κατά 60%, τά ναυτιλιακά κατά 136% καί τά έσοδα έκ 
τοΰ τουρισμού κατά 64% περίπου.

Ποιοι ήσαν οί παράγοντες οί οποίοι έπέδρασαν επί τών τριών αυτών 
βασικών κονδυλίων;

Τών μεταναστευτικών εμβασμάτων ή έντονος άνοδος δεν δύναται κατά 
πάσαν πιθανότητα νά έξηγηθή έκ μόνου τοΰ γεγονότος δτι ή διετία 1956 - 
1957 ύπήρξεν περίοδος ευημερίας καί ανόδου τών εισοδημάτων εις τάς χώ
ρας όπου κατευθύνονται οί "Ελληνες μετανάσται (ΗΠΑ - Αυστραλία - Κα
ναδάς), ούτε δύναται νά είναι αποτέλεσμα τής έγκαταστάσεως τών νέων με
ταναστών τής περιόδου 1951 - 1955. Τό γεγονός δτι τό μεγαλύτερον τμήμα

14
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τής αύξήσεως των μεταναστευτικών εμβασμάτων προέρχεται έκ των εμβα
σμάτων έξ ΗΠΑ, έκ τών οποίων κατά τα τελευταία έτη επανήλθε σημαν
τικός .αριθμός παλαιών μεταναστών προς μόνιμον έγκατάστασιν έν Έλλάδι, 
δεικνύει δτι ένα σημαντικόν τμήμα τής αύξήσεως τών εμβασμάτων αποτε
λεί ούσιαστικώς μεταφοράν κεφαλαίων47. Τών ναυτιλιακών εμβασμάτων ό 
υψηλός ρυθμός αύξήσεως υπήρξε παράλληλος προς την αύξησιν τού αρι
θμού τών απασχολούμενων ναυτεργατών. Ή επικράτησις εύνοϊκής οικονομι
κής συγκυρίας μέχρι τών μέσων τού 1957 καί ως έκ τούτου ή μεγάλη άνά- 
πτυξις τής παγκοσμίου ναυτιλιακής δραστηριότητος είχε πράγματι ώς απο
τέλεσμα την έντασιν τής ναυτεργατικής άπασχολήσεως. Ή από τών μέσων 
τού 1957 έντονος ύφεσις εις τάς ναυτιλιακός έργασίας ώδήγησεν εις-κάμψιν 
τής άπασχολήσεως τών 'Ελλήνων ναυτεργατών, α! συνέπειαι όμως αύτής δεν 
έξεδηλώθησαν εντός τού 1957 κυρίως λόγιο βραχυχρονίου άνελαστικότητος 
τών έσόδων τών ναυτεργατών. Κατά πάσαν πιθανότητα αί καταβαλλόμενοι 
εις τούς άπολυομένους αποζημιώσεις ύπερεκάλυψαν κατά τούς πρώτους μή
νας τής ανεργίας τά τακτικά έσοδα αύτών. Ή αύξησις τών έσόδων έκ τού 
τουρισμού συνωδεύετο από παράλληλον αύξησιν τού αριθμού τών έπισκεπτο- 
μένων την χώραν ταξιδιωτών. Έκ τής έρεύνης δμως τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος προκύπτει δτι έν τμήμα τού χαρακτηριζόμενου ώς «τουριστικού» συν
αλλάγματος αποτελεί ούσιαστικώς μεταφοράν κεφαλαίων είσαγομένων κυρί
ως έκ τών έπισκεπτομένων έτησίως την χώραν Ελλήνων τού έξιοτερικού.

Πέραν δμως αύτού πρέπει νά λεχθή δτι ή τουριστική κίνησις έν Έλλά
δι ήτο, έν συγκρίσει μέ άλλας χώρας, σαφώς περιωρισμένη, γεγονός τό ό
ποιον καταφαίνεται άλλωστε έάν λάβη τις ύπ’ δψιν δτι τό 1957 έπεσκέφθη- 
σαν την Ελλάδα 250.000 ξένοι περίπου έναντι 4,·3 έκατ. έπισκεπτών έν Γαλ
λία, 4,6 έκατ. έπισκεπτών έν Δ. Γερμανία καί 7,9 έκατ. έπισκεπτών έν ’Ιτα
λία.

6) Παρ’ δλον δτι ή έτησία αύξησις υπήρξε μεγάλη, τό απόλυτον μέ
γεθος τής δαπάνης δι’ άδήλους πληρωμάς έξηκολούθει νά άποτελή μι
κρόν τμήμα τών αδήλων πόρων (1954 = 22,6%, 1955 = 23,3%, 1956 = 
21,6%, 1957 = 20,8%). Ή συνέχισις τών περιορισμών διά την χορήγη- 
σιν συναλλάγματος δι’ Ιδιωτικούς σκοπούς δεν ήμπόδισε την συνεχή αύξη- 
σιν τών δαπανών αύτών, προελθούσαν κυρίως έκ τής αύξήσεως τού αριθμού

47. Τράπεζα της Έλλάδοι τού 1957, έ.ά., σελ. 79.
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των εις τό εξωτερικόν φοιτούντων: Ελλήνων. Ουσιώδη αΰξησιν έσημείω- 
σεν μόνον ή κατηγορία «Λοιπαί δαπάναι», σημαντικόν τμήμα των όποιων 
αποτελεί προμήθειας αντιπροσώπων εμπορικών οίκων καί Τραπεζών.

Π1Ν\Ξ 67

’Εξέλ,ιξις τής δαπάνης δι άδηλους πληρωμάς (είς έκατ δολλάρια)'

1604 1905 1956 1957

1. Οικονομικά! άνάγκαι ιδιωτών 8,3 9,9 12.7 Ιό,2 :

2. Οικονομικά! άνάγκαι δημοσίου 7,2 7,7 7,3 8,3

3. ’Ασφάλιστρα 1,7 1,7 1,4 1,9

4. Τόκοι - Μερίσματα 2,7 4,1) 2,0 2,1! V

5. Λοιπά! δαπάναι 8,2 1,1,8 Ιό,4 21,1

Σόνολον , 28,1 33,0 39,4 49,1

* Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα *Ι(τοζυγίοι>... , έ.ά., σελ. 10.'».

4. ΤΛ ΚΟΧΑΤΛΤΑ ΤΟΤ ΙΣΟΖΤΓΙΟΎ ΚΙΧΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 
1954 - 1957

Ή αυξησις τής εισροής κεφαλαίων υπήρξε συνεχής κατά την τετραε
τίαν 1954 - 1957, αύτη δε προήλθε τόσον εκ τών βάσει του Ν. 2687 εί- 
σαγομένων κεφαλαίων, όσον καί εκ τής λοιπής εισροής, ή οποία κατά τό 
μεγαλύτερον ποσοστόν αντιπροσωπεύει κεφάλαια Ελλήνων μεταναστών εί- 
σαγόμενα προς αγοράν ακινήτων. Εύαίσθητον σημεΐον είς την όλην έξέλι- 
ξιν τής εισροής κεφαλαίων ύπήρξεν ή σημαντική αυξησις τών είς συνάλ
λαγμα καταθέσεων κατά τό έτος 1957, τοΰτο δε λόγω τοΰ βραχυπροθέσμου 
χαρακτήρος των καί τής οΰτω διαμορφουμένης άσταθείάς τών συναλλαγμα
τικών εσόδων. Ή αυξησις τής εκροής κεφαλαίων κατά τά έτη 1956 και 
1957, όφειλομένη εν μεγάλα) βαθμώ είς τήν έναρξιν πληρωμής χρεολυσία))' 
διά κεφάλαια είσαχθέντα κατά τά προηγούμενα έτη βάσει τοΰ Ν. 2687, απο
τελεί φυσικήν συνέπειαν τής έξελίξεως τής εισροής κεφαλαία»'. Τέλος, τό 
καθαρόν υπόλοιπον τής κινήσεως κεφαλαίων, τό όποιον έδιπλασιάσθη με
ταξύ τών ετών 1954 καί 1957, απετέλεσεν ουσιώδη παράγοντα ένισχύσε- 
ως τής συναλλαγματικής σταθερότητος τής χώρας. Ή έξέλιξις αυτή ύπήρ
ξεν αποτέλεσμα τής ένισχύσεως τής εμπιστοσύνης προς τήν ελληνικήν οι
κονομίαν, ώφείλετο δέ βασικώς είς τήν έντασιν εισαγωγής κεφαλαίων. έκ
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μέρους των 'Ελλήνων μεταναστών (λοιπή εισροή) προς έπένδυσιν εις οι
κοδομάς καί άνευ τοΰ δικαιώματος της έπανεξαγωγής. Συμπερασματικώς 
δύναται νά λεχΰή δτι μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1957 ή εισαγωγή κεφαλαίων διά 
τήν πραγματοποίησιν παραγωγικών επενδύσεων δεν έλαβεν ουσιώδη έκτα- 
σιν καί κατά συνέπειαν, λόγω τής καθυστερήσεως τής συμμετοχής τών κε
φαλαίων τοΰ έξωτερικοΰ εις τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας, δεν 
έτίθεντο ιδιαιτέρας φύσεως υποχρεώσεις διά τό ισοζύγιον πληρωμών από 
ι}ής πλευράς αυτής, ήτοι οξέα προβλήματα μεταβιβάσεως κεφαλαίων εις 
τήν αλλοδαπήν.

ΠΙΝΑΞ 68

Έξέλιξις τής κινήαεως κεφαλαίων κατά τα ετη 1954-1957 (εις εκατομ.
δολλάρια)*

1954 1955 1956 1957

Εισροή

1. Βάσει λ\ 2687/53 3,7 7,4 7,6 14,7

α) Δάνεια 5,0 5,0 3,0 3,8

6) Καταθέσεις 0,7 2,4 4,0 10,9

2. Λοιπή εισροή 13,5 18,0 22,8 26,3

Σύνολον 19,2 26,0 30,4 41,0

’Εκροή

1. Βάσει X. 2687/53 1,4 4,4 3,9

2. Λοιπή εκροή 4,4 3,1 0,1 6,7

Σΰνολον 4,4 4,5 10,5 10,6

1. Καθαρά εισροή 14,8 21,5 19,9 30,4

2. Είσαγωγαι 6ι? ίδιου συναλλάγματος 4,2 4,2 4,2 4,2

3. Είσαγωγαι βάσει πιστώσεων έξωτε-
ρικοΰ (προθεσμιακοί διακανονισμοί) 8,9 12,8 24,6 33,8

Πλεόνασμα ισοζυγίου κιγήσεω; κε-
φαλαίων 27,9 38,5 48,7 68,4

Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα ’Ισοζυγίου. .., Ι.ά., σελ. 27, :103, 105.



213

αΕ*αιορ.
6oWapiU)V

kiO

4 Ewatoy·.
4o)^af <ων

1955 195*11355 1356 135?'

110. 
loo- 
,?0-

5 Η. Π. A

Ί

V

.Λ- — -ο-"
- Ά

) ,
0------ - -·ο~ -

1353 195^ I9SS 19S6 195ί

Ε.Ε.Π. LjWft

zoo
_HA

Ρ-^
,_Ι1Λ

/ / --- - -Ο

°— -σ''
"WO

90
' 1355 195^ 1355 1356 19 5Ϊ

Π-fcpll >*n Σ :εΡχινβ :S

--- ------
“ oQ

*A- ου

— -Ο- — - -e~ ^
—ifO

S'
> —10

_ Λ
1^55 195* 1355 19SG 135?

Ava.t< χ. ε:(
/«υπη

-OU
/,

rr8
-nO

4a
----Ο- -

-zo
Λ

Π 953 1954 1355 1356 13S*

1951 135^ 13S5 1956 1951

Σχεδιάγραμμα 8. Σχηματική παράστασις έμφαίνονσα τάς είσαγωγάς καί 
έξαγωγάς κατά περιοχάς *

* Πηγή: Τράπεζα τής 'Ελλάδος: Ή ελληνική οικονομία κατά τό 1957, Άδή- 
ναι, 1958, σελ. 55.
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δ. Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή έξέλιξις τής κινήσεως των εισαγωγών καί των εξαγωγών κατά δια
φόρους νομισματικάς περιοχάς καί κατά την πενταετίαν 1953 - 1957 εμφα
νίζεται εις τό σχεδιάγραμμα 8. Αί σημαντικώτεραι μεταβολαί κατά την τε- 
λευταίαν διετίαν αφορούν άφ’ ενός μεν τήν συνεχή αυξησιν τοϋ ανοίγμα
τος μεταξύ εισαγωγών καί εξαγωγών μετά τής περιοχής τής τέως Ευρωπαϊ
κής Ένώσεως Πληρωμών, άφ’ ετέρου δε τήν έντονον άνάπτυξιν τών εμπο
ρικών ανταλλαγών μετά τών χωρών τής ’Ανατολικής Ευρώπης. Ή πτώσις 
τών εισαγωγών έξ ΕΙΠΑ προεκλήθη κυρίως εκ τής μειωμένης εισαγωγής σί
του κατά τό 1957 καί εξέφραζε μονιμωτέραν τάσιν, έφ’ δσον ή χώρα προσ- 
ήγγιζε προς τήν σιτάρκειαν. Ή έξέλιξις τών μετά τής Δυτικής Ευρώπης εμ
πορικών συναλλαγών παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Ή στασιμότης τών 
εξαγωγών βασικών γεωργικών προϊόντων, ως ό καπνός, ή σταφίς καί ιδιαι
τέρως ό βάμβαξ (λόγω καί τοΰ ανταγωνισμού τού έπιβαλλομένου διά τής 
αμερικανικής πολιτικής διαθέσεως γεωργικών πλεονασμάτων) καί ή σοβα
ρά μείωσις τών έξαγιυγών βάσει παραγγελιών τού ΝΑΤΟ έπέφερε τήν κάμ- 
ψιν τών εισπράξεων έξ εξαγωγών προς τήν Ευρωπαϊκήν Ένωσιν Πληρω
μών καί κατά τά δύο έτη 1956 - 1957. Ή έπανάκτησις τών αγορών αυτών 
μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχμής τοϋ 1953, ώδήγησε προοδευτικώς εις τήν 
έξάντλησιν τών υπαρχόντων περιθωρίων, ή δε έ'λλειψις μεγαλυτέρας ποικι
λίας εξαγομένων προϊόντων, συνοδευομένη με τήν γενικωτέραν καθυστέρη- 
σιν τής οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας, δεν έπέτρεψε τήν διέύρυνσιν 
τών εξαγωγών. Άντιθέτως ή ϋπαρξις σειράς όλης ευνοϊκών συνθηκών, εκ 
τών οποίων αί κυριώτεραι ήσαν ή πλεονεκτική γεωγραφική θέσις, αί .μεγά
λοι δυνατότητες ίκανοποιήσεως τών προτιμήσεων τών Ελλήνων καταναλωτών, 
αί παρεχόμενοι πιστωτικοί διευκολύνσεις καί ή επί τή βάσει πολυμερών.,δια- 
κανονισμών διεξαγοιγή τοΰ εμπορίου, συνετέλεσαν εις τήν ουσιώδη αυξησιν 
τών εισαγωγών εκ τών χωρών τής τέως Ε.Ε.Π.

Ή παράλληλος έξέλιξις τών συναλλαγών μέ τάς χώρας τοΰ Άνατο?α- 
κοΰ Μπλοκ οφείλεται εις τό γεγονός δτι αί άνταλλαγαί μέ τάς χώρας αύτάς 
διεξάγονται επί διμερούς βάσεως. Ή μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχμής άνά- 
πτυξις τής παραγωγής έξαγομένων γεωργικών αγαθών έν συνδυασμοί μέ 
τήν προοδευτικήν έξάντλησιν τών σημαντικών περιθωρίων έξάγώγής προς 
τάς χώρας τής τέως Ε.Ε.Π. μετά τό έτος 1955, ώδήγησεν είς βραχυχρο
νίους αποθεματοποιήσεις έξαγωγίμων αγαθών, ή ρευστοποίησις τών οποίων 
καθίστατο έκάστοτε δυνατή διά τής έπεκτάσεως τών ανταλλαγών μέ τάς άνα-
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τολικ.άς χώρας. Ή περαιτέρω δμως άνάπτυξις των εξαγωγών, έξαρτωμένη 
ούσιαστικώς από την αντίστοιχον αΰξησιν των εισαγωγών έκ των χωρών αυ
τών, προσέκοπτεν τόσον είς τάς δυσχερείας τάς άνακυπτούσας λόγω τοΰ ε
φαρμοζόμενου διμερούς συστήματος ανταλλαγών, δσον καί είς τους δυσμενέ
στερους δρους προσφοράς τών προϊόντων τοΰ ’Ανατολικού Μπλοκ. Τοιουτο
τρόπως, ετίθετο είς πάσαν περίπτωσιν άνακύψεως δυσχερείων είς τάς έξαγω- 
γάς οξύ πρόβλημα περιορισμού τής ελευθερίας τών εισαγωγών, προκειμένου 
νά έπιτευχθή μεταβολή τού γεωγραφικού προσανατολισμού τμήματος τών 
εισαγωγών, διευκολύνουσα άντιστοίχως τάς ύπαρχούσας έξαγωγικάς δυνατό
τητας τής χώρας. Έν τελευταία δμως αναλύσει δύναται νά λεχθή δτι αί ά- 
σκούμεναι υπό τών ενδιαφερομένων πιέσεις δέν κατέληξαν εις την χάραξιν 
καί εφαρμογήν μιας ώλοκληρωμένης πολιτικής περιορισμού τών εισαγωγών 
έκ τοΰ Δυτικού Κόσμου, τό γεγονός δέ τούτο ίσως νά ώφείλετο κυρίως είς 
πολιτικούς λόγους.

ΤΜΗΜΑ III

Η ΕΞΙΣΟΡΡΟΙΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

1. Η ΜΟΡΦΗ Τ1Ι2 ΙΕΟΡΡΟΙΠΛΣ

Τό εμπορικόν ίσοζύγιον παρουσίασε ιδίως από τού έτους 1955 σταθε
ρόν έπιδείνωσιν, όφειλομένην άφ’ ενός μέν είς τήν συνεχή αύξησιν τής αξί
ας τών εισαγωγών, άφ’ ετέρου δέ είς τήν στασιμότητα τών συναλλαγματι
κών εισπράξεων έξ εξαγωγών. ’Αποτέλεσμα τής έξελίξεως αύτής ύπήρξεν ή 
συνεχής αύξησις τού αρνητικού υπολοίπου τού εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ 
1955 καί 1957. Οϋτω, ή αξία τών εξαγωγών έκάλυπτε τό 1955 τό 5ο% τής 
αξίας τών εισαγωγών, τό 195G τό 44% καί τό 1957 τό 42% περίπου. Αν
τίθετον έξέλιξιν προς τό εμπορικόν ίσοζύγιον εκφράζει ή διαμύρφωσις τοΰ 
ισοζυγίου αδήλων συναλλαγών, τού οποίου ή συνεχής - αύξησις τοΰ ενεργη
τικού υπολοίπου ύπήρξεν αποτέλεσμα τής αδιάλειπτου αύξήσεως τών έξ αδή
λων πόρων εισπράξεων αυτού.

'Τπό τήν έπίδρασιν τών δύο αυτών αντιθέτων ρευμάτων διεμορφώθη 
κατά τά έτη 1956 - 1957 αρνητικόν υπόλοιπον ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών σαφώς μεγαλύτερον τού αντιστοίχου τών ετών 1954 - 1955. Κύριοι 
παράγοντες συμψηφισμού τού αρνητικού αυτού υπολοίπου υπήρξαν άφ’ ενός 
μέν ή παρεχομένη υπό τών ΗΠΑ οικονομική βοήθεια, άφ’ ετέρου δέ τό 
αύξανόμενον από έτους είς έτος, άπό πλευράς σπουδαιότητος, πλεόνασμα τού 
ισοζυγίου κινήσεως κεφαλαίων, τό όποιον ιδίως κατά τό 1957 άπέτρεψε πε
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ραιτέρω έπιδείνωσιν των συνθηκών Ισορροπίας τοΰ Ισοζυγίου πληρωμών. Ή 
κατά τό αυτό έτος σημαντική κάμψις τής υπό μορφήν γεωργικών εφοδίων 
παρεχόμενης βοήθειας οφείλεται είς τό γεγονός δτι λόγω τής υψηλής εσω
τερικής παραγωγής σίτου δέν κατέστη δυνατόν νά άπορροφηθή μεγαλύτε
ρου ποσόν βοήθειας.

ΓΙΙΝΑΞ 69

Τό Ισοζόγιον πληρωμών των ετών 1955 -1957 (εις εκατ. δολλάρια)*

1955 1956 1957

1. ’Εμπορικόν ισοζΰγιον

’Αξία εισαγωγών cif 386,1 482,3 524,0

’Αξία εξαγωγών fob 206,5 209,6 222,9

’Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου —179,6 —272,7 —301,1

2. Ίσοζόγιον αδήλων συναλλαγών

’Άδηλοι πόροι 153,9 182,6 235,7

’Άδηλοι πληρωμαί 36,0 39,4 49,7

Πλεόνασμα ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών +117,9 +143,2 +186,0

Ίσοζόγιον τρεχουσών συναλλαγών 

(έλλειμμα) —61,7 —129,5 —115,1

3. Καθαρά κίνησις κεφαλαίων 
(πλεόνασμα) + 38,5 + 48,7 + 68,4

4. Βοήθεια καί έπανορθίόσεις + 77,8 + 83,3 + 33,7

5. Έξισοιτικοί λογαριασμοί
(—) αίίξησις ή ( + ) μείωσις τοΰ 
συναλλαγματικού αποθέματος — 52,5 — 3,3 + 11,3

Τακτοποιητέα στοιχεία — 2,1 + 0,8 + 1,7

Σύνολον + 61,7 + 129,5 + 115,1

* Τράπεζα τής Ελλάδος:... τοΰ 1960, έ.ά., σελ. 115.
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΧΤΕΣ ΤΑ ΚΟΝΔΎΛΙΑ ΤΟΤ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ

'Ως άνεπτύχθη ήδη άναλυτικώς εις τό II Τμήμα ίτά κονδύλια τοΰ ενερ
γητικού), εις μέν τάς έξαγωγάς έξεδηλώιθη κατά την διετίαν 1956 - 1957 
οτασιμότης υπό μορφήν σημαντικής κάμψεως τού ποσοστού έτησίας αύξή- 
σεως τής αξίας αυτών, εις δέ τούς αδήλους πόρους και την κίνησιν κεφα
λαίων ουσιώδης έτησία αύξησις. Τοιουτοτρόπως έπετεύχθη ό συμψηφισμός 
τής σημαντικής αύξήσεως των εισαγωγών και κατά τά δύο έτη καί ή τελική 
διατήρησις τής Ισορροπίας εις τό ισοζύγιον πληρωμών ά'νευ τής διαταρά- 
ξεως τής συναλλαγματικής δέσεως τής χώρας, αποτέλεσμα τής οποίας θά 
ήτο ή μεταβολή τού ϊσχύοντος καθεστώτος εις τό εξωτερικόν έμπόριον διά 
τής καταργήσειος τής ελευθερίας τών εισαγωγών.

ΠΙΝΑΞ 70

Έξέλιξις τον όγκου εξαγωγής βασικών έξαγωγίμων προϊόντων (εις
χιλ. τόννονς)*

Κατηγοριαι
Μ. όρος 
1951-ο2 

(1)

Μ. οοο; 
1954-55 

(2)

.1/. οοος 
1956-57

(3)

°/ο διαφορά 
μεταξύ 

(2, και (1)

°/ο διαφορά 
μεταξύ 

(3) και (2)

1. Στάσιμοι η φθίνουσαι έξαγωγαί 

α) Καπνός 30,4 53,7 58,7 + 47,5% + 9,2%

6) Σταφίς 47,7 «3,7 62,7 -{- 33,3% — 1,5%

γ) Σουλτανίνα 27,8 47,3 46,0 + 70,0% — 2,7 %

δ.) Έλαιόλαδον 0,2 11,1 4,5 — 60,0%

ε) Έλαϊαι 8,5 12,7 12,ό + 50,0% — 1,5%

2. Άναπτυσσόμεναι έξαγωγαί

α) Βάμβαξ δ,Ο 18,4 28,6 +270,0% + 56,5%

6) Εσπεριδοειδή 10,1 16,2 34,0 + «0,0% + 117,0%

γ) Σταφυλαί 5,0 13,6 17,5 + 143,0% + 29,0%

δ) Λοιπαί όπώραι — 0,2 17,4 — —

ε) Μεταλλεύματα (βωξίτης 
σιδηροπυρίτης, σιδηρο- 
μεταλλεΰματα) 536,0 680,0 1.332,0 + 26,0% + 95,0%

* ’Ίδιοι υπολογισμοί.
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Κατόπιν αυτών ανακύπτει τό ερώτημα: ποιοι υπήρξαν ο! παράγοντες 
οι όποιοι συνετέλεσαν εις την ανομοιόμορφοι' έξέλιξιν των κονδυλίων τοΰ 
ενεργητικού καί καθώρισαν τό τελικόν των ύψος; Ή ποσοστιαία έτησία αύ- 
ξησις τής αξίας των εξαγωγών ήτο κατά τά έτη 1956 καί 1957 6% περίπου, 
εάν εκ τής συνολικής αξίας αυτών άφαιρεθοΰν α! έκτακτοι έξαγωγαί (ΝΑΤΟ) 
καί συνυπολογιστούν αϊ συμπτωματικαί μεταβολαί (έξαγωγαί καπνού) (1954 
= 13,5%, 1955 = 23%).

Ή πτώσις τού ρυθμού αύξήσεως τής αξίας τών εξαγωγών προήλθε 
κυρίως εκ τών εκ παραδόσεως έξαγωγίμων ελληνικών προϊόντων, αί έξαγω
γαί τών οποίων ή έσημείωσαν έλαχίστην αύξησιν ή έμειώθησαν αίσθητώς κα
τά την διετίαν. Άντιθέτως, ώς κατ’ έξοχήν δυναμικά προϊόντα άπεδείχθη- 
σαν τά νέα έξαγώγιμα αγαθά, ή προώθησις τών όποιων έλαβε χώραν με
ταπολεμικούς. Έκ τοΰ πίνακος 70 καταφαίΐ'εται πρώτον ότι ή αύξησις τοΰ 
όγκου τών έξαγωγών όλων τών αγαθών υπήρξε σημαντική μεταξύ 1951 - 
1952 καί 1954 - 1955. Ή μεταβολή αυτή άνταποκρίνεται εις τήν περίοδον 
κατά τήν οποίαν λόγω τής άποκαταστάσεως τής ανταγωνιστικότητος τών ελ
ληνικών αγαθών μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχμής και τής έντάσεως τής 
διεθνούς ζητήσεως, έπιτυγχάνεται ή έπανάκτησις τών έκ παραδόσεις αγορών, 
κυρίως διά τά βασικά έξαγώγιμα αγαθά (καπνός, σταφίς, έλαιον).

Άντιθέτως κατά τήν περίοδον 1956 - 1957, έκτος τής μικράς αύξή
σεως τών έξαγωγών καπνού, έκδηλούται ή στασιμότης τών έξαγωγών (έ- 
λαΐαι, σταφίς, σουλτανίνα) ή ισχυρά κάμψις (έλαιόλαδον). Είναι δέ χαρα
κτηριστικόν τό γεγονός ότι ή έξέλιξις αύτη καθορίζεται τόσον εξ έξωτερι- 
κών όσον καί έξ έσωτερικών παραγόντων. Εις τήν περίπτωσιν τού έλαιολά- 
δου, ή σημαντική κάμψις τών έξαγωγών οφείλεται είς πτώσιν τοΰ έπιπέδου 
τής εσωτερικής παραγωγής, ή όποια καί κατέστησε τό προϊόν τούτο απο
κλειστικούς αγαθόν τής εσωτερικής αγοράς 48. Τών λοιπών αγαθών ή προσφο
ρά ηύξήθη αίσθητώς κατά τήν διετίαν 1956 - 57, παρ’ όλα δέ ταΰτα δέν έση- 
μειώθη σημαντική αύξησις τών εισαγωγών αλλά μεγάλη έπέκτασις τών αποθε
μάτων ή όποια ήτο ιδιαιτέρως αισθητή είς τον καπνόν καί τήν σταφίδα. Βε
βαίως, ή διατήρησις κατά τά έτη 1956 - 1957 τής νομισματικής σταθερότητος 
καί ή συγκράτησις τών ύψωτικών τάσεων τού έσωτερικού έπιπέδου τών τι

48. Πράγματι, /.όνο,) τον περαορισ,μενού νψονς τη; εσοδεία; κατά την διετίαν 
1956 - 57, ίσχυσαν περιορισμοί η άπαγόρενσι; εξαγωγή; τον προϊόντο;· Τράπεζα τη; 
Έλλάδο; :...τοϋ ετον; 1957, ε.ά., σελ. 71.
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μών ΰπήρξεν ουσιώδης παράγων σταθεροποιήσεως τών γενικών όρων προσ
φοράς των ελληνικών προϊόντων. Πέραν δμως αυτοΰ, εκείνο τό όποιον εν
διαφέρει είναι ή διαμόρφοοσις τοΰ επιπέδου τών τιμών τών καθαρώς έξαγω- 
γίμων προϊόντων. ’Από της πλευράς αυτής πρέπει νά λεχθή ότι αί τιμα'ι τής 
κορινθιακής σταφίδος διεμορφώθησαν υπό τήν έπίδρασιν τών τιμών ασφα
λείας εις ύψηλότερον τοΰ πρέποντος επίπεδον, ενώ εις τήν περίπτωσιν τοΰ 
καπνοΰ ή κρατική πολιτική παρεμβάσεως ώδήγησεν ενδεχομένως εις τήν 
συγκράτησιν τών τιμών εις περίοδον σημαντικής αύξήσεως τής προσφοράς 
του. Καί εις τάς δύο περιπτώσεις δεν έπήλθεν αντίστοιχος αΰξησις τοΰ όγ
κου εξαγωγής, ή οποία κυρίως διά τον καπνόν ήδύνατο νά έπιτευχθή διά 
τής μειώσεως τής τιμής εξαγωγής αυτοΰ καί ουτω τής ύποκαταστάσεως μέ
ρους τών εξαγωγών άλλων χωρών δι’ ελληνικών καπνών. Άλλ’ ή στασιμό- 
της τών εξαγωγών δεν εξηγείται μόνον διά τών ανωτέρω έκτεθέντων αιτίων. 
Σοβαρόν ρόλον διεδραμάτισαν επίσης αί εξελίξεις εις τήν διεθνή αγοράν καί 
αί έξ αυτών προερχόμενοι αντιδράσεις. Ό κυριώτερος παράγων υπήρξε, χιχ- 
τά πάσαν πιθανότητα, ή εξέλιξες τής ζητήσεως τοΰ εξωτερικού δι’ ελληνικά 
προϊόντα. Μετά τήν αυξησιν τών εισοδημάτων εις τάς εύρωπαϊκάς χώρας κα
τά τήν περίοδον 1953 - 1955 καί τήν άποκατάστασιν τής καταναλώσεως ε!ς 
τά συνήθη επίπεδα, φυσικόν ήτο ή ζήτησις τοΰ εξωτερικού νά μή παρουσιά- 
ζΐ| πλέον έτησίως αλματώδη αυξησιν. Ουτω, κατά τά ετη 1956 - 57 (τά ό
ποια δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν ως περίοδος σχετικού κορεσμού τών αναγ
κών ας καλύπτουν τά ελληνικά έξαγώγιμα προϊόντα) δεν αποκλείεται ή έμ- 
φάνισις ανελαστικής ζητήσεως, ή όποια νά περιώρισε τήν άνάπτυξιν τών 
ελληνικών εξαγωγών. Κατά δεύτερον λόγον έσημειώθη εις τήν ευρωπαϊκήν 
αγοράν ποιοτική μεταβολή τής ζητήσεως, ή όποια κυρίως διά τής προοδευ
τικής αλλαγής τών καπνιστικών προτιμήσεων επληξε τάς έξαγωγάς τοΰ ελ
ληνικού καπνοΰ 49. "Αλλος παράγων πρέπει νά ύπήρξεν ή έξέλιξις τής προσ
φοράς προϊόντων ξένων χωρών, όμοειδών προς τά ελληνικά. Ή αυξησις π.χ. 
τής παγκοσμίου παραγωγής σουλτανίνας περιώρισε τάς δυνατότητας εξαγω
γής ελληνικής σουλτανίνας, συνετέλεσε δέ εις τήν μερικήν ύποκατάστασιν τής 
καταναλώσεως σταφίδος τοΰ εξωτερικού καί έδημιούργησε μακροχρονίως

49. Βεβαίως, αί δυσχέρειαι αυται ήσαν ταντόχρύνοις συνάρτησις των ελληνι
κών αδυναμιών εις τον τομέα της τεχνολογικής προόδου, κατόπιν τών όποιων δεν 
έπραγματοποιήδησαν ταχέως αί απαραίτητοι μεταβολαί, αί δυνάμεναι νά επιτρέ
ψουν τήν προσαρμογήν τής ελληνικής παραγωγής καπνοΰ εις τάς απαιτήσεις τής 
διεθνούς ζητήσεως.
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δυσμενείς ορούς διά την έξέλιξιν της εσωτερικής παραγωγής κα'ι των εξα
γωγών 50.

Την δυσμενή έπίδρασιν εκ τής έξελίξεως τής ζητήσεως τοΰ εξωτερικού 
δι’ ελληνικά προϊόντα εκφράζει κατά τον καλύτερον τρόπον ή κάμψις των ελ
ληνικών εξαγωγών προς την περιοχήν τής τέως Ευρωπαϊκής Ένώσεως Πλη
ρωμών, προς τήν όποιαν κατευθύνεται τό μεγαλύτερον τμήμα τών εξαγωγών 
τής χώρας (6λ. σελ. 214 - 15) 51. "Αλλαι δυσμενείς επιδράσεις προήλθον έκ 
μεταβολών εις τό καθεστώς τών εμπορικών ανταλλαγών εντός τής διεθνούς 
αγοράς. Ή υπαγωγή τών ελληνικών εξαγωγών (εις ώρισμένας χώρας τής Νο
τίου ’Αμερικής) υπό τό καθεστώς τών πολλαπλών τιμών συναλλάγματος περι- 
ώρισε κυρίως τάς έξαγωγάς ήμικατειργασμένων προϊόντων προς αύτάς. Τέ
λος, ή υπό άνταγωνιστριών χωρών άμεσος επιδότησις ώρισμένων έξαγωγί- 
μων προϊόντων έπέδρασεν επίσης δυσμενώς έπ'ι τών ελληνικών εξαγωγών 52.

Κατ’ άντίθεσιν προς τήν πρώτην, ή δευτέρα κατηγορία εξαγομένων 
προϊόντων, ήτοι τά δυναμικά έξαγώγιμα αγαθά, ώς ό βάμβαξ καί τά νωπά 
φρούτα, παρουσίασαν αλματώδη έξέλιξιν καί κατά τήν περίοδον τής στασιμό- 
τητος 1956 - 1957. Τό φαινόμενον τούτο ώφείλετο βασικώς εις τό γεγονός 
ότι ή ελληνική συμμετοχή εις τήν συνολικήν προσφοράν τοιούτων προϊόντων 
εντός τής ευρωπαϊκής αγοράς ήτο κατ’ ουσίαν ασήμαντος. Ούτω τά υπάρχον
τα περιθώρια έπεκτάσεως τών εξαγωγών ήσαν απεριόριστα, δικαιολογούν
το κατά τά πρώτα έτη σημαντικήν έτησίως αύξησιν αυτών. Κατά δεύτερον

50. Γ Σευβάκη, Σουλτανίνα, Ε.Ε.Ο.Ο. ΓΙ. Υπουργείου Συντονισμού, Είσήγη- 
σις (πολυγραφημένη έκδοσις), Άθήναι, Μάρτιος 1ί)όί), σελ. 40 - 54, Σ. Λουκά, Ή 
κορινθιακή σταφίς..., έ.ά., σελ. 2.

51. Εις τό σημεϊον τούτο πρέπει νά λεχθή ό'τι λόγψ τής στασιμύτητος ή καί 
κάμψεως τών έξαγοιγών προς τάς χιόρας πολυμερούς διακανονισμού (κυρίως τέως 
Ε.Ε. Π.) εις περίοδον καθ’ ήν ήόξάνετο ύπερμέτρως ή εσωτερική προσφορά ώρισμέ
νων έξαγωγίμων αγαθών, έγένετο προσπάθεια διοχετεόσεως πλεονασμάτων πρός τάς 
χώρας τών διμερών κλήριγκ, αποτέλεσμα τής οποίας ήτο ή αΰξησις τών ανταλλα
γών μετά τών χωρών κυρίως τού ’Ανατολικού Συνασπισμού καί ή έν μέρει άποσυμ- 
φόρησις τής εσωτερικής αγοράς. Μεγαλυτέρα προσπάθεια πρός τήν κατεΰθυνσιν αυ
τήν, έκ τής όποιας καί έξηρτάτο, κατόπιν τής συγκρατήσεως τών τιμών τών εξαγο
μένων, ή ρευστοποίησες τών έπί πλέον παραχθέντων ποσοτήτων έξαγωγίμων αγαθών, 
προσέκρουε εις τήν ανάγκην μερικής ή ολικής καταργήσεως τού καθεστώτος τής 
ελευθερίας τών εισαγωγών, κατόπιν τής όποιας θά έκινδόνευε νά άνατραπή τό οικο
δόμημα τής έσωτερικής νομισματικής ισορροπίας.

52. Σ. Λουκά, έ.ά., σελ. 18 -19.
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λόγον συμπτωματικοί παράγοντες ύπεβοήθησαν την διείσδυσιν εις τάς ξένας 
αγοράς καί συνετέλεσαν εις την γνωριμίαν καί διάθεσιν τών ελληνικών προϊ
όντων. Δυσμενή παράγοντα άπετέλεσεν όμως ή πολιτική ρευστοποιήσεως γεωρ
γικών πλεονασμάτων τών ΗΙΙΑ, ιδιαιτέρως διά τον ελληνικόν βάμβακα. 
Γενικόν πάντως γνώρισμα τών έξαγωγίμων προϊόντων τής κατηγορίας αυ
τής ύπήρξεν ή αστάθεια τών αγορών καί αί μεγάλαι έτήσιαι διακυμάνσεις. 
Τέλος, ή μή έγκαιρος έπίλυσις διαρθρωτικών προβλημάτων τής παραγωγής, 
όργανώσεως τής αγοράς, τής συντηρήσεως καί τών μεταφορών, υπήρξαν 
πραγματικά εμπόδια διά την μεγαλυτέραν άνάπτυξιν του όγκου τών εξαγω
γών τών νωπών προϊόντων ή τήν καλυτέραν άξιοποίησιν αυτών. Αί έξαγω- 
γαί μεταλλευμάτων, έξαρτώμεναι καθ’ ολοκληρίαν έκ τής έξελίξεως τής διε
θνούς συγκυρίας, έσημείωσαν αλματώδη πρόοδον κατά τήν διετίαν 1956 - 57. 
Τάς συνέπειας τής ολοκληρωτικής έξαρτήσεως έκ τής ζητήσεως τοΰ εξωτε
ρικού έδέχθησαν όμως κατά τό επόμενον έτος 1958, κατά τό οποίον λόγω 
τής διεθνούς κρίσεως εις τήν αγοράν πρώτων υλών, ύπέστησαν ουσιώδη πτώ- 
σιν. Εις τήν κατηγορίαν τών έξαγωγίμων βιομηχανικών προϊόντων δύο υπήρ
ξαν αί κύριαι μεταβολαί. Πρώτον, ή αΰξησις τών έξαγωγών κλωστοϋφαν
τουργικών προϊόντων προς τήν Γιουγκοσλαβίαν, γεγονός αποτελούν ένδει- 
ξιν βελτιώσεως τής άνταγωνιστικότητος τοΰ κλάδου τής νηματουργίας. Δεύτε
ρον, ή πτώσις τών έξαγωγών τσιμέντου πρός τάς χώρας τής Μέσης ’Ανατο
λής, φυσιολογική έξέλιξις κατόπιν τής εις αύτάς άναπτύξεως αντιστοίχου 
βιομηχανικού κλάδου.

Ή αΰξησις τών εισπράξεων έξ άδηλων πόρων υπήρξε κατά τήν διε
τίαν 1956 - 1957 ό κύριος παράγων τής σταθεροποιήσειος τής ισορροπίας εις 
τό ίσοζύγιον πληρωμών. Αί έξ αύτών εισπράξεις, ύπερβάσαι κατά τό 1957 τήν 
αξίαν τών έξαγωγών τού αυτού έτους δεικνύουν σαφώς μέχρι ποιου βαθμού 
ή ισορροπία τοΰ ισοζυγίου πληρωμών έξηρτάτο πλέον έξ ασταθών συναλλα
γματικών πηγών, μή υποκειμένων παρά εις τήν έπίδρασιν παραγόντιον 
δρώντων έκτος τής ελληνικής οικονομίας. Ή αΰξησις τών εισπράξεων καί 
έκ τών τριών βασικών κονδυλίων, ώφείλετο έν μεγάλω βαθμώ εις τήν μέχρι 
τών μέσων τού 1957 ευνοϊκήν έξέλιξιν τής διεθνούς συγκυρίας. Άπό τής άλ
λης πλευράς ό προσανατολισμός τής έσωτερικής οικονομικής πολιτικής πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής όργανώσεως καί άναπτύξεως τών τουριστικών υπηρε
σιών, συνέβαλεν ιδιαιτέρως εις τήν αΰξησιν τών έκ τού τουρισμού εισπρά
ξεων, λόγω καί τών υπαρχόντων σημαντικών περιθωρίου εις τον τομέα αυτόν.

Ή συνεχής αΰξησις τής εισροής κεφαλαίων πάσης φύσεως ύπήρξεν 
οπωσδήποτε άποτέλεσμα τής αύξούσης εμπιστοσύνης τού έξωτερικού πρός
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την οικονομίαν τής χώρας. Τό γεγονός δμως ότι τό σημαντικώτερον ποσο
στού τής εισροής κεφαλαίων τό αποτελούν α) τά είσαγόμενα υπό των Ελ
λήνων μεταναστών κεφάλαια προς έπένδυσιν εις οικοδομάς καί προς κατά- 
θεσιν εις συνάλλαγμα καί 6) αί παρεχόμενοι έμπορικαί πιστώσεις τής αλλο
δαπής, ώς επί τό πλεΐστον βραχυπροθέσμου διάρκειας, μειώνει την σημασίαν 
την οποίαν θά ήδύνατο νά έχη διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής χώρας τό 
μέγεθος τής έτησίας εισροής. Αυτή προσήγγισε τό έτος 1957 τά 80 έκατ. 
δολλάρια, ήτο δέ άναμφισβητήτου αξίας ώς παράγων βραχυχρόνιοί) έξισορ- 
ροπήσεως του ισοζυγίου πληρωμών.

Τό τελευταίου κονδυλίου τοΰ ενεργητικού, ή παρεχομένη υπό τοΰ εξωτε
ρικού βοήθεια, έμειώθη σημαντικώς κατά τό 1957, ώς ήδη έλέχθη. Εις την 
βάσιν τής έξελίξεως αυτής εύρίσκετο ή αλλαγή τής μορφής τής παρεχομένης 
βοήθειας (γεωργικά πλεονάσματα ΗΠΑ), κατόπιν τής όποιας δεν συνέπι- 
πτον πάντοτε αί ελληνικά! άνάγκαι μετά τών παρεχομένων υπό τών ΗΠΑ 
αγαθών. ’Άλλωστε, ή διατιθεμένη εϊς τήν Ελλάδα οικονομική βοήθεια ού- 
δένα παραγωγικόν σκοπόν έξυπηρέτει πλέον, εφ’ δσον τά έκ τής ρευστοποι- 
ήσεως αυτής προερχόμενα έσοδα διετίθεντο διά τήν κάλυψιν στρατιωτικών 
δαπανών.

3. ΠΑΡΑΙΌΧΤΕΣ ΚΛΘΟΡΙΖΟΧΤΕΣ ΤΑ ΚΟΧΛΎΛΙΛ ΤΟΤ ΠΑΘΗΤΙΚΟΎ

'Ως άνεπτύχθη ήδη είς τό II Τμήμα καί τά τρία κονδύλια τοΰ παθη
τικού τοΰ ίσοζτιγίου πληρωμών έσημείωσαν σημαντικήν αΰξησιν κατά τά έτη 
1956 - 1957, αΰτη δμιος ύπήρξεν είς απόλυτον μέγεθος ουσιώδης, δσον αφο
ρά τήν έτησίαν αΰξησιν τής αξίας τών εισαγωγών. Έκ τής άναλύσεως (σελ. 
205 - 208) προκύπτει δτι τό ετήσιον ύψος τών εισαγωγών, πλήν τών ά'λλο,ιν, 
διεμορφώθη υπό τήν έπίδρασιν συμπτοκιατικών παραγόντων, μετά τήν έξουδε- 
τέριυσιν τών οποίων παρουσιάζεται έντονος ρυθμός αύξήσεως τής αξίας τών 
εισαγωγών (πληρωμών), άνερχόμενος είς 16,5% περίπου έτησίως. Τό ερώτη
μα τό όποιον κατόπιν αύτοΰ τίθεται είναι, ποιοι υπήρξαν οι παράγοντες τής 
συνεχούς καί εντόνου αύξήσεως τής αξίας τών εισαγωγών. Ώς γνωστόν, «ό βα
σικός προσδιοριστικός παράγων τοΰ μεγέθους τών εισαγωγών είναι τό συνολικόν 
μέγεθος τών εισοδημάτων και ή κατανομή τών εξ αύτοΰ δαπανών είς ζήτησιν έγ- 
χεορίαιν καί εις ζήτησιν εΐσαγομένιον αγαθών» 53, έξαρτωμένης πάλιν τής κά-

53. Γ. Χαλκιοπούλοΐ’, Εισόδημα καί είσαγωγαί, Τό πρόβλημα του ισοζυγίου 
πληρωμών, ’Αΰήνάή 1958, σελ; 17. - . -
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τάνομης αυτής έκ τής υφιστάμενης έκάστοτε σχέσεως μεταξύ εσωτερικών καί 
εξωτερικών τιμών, τουλάχιστον διά τά αγαθά τά όποια αποτελούν άντικεάιε- 
νον τών διεθνών συναλλαγών. Κατά συνέπειαν, ή συνεχής έτησία αύξησις 
τού ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος (εις σταθεράς τιμάς) άνερχομένη εις 
8% περίπου κατά τά έτη 19 5 5 - 19 5 7 54 ύπήρξεν είς έκ τών σοβαρωτέρυιν 
συντελεστών τής σημαντικής αύξήσεως τής αξίας τών εισαγωγών. Ή αύξη- 
σις τών πραγματικών εισοδημάτων είς τοιούτον έντονον ρυθμόν, φυσικόν ήτο 
νά όδηγή αμέσως είτε εμμέσως είς ουσιώδη αύξησιν τών εισαγωγών. Άλλ’ ό 
υψηλός ρυθμός αύξήσεως τών εισαγωγών δεν εξηγείται μόνον διά τής ετή
σιας αύξήσεως τών πραγματικών εισοδημάτων. Κατά την αύτήν περίοδον 
δΰναται νά λεχθή ότι έδημιουργούντο εντός τής οικονομίας ονομαστικά εισο
δήματα, υπό την έννοιαν είτε ότι δεν άνταπεκρίνοντο προς τρέχουσαν παρα
γωγήν αγαθών, είτε ότι άντιμετωπίζοντο ύπό παραχθέντων αγαθών, τά ό
ποια δμως λόγο) έξαγωγικών δυσχερειών παρέμειναν άποθεματοποιημένα (κα
πνός, σταφίς), μή άποδίδοντα αντιστοίχου αξίας εισαγωγικά αγαθά.

Πράγματι, ώς άνελύθη ήδη εις τάς σελίδας 193 - 197, ή ηύξημένη πι- 
στωτι'κή ρευστότης ώδήγησεν είς τήν δημιουργίαν ονομαστικών εισοδημάτων 
διά τής έπεκτάσεο)ς τού συστήματος τών επί πιστώσει πωλήσεων. Πέραν αύ- 
τού, ή μή καθ’ ολοκληρίαν νομισματική κάλυψις τού ελλείμματος τού προϋ
πολογισμού συνετέλεσεν επίσης είς τήν πραγματοποίησιν εισοδημάτων μή 
συμψηφιζομένων ύπό άναλόγου προσφοράς αγαθών. Τέλος, τά εισοδήματα 
τά δημιουργούμενα έκ τής παρεμβάσεως τού κράτους είς τήν αγοράν έξαγο)- 
γίμών αγαθών είχον επίσης πληθωρικόν χαρακτήρα κατά τό ποσόν κατά τό 
οποίον ή τοιαύτη πολιτική κατέληγεν είς αποθεματοποιήσεις αγαθών προο- 
ριζομένων δι’ έξαγωγήν καί μή δυναμένων νά καταναλωθούν έντός τής χώ
ρας, χρηματοδοτοεπιένων δε ούχί έξ αποταμιεύσεων αλλά διά τής έκδόσεως 
νέου χρήματος.

Ό δεύτερος προσδιοριστικός παράγων τής ζητήσεως είσαγομένων εί
ναι, ώς άνεφέρθη ήδη ανωτέρω, ή κατανομή τού εισοδήματος μεταξύ έγχο> 
ρίων και είσαγομένων αγαθών. Έάν δέ πράγματι εύσταθή ή άποψις ή άνα- 
φέρομένη είς τάς σελίδας 193 - 197, δτι τά μεγαλύτερα εισοδήματα ηύξή- 
θησαν με ρυθμόν ύψηλότερον τών λοιπών κατηγοριών εισοδημάτων, είναι 
μάλλον βέβαιον δτι ή μεταβολή αύτή είς τήν κατανομήν τού έθνικού εισοδή
ματος ένίσχυσε τήν ζήτησιν είσαγομένων, διότι τά υψηλά εισοδήματα παρου-

54. Τράπεζα τής Ελλάδος:... τοΰ έτους 1ί)57, έ.ά., σελ. 82.
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σιάζουν μεγαλυτέραν ροπήν δι’ είσαγωγάς 55. Θά πρέπη επίσης νά άναφερ- 
θή δτι κατά την διάρκειαν τών ετών 1953 - 57 καθ’ ήν ηΰξανε μέ έντονον 
ρυθμόν έτησίως τό εθνικόν εισόδημα, δλονέν καί μεγαλύτερον ποσοστόν τοΰ 
πληθυσμοί, λόγω τής συνεχοΰς αύξήσεως τής αγοραστικής του δυνάμεως καί 
τής μιμήσεως τών καταναλωτικών συνηθειών τών υψηλότερων εισοδηματικών 
τάξεων, έστρέφετο αμέσως είτε εμμέσως προς ζήτησιν είσαγομένων αγαθών. 
Ή αυξησις τοΰ εισοδήματος, ώς παρατηρείται καί εις άλλας χώρας τοΰ στα
δίου οικονομικής έξελίξεως τής Ελλάδος, οδηγεί εις αΰξησιν τής οριακής 
ροπής προς είσαγωγάς, καθ’ δ'σον, μετά τήν ίκανοποίησιν τών στοιχειωδών 
αναγκών, τάς όποιας συνήθως καλύπτει εις τοιαΰτας οικονομίας ή εγχώριος 
προσψορά, τό επί πλέον εισόδημα στρέφεται εις δλονέν μεγαλυτέραν αναλο
γίαν εις είδη ανωτέρου σχετικώς βιοτικού επιπέδου, μη εγχωρίως παρα- 
γόμενα 56.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τών εισαγωγών καί τήν έ'ντασιν τοΰ άνταγο)- 
νισμοΰ εντός τής ελληνικής αγοράς, αί άνάγκαι άνανεώσεως καί έπεκτάσεως 
τοΰ κεφαλαιουχικού εξοπλισμοί τών διαφόρων παραγωγικών μονάδων συνετέ- 
λεσαν εις τήν ταχεϊαν αΰξησιν τών εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών. Εις 
χώρας οίκονομικώς υπό άνάπτυξιν, ώς ή 'Ελλάς, α! όποίαι δεν διαθέτουν 
άνεπτυγμένον βιομηχανικόν κλάδον κεφαλαιουχικών αγαθών, αί επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου αποτελούνται εις υψηλόν ποσοστόν εξ είσαγομένων αγα
θών. Οΰτω, παρ’ δλον δτι κατά τήν τελευταίαν τριετίαν είναι δυνατόν νά με- 
τεβλήθη ή αναλογία άποταμιεύσεως (έπενδύσεως) καί καταναλώσεως υπέρ 
τής πρώτης, είναι αμφίβολον εάν τό γεγονός τούτο έπέδρασε μειωτικώς επί 
τών εισαγωγών, λόγω τής έξαρτήσεως τών πραγματοποιουμένων επενδύσε
ων έκ τής εισαγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών. Τό αυτό αποτέλεσμα είχε και 
ή άνάπτυξις τής προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών, κατόπιν τής όποιας χσ- 
ρακτηριστικώς έπήλθε σημαντική αυξησις τών εισαγωγών παραγωγικών μέ
σων συγκοινωνίας κατά τό έ'τος 1957.

Τέλος, ώς προς τήν σχέσιν τών τιμών εσωτερικού - εξωτερικού, από τήν 
μεταβολήν τής όποιας θά ήδύνατο επίσης νά πρόκυψη διάφορος κατανομή 
τής δαπάνης μεταξύ εγχωρίων καί εΐσαγομένοιν αγαθών, δύναται νά λεχθή 
δτι παρ’ δλην τήν αΰξησιν τής ζητήσεως δεν Ιπήλθε ουσιώδης τις μεταβολή. 
Τούτο ώφείλετο βασικώς εις τό γεγονός δτι τό σύνολον τών πλεοναζόντων εϊ-

55. Γ. Χαλχιοπονλου, ε.α., σελ. 18.
56. *Έ.ά.
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σοδημάτων εντός τής οικονομίας λόγω τής έπικρατούσης ελευθερίας των ει
σαγωγών ικανοποιείτο διά προσθέτων ε’ισαγωγών εκ τοΰ εξωτερικού, και οΰτω 
αυξανόμενης άντιστοίχως τής προσφοράς αγαθών δεν έξεδηλοϋντο διιχτα- 
ρακτικαί επιδράσεις επί τών τιμών προς τήν κατεύθυνσιν τής υψώσεοις αυ
τών. Οΰτω δύναται νά λεχθή δτι εις εκ τών κυριωτέρων παραγόντων τής στα- 
θεροποιήσεως τοΰ εσωτερικού επιπέδου τών τιμών ΰπήρξεν ή δυνατότης ηΰ- 
ξημένης προσφοράς εΐσαγομένοτν αγαθών, κατόπιν τής οποίας 8μως ήδύνα- 
το νά τειθή εν κινδύνω ή ισορροπία τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Πράγματι, ή 
κατά 11 εκατομμύρια δολλάρια μείωσις τοΰ συναλλαγματικοΰ αποθέματος κα
τά τό 1957 ΰπήρξεν από τής άπόψεως αυτής ή πρώτη σοβαρά προειδοποί- 
ησις περί τής αδυναμίας συμβιβασμοΰ τής πολιτικής αΰξήσεοις τών ονομα
στικών εισοδημάτων έν τώ έσωτερικώ καί τής ταυτοχρόνου διατηρήσεως τής 
ισορροπίας τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.

Συμπληρωματικώς πρέπει νά άναφερθή δτι ώρισμέναι διαρθριοτικα'ι 
δυσχέρειαι ε’ις τον τομέα τής παραγωγής ΰπεβοήθησαν επίσης τιήν αΰξησιν 
τών εισαγωγών. Οΰτω ωρισμένοι βιομηχανικοί κλάδοι έμφανίζοντες άνελα- 
στικότητα προσφοράς είτε από πλευράς ποσότητος είτε από πλευράς ποικι
λίας τών παραγομένων ΰπ’ αυτών αγαθών δεν ήσαν έκάστοτε εις θέσιν νά 
ικανοποιήσουν τήν αΰξανομένην εσωτερικώς ζήτησιν. Επίσης σημασίαν έχει 
ή κατόπιν τών άναφερθέντων λόγων καθυστέρησες τής άναπτΰξεως τοΰ κλά
δου τής κτηνοτροφικής παραγωγής, αποτέλεσμα τής όποιας ΰπήρξεν ή συ
νεχής αΰξησις τών εισαγωγών τροφίμιον (κυρίοκ κρεάτιον καί γαλακτοκοιιι- 
κών προϊόντων).

Τό δεύτερον κονδύλιον τοΰ παθητικοΰ, αί ά'δηλοι δαπάναι, παρ’ δλην 
τήν συνεχή αΰξησιν τήν οποίαν έσημείωσαν, παρέμειναν μή αποφασιστικής 
σημασίας από πλευράς απολύτου μεγέθους διά τήν ισορροπίαν τοΰ ισοζυγίου 
πληρωμών. Ή σπουδαιοτέρα έξ αυτών δαπάνη, αί οικονομικά! άνάγκαι τών 
ίδιιστών διά ταξίδια καί διά φοίτησιν εις τό εξωτερικόν, έξηρτάτο βασικώς 
εκ τών έν τώ έ,σιοτερικώ αυξανόμενων χρηματικών εισοδημάτων καί εκ τής 
έλαστικότητος τών συναλλαγματικών αρχών εις τήν χορήγησιν τοΰ άναγκαι- 
οΰντος συναλλάγματος. Τό τελευταΐον κονδύλιον τοΰ παθητικοΰ. ή εκροή κε
φαλαίων, παρ’ δλον οτι έσημείοισεν από τοΰ 1956 σημαντικήν αΰξησιν, όφει- 
λομένην εις τήν έναρξιν τής πληραιμής χρεολιισίιον εκ προηγοτιμένων δα
νείων, δεν άπετέλει εις τήν πραγματικότητα παρά μικρόν μόνον τμήμα τών 
έτησίως είσρεόντιον κεφαλαίων. Τοΰτο ώφείλετο βασικώς εις τό γεγονός δτι 
σημαντικόν μέρος τών έτησίαις εισαγομένων κεφαλαίιον άπετέλει έπαναπατρι-

15
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σμόν περιουσιακών στοιχείων έπανεγκαθισταμένων εν Έλλάδι μεταναστών, 
ά'νευ τοΰ δικαιώματος τής επανεξαγωγής αυτών.

4. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΤΟΤ ΙΣΟΖΤΓΙΟΤ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ή κυριωτέρα μεταβολή εις την διάρθρωσιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών 
κατά τά έτη 1956 - 1957 ύπήρξεν ή συνεχής μείωσις τοΰ ποσοστοΰ συμμε
τοχής τών εξαγωγών εις την κάλυψιν τοΰ παθητικού σκέλους τοΰ ισοζυγίου. 
Οΰτω ως ένδεικτικώς άναφέρεται καί εις τον κατωτέρω πίνακα 71 αί έξα- 
γωγαί έχρηματοδότουν τό έτος 1957 μόλις τό 39% τής συνολικής αξίας τών 
είσαγομένων αγαθών καί υπηρεσιών, ενώ τό αντίστοιχον ποσοστόν άνήρχετο 
εις 56% περίπου κατά τό τελευταΐον προπολεμικόν έτος 1938 5Τ.

’Άλλη χαρακτηριστική πλευρά τής συνθέσεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών 
ήτο ή κατά τό 1957 ΰπερκάλυψις τής αξίας τών εξαγωγών υπό τής αξίας 
τών αδήλων πόρων (39% έναντι 41% άντιστοίχως), τό ύψος τών οποίων ώς 
έδηλώθη έξαρτάται εξ άσταθμήτων παραγόντων, μή υποκειμένων εις τον ά
μεσον έλεγχον τών μέτρων τής ελληνικής οικονομικής πολιτικής.

ΠΙΝΑΞ 71 57

Πηγαι χρηματοδοτήσεωζ είσαγομένων αγαθών' και υπηρεσιών (εις έκα-
τοστά έπι τον συνόλου) *

1938 1955 1956 1957

1. Έξαγυιγαί αγαθών 55,7% 48,9% 40,2% 39%

2. ’Άδηλοι πόροι 41,0% 36,5% 35,0% 41%

3. Μεταφορά κεφαλαίτον (καθαρά) 5,4% 8,5% 9,3% 11,9%

4. Βοήθεια - επανορθώσεις — 18,4% 15,9% 5,7%

5. Λοιπά (συναλλαγματικά διαθέσιμα
καί τακτοποιητέα στοιχεία) — 2,1% —-12,3% — 0,4% + 2,4%

Σόνολον 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1. Περιλαμβάνονται: εΐσαγωγαί δι’ ίδιου συναλλάγματος, δωρεαί τροφίμων καί
είσαγοιγαί έναντι προθεσμιακόν διακανονισμού.

* Τράπεζα της Ελλάδος... τοΰ 1955 καί τοΰ 1956, έ.ά., σελ. 54

57. Ή σάγκρισις μεταξύ τών ετών 1938 καί 1957 έχει ενδεικτικήν μόνον ση
μασίαν, διότι ώς άνεφέρθη καί εις άλλον σημείον, κατά τά τελευταία έτη πρό τοΰ 
πολέμου είχε καθιερωθή έν Έλλάδι ή οικονομική πολιτική τής αΰταρκείας, ή οποία, 
όσον αφορά τό εξωτερικόν έμπόριον έστηρίζετο εις αυστηρούς περιορισμούς επί τών 
εισαγωγών καί εις τά διμερή κλήριγκ.
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Τρίτη κατά σειράν ουσιώδης μεταβολή ήτο ή σημαντικώς μεγαλύτερα 
συμμετοχή τής μεταφοράς κεφαλαίων (καθαρόν υπόλοιπον) εις τήν συνολι
κήν χρηματοδότησιν των είσαγομένων αγαθών και υπηρεσιών. Τό ποσοστόν 
συμμετοχής τής καθαρός εισροής έδιπλασιάσθη μεταξύ τών ετών 1938 και 
1957.

Τέλος, ή διαδοχική πτώσις τού ποσοστού συμμετοχής εις τήν συνολικήν 
χρηματοδότησιν έκ τής παρεχόμενης βοήθειας ώφείλετο μακροχρονίως εις 
τήν προοδευτικήν περικοπήν αυτής έκ μέρους τών ΗΠΑ, έφ’ δσον τό συν
αλλαγματικόν πρόβλημα τής χώρας είχε πλέον βασικώς λυθή, επιτευχθείσης 
τής δι’ ιδίων μέσων έξισορροπησεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών. Ουτω, έκ τής 
ανωτέρω άναλυσεως έξάγεται τό συμπέρασμα δτι μεταξύ τών έτών 1957 κα'ι 
1938 ηύξήθη σημαντικώς τό ποσοστόν συμμετοχής τής καθαρός εισροής κε
φαλαίων και τής έξωτερικής βοήθειας εις τήν συνολικήν κάλυψιν τοΰ παθη
τικού σκέλους, ένώ άντιστοίχως έμειώθη εις ύπέρμετρον βαθμόν τό ποσοστόν 
συμμετοχής τών έξαγομένων υλικών αγαθών. Βεβαίιος, έφ’ δσον μία χώρα 
δέχεται δωρεάν έκ τοΰ έξωτερικοΰ βοήθειαν, απολαμβάνει δέ και σημαντι
κής εϊσαγιογής ξένων κεφαλαίων, είναι έκ τών προτέρων δεδομένον ότι θά 
ϊδη τόσον τάς είσαγωγάς αυτής νά αΰξάνωνται οιισιαιδώς (λόγω ακριβώς τών 

'υπαρχόντων προσθέτων πόριον), δσον καί τό ποσοστόν συμμετοχής τών έξα- 
γωγών αυτής εις τήν συνολικήν κάλυψιν μειούμενον. Παραμένει δμως αναγ
καία ή άνάλυσις τοΰ εμπορικού ισοζυγίου, ήτοι τοΰ λογαριασμού, δ όποιος 
περιλαμβάνει τήν αξίαν τών ανταλλαγών εις υλικά αγαθά, έκ τοΰ όποιου 
και προήρχετο ή ευαίσθητος τοΰ ισοζυγίου πληρωμών ισορροπία.

Π1Ν.ΛΞ 72

’Ανάλυσις τών εισαγωγών και εξαγωγών κατά κνριωτερας κατηγορίας και
κατά τό έτος 1957 (εις έκατ. δραχμών)*

Κατηγορίαι
Είωγωγαι 

έκατ. δραχ. °/ο

’ Εξαγωγαί 

έκητ. δηαχ. °/ο

1. Τρόφιμα - ποτά - Χαπνό; 3.030 20% 4.000 74%
2. 'Έτοιμα προϊόντα 3. (> Γ> 0 24% 190 3%
3. ΓΙρώται ύλαι 4.120 28% 1.480 23%
4. ’Ορυκτά - καύσιμα 2.000 13% — —

Γ>. Μηχανήματα 1.050 11% 15 —
β. Παραγωγικά μεταφορικά μέσα 320 4% — —

Σύνολον 14.070 100% β.585 100%

’Ίδωιί υπολογισμοί. βάσει στυιεχείων Ε.Σ.Ύ.Ε. Στατιστική; Έπετηοίδο; 
τή; Έλλάδο;, 1958, τμήμα ’Εξωτερικόν ’Εμπορίου.
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Τήν καλυτέραν εΙκόνα τής διαρθρώσεως τού εμπορικού ισοζυγίου μάς 
δίδει ή κατά κατηγορίας εμπορευμάτων άνάλυσις των εξαγωγών καί είσα- 
γαιγών. Τό πρώτον σαφές συμπέρασμα εκ τής άναλύσεως τοΰ άνωτέρω πίνα- 
κος είναι δτι ενώ, προκειμένου περί εισαγωγών, καί αί έξ κατηγορίαι συμ
βάλλουν οΰσιωδώς εις τήν διαμόρφωσιν τής συνολικής αξίας αυτών, εις τήν 
περίπτιοσιν τών εξαγωγών αΰται αποτελούνται κυρίως εκ δύο κατηγοριών, τών 
τροφίμων - ποτών - καπνού καί τών πρώτων υλών. Αί λοιπαί κατηγορίαι ή πα
ρουσιάζουν έλάχιστον ίίψος (έτοιμα προϊόντα 3%) ή δέν συμμετέχουν καθό
λου (καύσιμα - μηχανήματα - παραγωγικά μέσα μεταφοράς). Ή δευτέρα πα- 
ρατήρησις συνίσταται εις τό οτι, ενώ ή χώρα εξάγει σοβαράς αξίας πρώτας 
ύλας, αί αντίστοιχοι εισαγωγαί πρώτων υλών άφ’ ενός μέν αποτελούν ουσιώ
δες ποσοστόν τής συνολικής αξίας τών εισαγωγών (28% περίπου), άφ’ ετέ
ρου δέ ή αξία αυτών είναι πολλαπλασία τής αξίας τών εξαγομένων πρώτων 
υλών. Τούτο οφείλεται κυρίως εις τό δτι ενώ κατ’ ουσίαν εξάγονται ακατέργα
στοι πρώται ύλαι (κυρίως μεταλλεύματα), αί είσαγόμεναι πρώται ύλαι έχουν 
ύποστή ήδη σημαντικήν επεξεργασίαν καί ούτω είναι σαφώς μεγαλυτέρας α
ξίας, π.χ. ξυλεία, πολτός χάρτου, έρια, λιπάσματα, σίδηρος, χάλυψ κλπ. Τρί
την διαπίστωσιν αποτελεί τό γεγονός οτι ένώ είσάγονται σημαντικής αξίας 
πρώται ύλαι προς τοπικήν επεξεργασίαν καί παραγωγήν ετοίμων προϊόν
των, δέν επιτυγχάνεται έπανεξαγωγή αυτών υπό τήν μορφήν τελικών κατα- 
ναλιοτικών αγαθών58. Πέραν αυτού, ή εγχώριος βιομηχανία εξαρτάται εις 
σημαντικόν βαθμόν έκ τής διεθνούς αγοράς όσον αφορά τον εφοδιασμόν της 
εις πρώτας ύλας καί καύσιμα, προκειμένου κυρίως νά παραγάγη διά τήν 
εσωτερικήν αγοράν, καί ά'ρα αί αντίστοιχοι εισαγωγαί αποτελούν ανελαστι
κόν μέγεθος διά τήν κανονικήν παραγωγικήν λειτουργίαν τής ελληνικής οι
κονομίας, έξαρτώμεναι μόνον έκ τής διακυμάνσεως τής εσωτερικής ζητήσε- 
ως καί τών εισοδημάτων. Τέλος, ή έξάρτησις τοΰ εις κεφαλαιουχικόν εξοπλι
σμόν εφοδιασμού τής ελληνικής οικονομίας έκ τού εξωτερικού είναι σχεδόν 
ολοκληρωτική, αί δέ αντίστοιχοι εισαγωγαί καλύπτουν κυρίως τάς άνάγκας 
τών κλάδων οί όποιοι παράγουν διά τήν εσωτερικήν αγοράν.

’Αποτέλεσμα τής καταστάσεως αυτής ήτο ή ύπαρξις έν Έλλάδι, υψηλής

:>8. "Γπουργεϊον Συντονισμού, ’Έρευνα επί τής έξελίξεως τών εισαγωγών κα- 
τα τα ετη 1954 - 1957, Άΐήναι, 1959 (πολυγραφημένη έκδοσις), σελ. 47.
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μέσης ροπής δι’ εισαγωγάς59. Ό μέσος δρος τής περιόδου 1954-Ί9.Γ)7 ήτο 
0,202, γεγονός τό όποιον σημαίνει δτι έκ τών πέντε μονάδων τοΰ συνολικώς 
δημιουργουμένου είσοδήματος ή μία έστρέφετο έκάστοτε προς εισαγωγάς 60. 
’Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης τό γεγονός τής συνεχούς ύι|>ώσεως τής ορι
ακής ροπής δι’ εισαγωγάς κατά την αυτήν τετραετίαν. ’Ήτοι, από έκάστην 
μονάδα αΰξήσεως τοΰ εθνικού είσοδήματος διετίθετο κατ’ έτος διά προσθέ
τους εισαγωγάς ποσοστόν ταύτης αναγραφόμενοι' εις χώρον ενδιάμεσον με
ταξύ τών δυο στηλών τών ετών, είς α έσημειώθησαν αί αυξήσεις 61.

ΠΙΝΑΞ 73

Έξέΐ.ιξιζ τής οριακής ροπής δι εισαγωγάς κατά τά ετη 1954 -1957*

1954 1955 1950 1957

'Οριακή ροπή δι’ εισαγωγάς 0,14!) 0,210 0,382

* 'Τπο/,ογισμοι 6άσει στοιχείων τής μελέτης τοΟ 'Τπουργείου Συντονισμού: 
’Έρευνα έπί τής έξελίξεως τών εισαγωγών κατά τά έτη 1954 - 1957, ’ΛΟήναι, 11)58.

Ή τάσις τοΰ εμπορικού ισοζυγίου προς μόνιμον ανισοσκέλισιν εξηγεί
ται επίσης και έκ τής διαρθρώσεοις τών εξαγωγών τής χώρας, ή όποια δέν 
έσημείωσε ουσιώδη μεταβολήν εν σχέσει με τήν προ τοΰ πολέμου επικρατού
σαν κατάστασιν. ’Αγροτικά! οίκονομίαι ώς ή ελληνική στηρίζουν τήν ικανό
τητά των πρός πραγματοποίησιν υψηλών εισαγωγών εις τό γεγονός οτι ή 
γεωργική παραγοιγή αυτών προσανατολίζεται πρός τήν έξειδίκευσιν τής πα
ραγωγής ώρισμένων πρωτογενών αγαθών ΰι|)ηλής αξίας 62. Σημαντικόν πο
σοστόν τής παραγομένης έκάστοτε ποσότητος, μή δυνάμενον νά καταναλω- 
θή έπιτοπίως, αποτελεί αντικείμενον τής εξαγωγής, έξασφαλίζον οΰτω τά 
αναγκαία συναλλαγματικά μέσα πρός1 πραγματοποίησιν αντιστοίχου αξίας

5!). Μέση ροπή δΓ εισαγωγάς είναι ή μαθηματική έκιρρασις τοΰ τμήματος εκεί
νου τού συνολικού εισοδήματος, τό όποιον δαπανάται. δι’ άγαΰά τής αλλοδαπής, ήτοι 
συνολική αξία εισαγωγών: συνολικού εισοδήματος»· Beihefte tier Konjukturpolitik: 
Probleme des Zahlungsbilanz-Aiisgleichs Heft 5, Berlin, 1959, σελ. 48.

DO. 'Τπουργείον Συντονισμού, ’Έρευνα έπί τής έξελίξεως τών εισαγωγών..., 

ί.ά., σελ. 61.
61. Έ,ά., σελ. 62.
62. The-Chun Chang, Cyclical Movements in the Balance of Payments, 

Cambridge, 1951, σελ. 32.
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εισαγωγών. Άλλ’ έκ της μεταπολεμικής έξελίξεως εξάγεται τό συμπέρασμα 
δτι ή αξία των ελληνικών έξαγωγίμων προϊόντων έσημείωσε πτώσιν (όπως 
π.χ. εις την περίπτωσιν τοΰ καπνοίJ, με αποτέλεσμα ηΰξημένη ποσότης έξσ- 
γωγίμων άγαθών να καλύπτη πλέον μικροτέραν αξίαν εΐσαγαμένων. Μία με- 
ρικι'ι έξήγησις τοΰ ανωτέρω φαινομένου είναι καί τό ότι αί τιμαί τών εξαγο
μένων άγαθών διαμορφοΰνται ώς επί τό πλεΐστον υπό καθεστώς όλιγοπωλια- 
κής ζητήσεως, τόσον διότι ό παράγων τής εσωτερικής ζητήσεως δεν παίζει 
ουσιώδη ρόλον είς τον σχηματισμόν τών τιμών, όσον καί διότι αί χώραι προς 
τάς οποίας κατευθύνεται ό κύριος όγκος τών ελληνικών εξαγωγών είναι ό- 
λίγαι63. ΙΙέραν αυτών, έξαρταται ή εξαγωγή τών ελληνικών άγαθών είς 
μέγα βαθμόν έκ τοΰ ύψους τών εισοδημάτων τοΰ εξωτερικού, παρουσιάζει δέ 
ή ζήτησις αυτών εισοδηματικήν άνελαστικότητα κατά τάς περιόδους ευημε
ρίας καί εισοδηματικήν ελαστικότητα κατά τάς περιόδους κάμψεως, λόγω τοΰ 
ότι είναι είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις τά ελληνικά έξαγώγιμα αγαθά 
προϊόντα υψηλού επιπέδου διαβιώσεως. Έφ’ όσον τά περισσότερα έξαγώγι
μα αγαθά είναι γεωργικού χαρακτήρος, είναι ή προσφορά αυτών ανελαστι
κή, τής άνελαστικότητος ταύτης έκτεινομένης πολλάκις καί πέραν μιας ολο
κλήρου γεωργικής περιόδου, ήτοι τοΰ έτους. Κατά συνέπειαν ή ελληνική πα
ραγωγή έξαγωγίμων άγαθών λόγω τοΰ γεωργικού της χαρακτήρος δεν είναι 
είς θέσιν ευκόλως νά μεταβάλη τον παραγωγικόν της προσανατολισμόν, ώς 
συμβαίνει συνήθως μέ άλλους κλάδους64.

Τέλος, τά έξαγόμενα άγαθά δεν δύνανται νά καταναλωθούν έπιτοπίως, 
εις περίπτωσιν καθ' ήν άνακύψουν δυσχέρειαι είς τάς έξαγωγάς τής χώρας. 
"Οταν συνεπώς αυξάνουν τά αποθέματα έξαγωγίμων προϊόντων, είτε είς χεϊ- 
ρας τοΰ κράτους είτε τών Ιδιωτών, έξαρταται ακόμη περισσότερον ή διατή- 
ρησις τής νομισματικής ισορροπίας έκ τής εΰχερείας πραγματοποιήσεως συμ
πληρωματικών εισαγωγών.

Άλλ’ ή διατήρησις χαμηλού έπιπέδου εισπράξεων έκ τών έξαγωγών τής 
χώρας δεν είναι δυνατόν παρά νά εΰρίσκεται είς μίαν έμμεσον σχέσιν μέ τον 
περιωρισμένον άριθμόν τών βασικών προϊόντων αυτής.

03. Κατά τό 1957 τό 75% τή; αξία; τών ελληνικών καπνών έξήχθη εί; τέσ- 
σαρας χώρας (Δυτ. Ι'ερμανία, ΗΠΑ, Γαλλία, ’Ιταλία). Τό 85% τής κορινθια
κής σταφίδο; έξήχθη εί; δύο χώρας (Ήνωμένον Βασίλειον, 'Ολλανδία) καί τό 55% 
τής αξίας τής σουλτανίνα; έξήχθη επίσης είς δύο χώρας (Δυτ. Γερμανία, Ήνωμένον 

Βασίλειον).
04. Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα τού έλληνικοϋ ίσοξυγίου πληρωμών, έ.ά., σελ. 43.
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ΠΙΝΑΞ U

Συμβολή βασικών έξαγωγίμων προϊόντων εις το σννολον τής άξίας των ε
ξαγωγών (°10 τής συνολικής άξίας) *

’Αγαθά 193S

Μέσος ορος 

1956 - 1957 1

1. Καπνός 50,0% 37%

2. Κορινθιακή σταφίς - σουλτανίνα 14,4% 14,3%

3. Βάμβαξ — 10,4%

4. Προϊόντα ελαίας 8,6% 3,9%

Σόνολον 73,6% 65,6%

1. % επί συνολικής άξίας εξαγωγών ανευ παραγγελιών ΝΑΤΟ.
* "Ιδιοι υπολογισμοί βάσει στοιχείων τής Τραπέξης τής Ελλάδος — Έτήσΐ'/ι 

.εκθέσεις 1954 - 1958.

Ό ανωτέρω πίναξ δεικνύει σαφώς δτι τρία προϊόντα έξησφάλιζον προ
πολεμικοί; τό 74% περίπου τής συνολικής αξίας των εξαγωγών, ενώ τέσσα- 
ρα προϊόντα άντιστοίχως έκάλυπτον τό 66% τής άξίας αυτών κατά την πε
ρίοδον 1956 - 1957. Κατόπιν αυτών είναι ενδεχόμενον ή συνολική ζήτησις 
τοϋ εξωτερικού δι’ ελληνικά προϊόντα νά τείνη τελικώς προς άνελαστικήν μορ
φήν λόγω τού περιωρισμένου άριθμού τών προς εξαγωγήν άγαθών.

Τέλος, δεν πρέπει νά άγνοηθή ή επίδρασις τής δυσμενούς διαμορψώ- 
σεως τών «όρων τού εμπορίου» μεταπολεμικώς. Π ράγματι, συγκριτικούς με 
τήν προ τού πολέμου περίοδον, ύψαιθησαν αί τιμαί τών είσαγομένων μεταπο
λεμικώς εις σημαντικώτερον ποσοστόν παρ’ ό,τι αί τιμαί τών εξαγομένων. 01 
«όροι τού εμπορίου» μέ βάσιν τό έτος 1938 = 100 διεμορφώδησαν τό 1957 
εις 7 0 65.

65. Ε.Τ.Ε.Α., Προβλήματα..., ϊ.ά., σε λ. 25.





ΣΤΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

To κύριον συμπέρασμα τής παρούσης έρεύνης είναι οτι τύ σύστημα τύ 
όποιον βασίζεται εις την σχετικώς μεγαλυτέραν ελευθερίαν των ανταλλαγών 
μετά τής αλλοδαπής (εν συνδυασμό» μέ την νομισματικήν σταθερότητα) πα
ρουσιάζει τά περισσότερα πλεονεκτήματα διά μίαν οικονομίαν ώς ή ελληνική. 
Πέραν όμως αύτοϋ συνειδητοποιήθησαν εις τοιοΰτον βαθμόν τά μειονεκτή
ματα καί αί άτέλειαι τής πολιτικής των αμέσων ελέγχων εις τάς εξωτερικός 
συναλλαγάς, ούτως ώστε έγκατελείφθησαν προοδευτικώς εις πλείστας χώρας 
τά περιοριστικά τού διεθνούς εμπορίου μέτρα.

Περαιτέρω θά ήδύνατο νά ύποστηριχΰή ή άποψις ότι διά την ελληνι
κήν οικονομίαν είδικαί συνθήκαι καθιστούσαν άναγκαίαν τήν εφαρμογήν τού 
συστήματος των ελευθέρων ανταλλαγών μετά τοΰ εξωτερικού.

1. ’Αποτελεί γεγονός ότι τά κυριώτερα προς εξαγωγήν ελληνικά προϊ
όντα, π.χ. καπνός, σταφίς, έ'λαιον κλπ. συνιστοϋν αγαθά ανώτερου βιοτικού 
επιπέδου, ή ζήτησις τών οποίων έξαρτάται κατ’ εξοχήν εκ τού ύψους τών ει
σοδημάτων τών οίκονομικώς προηγμένων χωρών. Τό αυτό ισχύει ε’ις μέγα 
βαθμόν καί διά τήν ζήτησιν υπηρεσιών (ώς π.χ. ό τουρισμός), ή προέλευ- 
σις τών οποίων συμπίπτει γεωγραφικώς μέ τήν προέλευσιν τής ζητήσεως έλ- 
ληνικών έξαγωγίμων αγαθών. ’Αλλά καί ή έξάρτησις τής ελληνικής οικονο
μίας εκ τής αλλοδαπής, όσον αφορά τήν κάλυψιν τών εις είσαγόμενα αγαθά 
αναγκών της, είναι τόσον υψηλή, ούτως ώστε παν μέτρον περιορισμού αυτών 
(κυρίως τών έξ αυτών απαραιτήτων) νά όδηγή συνήθως τόσον εις την δια- 
τάραξιν τής εσωτερικής ισορροπίας, όσον καί εις τήν κάμψιν τού ρυθμού οι
κονομικής άναπτύξεως τής χώρας.

2. Ήτο πλέον από τού 1955 σαφές ότι ή Ελλάς, εν δψει τής δημιονρ- 
γίας εύρυτέρων οικονομικών χώρων, θά έπεδίωκε συντόμως τήν στενοτέραν 
σύνδεσίν της μετά τής Ευρωπαϊκής Οικονομίας, ή όποια εύρισκομένη εις κα
τά πολύ υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητος τής εργασίας, ορθολογιστικής 
όργανώσεως τής παραγωγής, τεχνολογικής προόδου κλπ., θά έ'θετε τήν έλλη- 
νικήν οικονομίαν ενώπιον όξυτάτου προβλήματος προσαρμογής τών παραγω
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γικών της δυνάμεων εις τάς νέας συνθήκας. Τό γεγονός δτι άπό τοΰ 1953 
καί εντεύθεν κατέστη δυνατή μία μερική προσαρμογή τής οικονομίας, έσήμαι- 
νε διά τήν Ελλάδα τήν κατάκτησιν «βελτιωμένων θέσεων» εις τον αγώνα δρό
μου διά τήν ένοποίησίν της με τήν Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα και 
διά τήν όλοκλήρωσιν τής οικονομικής της άναπτύξεως. Είναι μέν αληθές δτι 
κατ’ εκείνην τήν εποχήν ή τοιαύτη προσαρμογή δεν έγένετο άνευ θυσιών και 
σπατάλης σπανιζόντων παραγωγικών συντελεστών, δεν πρέπει δμως νά ά- 
γνοήται δτι σπουδαίον ρόλον εις τάς εξελίξεις αύτάς διαδραματίζουν τόσον 
ό παράγων χρόνος όσον καί ή ανάγκη σταδιακών μεταβολών.

3. ’Αλλά καί ό τελευταίος, ό δυνάμενος νά άποκληθή «Ιστορικός πα
ράγων», δεν ήτο μικροτέρας σημασίας τών δύο προηγουμένως άναφερθέν- 
των. Ή έλλειψις ζωτικοί! χώρου ως καί τά πτωχά εις πλουτοπαραγωγικοός 
πόρους ελληνικά εδάφη, εν συνδυασμφ με τό άναπτυχθέν σύν τώ χρόνιο τα
ξιδιωτικόν πνεύμα, ως καί τήν υπό τών Ελλήνων άσκησιν εις εύρείαν κλί
μακα τοΰ εμπορίου καί τής ναυτιλίας, έξηνάγκασαν καί έπέτρεψαν τήν διεύ- 
ρυνσιν τοΰ Ελληνισμού πολύ πέραν τών αρχικών προσβάσεων αΰτοΰ. Είναι 
δε εκτός άμφισβητήσεως δτι, παρ’ δλας τάς ίστορικάς ατυχίας, αί όποϊαι συν- 
εδέθησαν με τήν έξάπλωσιν τοΰ Ελληνισμού πέραν τών στενώς νοουμένων 
κρατικών ορίων του, ή άμεσος αυτή πλούσια εις εμπειρίας καί πολλαπλά δη
μιουργική επαφή μετά τού εξωτερικού, συνεισέφερε σημαντικά εις τήν άνά- 
πτυξιν τόσον τής ελληνικής οικονομίας δσον καί τού Ελληνικού "Εθνους ώς 
συνόλου.

Έκ τής άπόψεως ταύτης ή Ελλάς λόγω τής ιδιομορφίας της ώς έ
θνος έχει απόλυτον καί ζωτικήν ανάγκην πυκνών επαφών καί (άνευ τεχνητών 
εμποδίων) συναλλαγών μετά τού εξωτερικού. Δύναται δε νά λεχθή δτι άντι- 
στρατεύεται κατ’ εξοχήν τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τού 'Ελληνισμού πά
σα προσπάθεια ή πολιτική τείνουσα νά περιορίση τάς δυναμικάς ροπάς αυ
τού εντός τού ασφυκτικού καί στενού κύκλου τών σημερινών κρατικών ορίων 
τής Ελλάδος.
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