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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Έλληνες πολίτες γνωρίσαμε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή μας, όταν το
Μάρτιο του 2002 η δραχμή που ως τότε χρησιμοποιούσαμε στις καθημερινές μας
συναλλαγές, αντικαταστάθηκε απ’ το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το γνωστό σε όλους
πλέον ευρώ. Επίσης κάτι που ίσως δεν αντιληφθήκαμε τόσο άμεσα όσο την
αντικατάσταση του μέσου συναλλαγών, ήταν η παραχώρηση του δικαιώματος
άσκησης νομισματικής πολιτικής, η οποία πλέον χαράσσεται απ’ την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Τέλος εποχής (και βέβαια αρχή μιας νέας) θα μπορούσε να
χαρακτηρίσει κανείς την παραπάνω κατάσταση, καθώς ο πολυτάραχος βίος του
εθνικού νομισματικού συστήματος θα αποτελεί από εδώ και πέρα αποκλειστικά
αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Σ’ αυτά ακριβώς τα πλαίσια κινείται και η παρούσα
εργασία, καθώς φιλοδοξία της είναι να παρακολουθήσει την ιστορική εξέλιξη των
συναλλαγματικών καθεστώτων στην Ελλάδα, στο χρονικό εύρος που εκτείνεται απ’
τις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας νομισματικού συστήματος του νεοσύστατου
ελληνικού κράτους ως και την είσοδο της χώρας μας στη ζώνη

του ευρώ.

Ταυτόχρονα με τις εξελίξεις στο συναλλαγματικό τομέα, θα παρακολουθήσουμε και
τις ευρύτερες νομισματικές αλλά και δημοσιονομικές εξελίξεις, πράγμα απαραίτητο
για την καλύτερη κατανόηση των σύνθετων και ποτέ μονοδιάστατων οικονομικών
αποφάσεων.
Τα 170 χρόνια νομισματικής ιστορίας που καλύπτουμε σ’ αυτή την εργασία
ήταν όχι μόνο πολυτάραχα αλλά και διδακτικά. Η Ελλάδα όσο είχε αυτόνομη
νομισματική πολιτική, προσπάθησε να ενταχθεί στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα
(ΔΝΣ), αρχικά για να δηλώσει πως υφίσταται ως ελεύθερο κράτος, ενώ κατόπιν για
να επωφεληθεί απ’ τη μείωση του συναλλαγματικού κινδύνου, τη βελτίωση της
πιστοληπτικής της ικανότητας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της στην υιοθέτηση
αντιπληθωριστικής πολιτικής. Όπως θα δούμε η ΟΝΕ υπήρξε μόνο μία απ’ τις πολλές
προσπάθειες νομισματικής συνεργασίας στις οποίες συμμετείχε η χώρα μας. Άλλες
όπως η Λατινική Νομισματική Ένωση (ΛΝΕ) ή το σύστημα του Bretton Woods
γνώρισαν ποικίλους βαθμούς επιτυχίας που αναλύονται καλύτερα στο κύριο μέρος.
Το υπόλοιπο της εργασίας ακολουθεί την παρακάτω δομή: Στο πρώτο μέρος
το οποίο αποτελείται απ’ το κεφάλαιο ένα, γίνεται η ανάλυση και παρουσίαση των
γνωστότερων συναλλαγματικών καθεστώτων, με σκοπό να βοηθηθεί ο αναγνώστης
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στην καλύτερη κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου μέσα στο οποίο ελήφθησαν οι
οικονομικές αποφάσεις και έλαβαν χώρα οι εξελίξεις. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος
(αποτελούμενο απ’ τα κεφάλαια δύο έως οκτώ), στο οποίο εξιστορείται η πορεία του
ελληνικού νομίσματος στα διάφορα συναλλαγματικά καθεστώτα και τέλος η εργασία
κλείνει με συνολικές παρατηρήσεις και συμπερασματικά σχόλια. Οι συντομογραφίες
πιν. και διαγ. που συχνά εμφανίζονται, παραπέμπουν σε πίνακες και διαγράμματα που
υπάρχουν στο αντίστοιχο παράρτημα στο τέλος της εργασίας.

ΜΕΡΟΣ 1°
Κεφάλαιο 1: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
1.1: Καθεστώτα Σταθερών Ισοτιμιών
1.1.1: Κανόνας Χρυσού
1.1.2: Κανόνας Χρυσού - Συναλλάγματος
1.1.3: Νομισματικές Ενώσεις
1.1.3.1: Η Λατινική Νομισματική Ένωση και ο Κανόνας του Διμεταλλισμού
1.1.3.2: Το Σύστημα του Bretton Woods και ο Κανόνας Χρυσού - Δολαρίου
1.1.3.3: Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ)

1.1.4: Συμβούλια Συναλλάγματος
1.1.5: Δολαριοποίηση
1.2: Καθεστώτα Εύκαμπτων Ισοτιμιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
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Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα (ΔΝΣ) είναι ένα σύνολο κανόνων και
θεσμών που καθορίζουν τις νομισματικές σχέσεις των χωρών του κόσμου. Σκοπός
του ΔΝΣ είναι η διευκόλυνση των διεθνών πληρωμών μέσω της ταχείας και ομαλής
προσαρμογής των ανισορροπιών των ισοζυγίων πληρωμών, χωρίς να λησμονάται και
η ιδιαιτερότητα των μακροοικονομικών στόχων που επιδιώκει στο εσωτερικό της η
κάθε χώρα.
Στα πλαίσια του ΔΝΣ έχουν αναπτυχθεί διάφορα συναλλαγματικά καθεστώτα,
τα οποία μπορούμε να διαχωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο
προσδιορισμού της τιμής του συναλλάγματος. Έτσι έχουμε:
•

Συστήματα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών: Όταν εφαρμόζεται ένα τέτοιο

καθεστώς η νομισματική αρχή επιθυμεί να διατηρήσει σταθερή την ισοτιμία του
νομίσματος της έναντι είτε των ξένων νομισμάτων είτε ενός πολύτιμου μετάλλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία και την αξιοπιστία ενός τέτοιου
συστήματος είναι η ύπαρξη ικανής ποσότητας συναλλαγματικών ή/ και μεταλλικών
διαθεσίμων. Τα γνωστότερα συναλλαγματικά καθεστώτα αυτής της κατηγορίας είναι
ο κανόνας χρυσού (στις διάφορες μορφές του), τα συμβούλια συναλλάγματος και η
δολαριοποίηση. Επίσης συστήματα είτε σταθερών, είτε σταθερών - προσαρμόσιμων
ισοτιμιών ήταν αυτά που υιοθετήθηκαν από νομισματικές ενώσεις όπως η Λατινική
Νομισματική Ένωση (ΑΝΕ), το σύστημα του Bretton Woods και το Ευρωπαϊκό
Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ).
•

Συστήματα εύκαμπτων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Κατ’ αυτή τη διευθέτηση η

νομισματική αρχή επιτρέπει στην τιμή του νομίσματος της να διακυμαίνεται
προσαρμοζόμενη στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, ενώ η παρέμβασή
της στην αγορά συναλλάγματος είναι μηδενική.
•

Ενδιάμεσα συστήματα όπου η νομισματική αρχή επεμβαίνει περιορισμένα ώστε

να διατηρήσει την τιμή του νομίσματος της μέσα σε κάποια επιθυμητά όρια. Τα
καθεστώτα της ζώνης - στόχου είναι χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας.
Η επιλογή ενός συναλλαγματικού καθεστώτος είτε σταθερών είτε εύκαμπτων
ισοτιμιών ή η υιοθέτηση μιας ενδιάμεσης λύσης πρέπει να γίνεται στη βάση τριών
κριτηρίων. Αυτά είναι:
> Αποδοτικότητα: Αναφέρεται στη μείωση του κόστους συναλλαγών απ’ τις
μετατροπές νομισμάτων, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την προθεσμιακή
αντιστάθμιση (hedging). Οι σταθερές ισοτιμίες φαίνεται να πληρούν καλύτερα αυτό
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το κριτήριο σε σχέση με τις κυμαινόμενες καθώς οι τελευταίες λόγω της
αβεβαιότητας που εισάγουν συνεπάγονται κόστος συναλλαγών και συλλογής
πληροφοριών ενώ επίσης προκαλούν διαταραχές και στο διεθνές εμπόριο.
> Πειθαρχία: Αναφέρεται στην αξιοπιστία της νομισματικής αρχής ότι δεν θα
ασκήσει διακριτική νομισματική πολιτική και ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση
χαμηλού και σταθερού πληθωρισμού. Οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
μπορούν να πετύχουν κάτι τέτοιο καθώς όταν η χώρα συνδέει το νόμισμά της μ’ αυτό
μιας άλλης ισχυρότερης που επιδιώκει χαμηλό πληθωρισμό στην ουσία δεσμεύεται κι
αυτή σε μια αντιπληθωριστική πολιτική δημιουργώντας εμπιστοσύνη στο κοινό και
αποκλείοντας την περίπτωση να επιδιώξει διακριτική νομισματική πολιτική. Κάτι
τέτοιο πέτυχαν και χώρες όπως η Αργεντινή η οποία κλειδώνοντας την ισοτιμία του
πέσο στο ένα πέσο ανά δολάριο, κατάφερε να εξαλείψει τον πληθωρισμό της
δεκαετίας του ’80 και να απολαύσει μια δεκαετία σταθερότητας ημών που αποτέλεσε
τη βάση για την οικονομική της ανάπτυξη. Στην πορεία όμως το υπερβολικά ακριβό
πέσο (που ισοδυναμούσε μ’ ένα δολάριο), δημιούργησε μεγάλα ελλείμματα στο
ισοζύγιο πληρωμών της Αργεντινής, με αποτέλεσμα η χώρα να χρειάζεται να
δανείζεται όλο και περισσότερο για να μπορέσει να το καλύψει. Τελικά ο φαύλος
κύκλος έσπασε με την αθέτηση των υποχρεώσεων της Αργεντινής και την υποτίμηση
του πέσο.
> Θωράκιση: Αναφέρεται στο κατά πόσο η συναλλαγματική διευθέτηση είναι σε
θέση να προστατεύει τη χώρα από εσωτερικά κι εξωτερικά πλήγματα. Τα καθεστώτα
των πάγιων ισοημιών θεωρείται ότι θωρακίζουν την οικονομία αποτελεσματικότερα,
όταν αυτή υφίσταται ονομασηκές διαταραχές. Έτσι π.χ.

μια υπερβάλλουσα

προσφορά χρήματος που προκαλεί μείωση του εγχώριου επιτοκίου θα έχει ως
συνέπεια εκροή κεφαλαίων και υποτιμητικές πιέσεις στο νόμισμα που θα αναγκάσουν
τη νομισματική αρχή να παρέμβει πουλώντας συναλλαγματικά διαθέσιμα. Αυτό θα
μειώσει την προσφορά χρήματος αντισταθμίζοντας έτσι την υπερβολική ρευστότητα.
Αντίστροφη λογική ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση
χρήματος.
Ο καθηγητής McKinnon υποστηρίζει ότι οι σταθερές ισοτιμίες αποτελούν
αποτελεσματικό μηχανισμό θωράκισης μιας ανοιχτής οικονομίας και στην περίπτωση
που μη νομισματικές διαταραχές οδηγούν σε σχηματισμό προσδοκιών σχετικά με την
εξέλιξη της ισοτιμίας. Για παράδειγμα αύξηση της τιμής του κυρίου εξαγωγικού
προϊόντος μιας χώρας, οδηγεί σε αύξηση της ροής συναλλάγματος προς αυτή και
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επομένως στη δημιουργία προσδοκιών ανατίμησης του νομίσματος της που τελικά
επιβεβαιώνονται. Αυτό θα επιφέρει μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.
Κάτω όμως από μια διευθέτηση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών η Κεντρική
Τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει τη νομισματική της βάση ώστε να ικανοποιήσει τη
διεθνή ζήτηση για το νόμισμά της και να συγκρατήσει ταυτόχρονα σταθερή την
ισοτιμία του. Επιπλέον η δέσμευσή της και μόνο σε μια σταθερή ισοτιμία ίσως να
καθιστούσε αχρείαστη τη μελλοντική της παρέμβαση, καθώς οι αρχικές προσδοκίες
ανατίμησης μάλλον δεν θα δημιουργούνταν ποτέ.
Οι κυμαινόμενες ισοτιμίες απ’ την άλλη θεωρείται ότι θωρακίζουν την
οικονομία κυρίως από πραγματικά πλήγματα. Για παράδειγμα μια μείωση της
εγχώριας ζήτησης μπορεί να αντισταθμιστεί από μια αύξηση της ζήτησης απ’ την
αλλοδαπή, αν αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων μέσω μιας
υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος.

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη στις Σταθερές Ισοτιμίες
Υποστήριξη στις σταθερές ισοτιμίες έχει προσφέρει ο καθηγητής R. Mundell
ο οποίος είναι χαρακτηριστικό ότι θεωρεί τις κυμαινόμενες ισοτιμίες ως την “απουσία
νομισματικής πολιτικής”. Σαν ιδανική λύση του διεθνούς νομισματικού προβλήματος
θεωρεί την ίδρυση μιας παγκόσμιας τράπεζας η οποία θα παράγει και θα διαχειρίζεται
ένα παγκόσμιο νόμισμα που θα υποστηρίζεται από αποθέματα σε ευρώ, δολάρια και
γεν. Ακόμα κι αν δεν υιοθετηθεί ένα παγκόσμιο νόμισμα προτείνει το κλείδωμα των
ισοτιμιών των νομισμάτων των “Τριών Μεγάλων” (Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία) και
τη διατήρηση ενός κοινού επιπέδου τιμών σε σταθερά επίπεδα. Τα αδύναμα κράτη θα
μπορούν είτε να κλειδώσουν τις ισοτιμίες των νομισμάτων τους έναντι κάποιου εκ
των τριών ισχυρότερων (ευρώ, δολάριο, γεν) είτε να χρησιμοποιήσουν τα ίδια στην
οικονομία τους, εγκαταλείποντας το εθνικό νόμισμα. Βέβαια ακόμα και σ’ αυτή την
περίπτωση διακρίνει την ύπαρξη δύο προβλημάτων: Το πρόβλημα σύγκλισης που
αναφέρεται στη σύγκλιση των τιμών, επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών των
χωρών και το πρόβλημα διαχείρισης που αναφέρεται στη θεσμική ολοκλήρωση του
συστήματος.
Ο καθηγητής McKinnon υποστηρίζει ότι μια πηγή αστάθειας του διεθνούς
νομισματικού συστήματος θα μπορούσε να εξαλειφθεί αν οι Κεντρικές Τράπεζες της
Αμερικής, Ιαπωνίας και Γερμανίας (Ευρώπης) ανακοίνωναν ότι στο εξής θα
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ακολουθούν ένα κοινό νομισματικό κανόνα σταθεροποιώντας τις ισοτιμίες των
νομισμάτων τους στα επίπεδα που προσδιορίζει η θεωρία ισοδυναμίας αγοραστικών
δυνάμεων. Οι τρεις Κεντρικές Τράπεζες θα μπορούν μέσω του κοινού νομισματικού
κανόνα και του συντονισμού της νομισματικής πολιτικής να ρυθμίζουν την εγχώρια
προσφορά χρήματος ώστε να διατηρούν τις ισοτιμίες των νομισμάτων τους σταθερές,
κρατώντας περίπου στο ίδιο ύψος τα εγχώρια επίπεδα τιμών και καθιστώντας μάταιη
την κερδοσκοπία.

Ακαδημαϊκή Υποστήριξη στις Κυμαινόμενες Ισοτιμίες
Κατά τον καθηγητή Μ. Friedman η απελευθέρωση του εμπορίου, η
κατάργηση των ελέγχων και η εναρμόνιση της νομισματικής και δημοσιονομικής
πολιτικής επιτυγχάνονται ευκολότερα κάτω από ένα καθεστώς κυμαινόμενων
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε υποθετική μεταβολή των δυνάμεων της προσφοράς
και της ζήτησης που αφορούν το εγχώριο καθώς και τα ξένα νομίσματα, ο Μ.
Friedman θεωρεί ότι η μεταβολή της τιμής του εγχώριου νομίσματος είναι ο
καλύτερος τρόπος προσαρμογής καθώς α) η χρήση των συναλλαγματικών διαθεσίμων
για αντιστροφή της τάσης που επικρατεί δεν είναι πάντα εφικτή ενώ υπάρχουν σαφείς
περιορισμοί ως προς την ποσότητά τους, β) η επιβολή ελέγχων μπορεί να είναι
επαχθής και αναποτελεσματική και γ) η μεταβολή των εγχωρίων επιπέδων τιμών και
μισθών είναι ανεπιθύμητη λόγω της ακαμψίας που παρουσιάζουν (ιδίως αυτό των
μισθών) καθώς και λόγω της ύπαρξης του στόχου της πλήρους απασχόλησης.
Επίσης ο Μ. Friedman θεωρεί ότι οι κυμαινόμενες ισοτιμίες θωρακίζουν την
οικονομία και από ονομαστικές διαταραχές που προέρχονται απ’ το εξωτερικό. Έτσι
αν π.χ. μειωθεί το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής καθιστώντας τα εγχώρια προϊόντα
λιγότερο ανταγωνιστικά, η διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος που θα προκληθεί
θα απορροφήσει το πλήγμα αφήνοντας ανεπηρέαστη την παραγωγή.

1.1: ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

1.1.1: Κανόνας Χρυσού

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε από αρχαιοτάτων
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χρόνων ως μέσο πληρωμών, (χωρίς να έχει βέβαια τη μορφή ούτε τις ιδιότητες ενός
συγκεκριμένου και επίσημου νομίσματος). Ο χρυσός ως μέταλλο έχει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που ευνοούν τη χρήση του ως μέσο πληρωμών. Είναι διαρκής και
δεν αλλοιώνεται, είναι εύκολα αναγνωρίσιμος, είναι φορητός και αποθηκεύσιμος,
διαιρετός και τυποποιήσιμος, μα πάνω απ’ όλα διαθέτει το χαρακτηριστικό της
σπανιότητας που τον καθιστά πραγματικά πολύτιμο.
Ο κανόνας χρυσού είναι ένα συναλλαγματικό καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
κατά το οποίο η χώρα συνδέει με σταθερή σχέση το νόμισμά της όχι μ’ αυτό άλλης
χώρας, αλλά με το χρυσό. Η νομισματική αρχή της χώρας διατηρεί σταθερή τη σχέση
αυτή όντας πρόθυμη να ανταλλάξει εγχώριο νόμισμα έναντι χρυσού και το
αντίστροφο στην επίσημη τιμή. Βασικές λοιπόν προϋποθέσεις για την ύπαρξη του
κανόνα χρυσού, είναι η αμοιβαία μετατρεψιμότητα μεταξύ χρυσού και εγχώριου
νομίσματος, η ελεύθερη εισαγωγή κι εξαγωγή χρυσού καθώς κι ένα σύστημα
κανόνων για τη συσχέτιση της προσφοράς χρήματος και των αποθεμάτων χρυσού της
χώρας.
Στο διεθνές επίπεδο εφόσον οι συμμετέχουσες στον κανόνα χρυσού χώρες,
διατηρούσαν σταθερή τη σχέση των νομισμάτων τους έναντι του χρυσού, ήταν
εύκολο να προσδιοριστούν και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων
τους. Έτσι αν π.χ. ο χρυσός κόστιζε $35 ανά ουγκιά στην Αμερικανική Κεντρική
Τράπεζα και DM 100 στη Γερμανική τότε η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου μάρκου ήταν 0,35$/DM. Αυτή ήταν η επίσημη ισοτιμία του νομισματοκοπείου. Στην
αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία που επικρατούσε, κυμαίνονταν γύρω απ’ αυτή σε
στενά όρια τα οποία καλούνταν χρυσά σημεία. Τα χρυσά σημεία διέφεραν απ’ την
επίσημη ισοτιμία ως προς την ενσωμάτωση του κόστους μεταφοράς χρυσού από
χώρα σε χώρα. Πέρα απ’ τα όρια που καθόριζαν τα σημεία αυτά ήταν αδύνατο να
αποδειχθεί κερδοφόρα η μετατροπή π.χ. των γερμανικών μάρκων (από χρυσό που
αγοράστηκε στην Αμερική και πουλήθηκε στη Γερμανία) σε δολάρια και αντίστροφα.
Ο κανόνας χρυσού παρουσιάζει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση
με τις άλλες συναλλαγματικές διευθετήσεις που αξίζει να αναφέρουμε:
•

Μειώνει την αβεβαιότητα του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Οι πάγιες

συναλλαγματικές σχέσεις που επιβάλλει ο κανόνας χρυσού δημιουργούν περιβάλλον
σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε οικονομικές μονάδες που συναλλάσσονται σε
διαφορετικά νομίσματα.
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Δρα σταθεροποιητικά στην εξέλιξη του επιπέδου τιμών. Έστω λοιπόν μια αύξηση

της ζήτησης χρήματος που προήλθε από μια αύξηση του πραγματικού εισοδήματος,
λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας. Με δεδομένη την προσφορά χρήματος θα
υπάρξει πλεονάζουσα ζήτηση με συνέπεια την πτώση του επιπέδου των τιμών. Αυτό
θα οδηγήσει αφενός στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των χρυσών νομισμάτων,
με συνέπεια ο κόσμος να μεταφέρει χρυσό από μη νομισματικές σε νομισματικές
χρήσεις και απ’ την άλλη σε αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου παραγωγής
χρυσού, με συνέπεια εισαγωγή νέων εταιρειών στο χώρο και αύξηση της παραγωγής
των ήδη υπαρχόντων. Τελικά τα παραπάνω σημαίνουν αύξηση της προσφοράς
χρήματος (χρυσών νομισμάτων) και κατά συνέπεια αύξηση του επιπέδου των τιμών
(αντιστροφή δηλαδή της αρχικής μείωσης).
•

Επίτευξη της εξωτερικής ισορροπίας (εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών). Η

επίτευξη της εξωτερικής ισορροπίας αναφέρεται στην πλήρη χρηματοδότηση των
καθαρών εισαγωγών από κεφαλαιουχικές εισροές που προέρχονται απ’ το εξωτερικό.
Έτσι το εγχώριο νόμισμα που χάνεται όταν μια χώρα το πουλάει έναντι ξένου για να
πληρώσει τις εισαγωγές της, πρέπει να αναπληρώνεται από αντίστοιχη αγορά αγαθών
ή περιουσιακών στοιχείων της ημεδαπής απ’ την αλλοδαπή. Ο κανόνας χρυσού
διαθέτει ένα αυτόματο μηχανισμό που επιτυγχάνει την παραπάνω ισορροπία. Έτσι αν
π.χ. η στερλίνα είναι υπερβολικά ανατιμημένη στη διεθνή αγορά τα αγγλικά προϊόντα
θα χάσουν σε ανταγωνιστικότητα, η ζήτησή τους θα μειωθεί και το αγγλικό ισοζύγιο
πληρωμών θα είναι ελλειμματικό. Οι ξένοι έχουν στη διάθεσή τους στερλίνες με τις
οποίες δεν είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν αγγλικά προϊόντα κι έτσι απευθύνονται
στην αγγλική κεντρική τράπεζα απ’ την ποία ζητούν να τους ανταλλάξει τις στερλίνες
με χρυσό, ώστε μ’ αυτόν να κόψουν (τα λιγότερο ανατιμημένα) νομίσματα κάποιας
άλλης χώρας απ’ την οποία θα πραγματοποιήσουν τις εισαγωγές που χρειάζονται.
Καθώς η αγγλική Κεντρική Τράπεζα χάνει χρυσό μειώνεται η προσφορά χρήματος
αφού αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα αποθέματα χρυσού. Η μείωση της
προσφοράς χρήματος έχει ως συνέπεια τη μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών,
οπότε για δεδομένη ονομαστική ισοτιμία η πραγματική έχει μειωθεί βοηθώντας στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγγλικών προϊόντων, στην αύξηση των
εξαγωγών και επομένως στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών.
Τα μειονεκτήματα που αποδίδονται στον κανόνα χρυσού συνήθως είναι:
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•

Η απώλεια της δυνατότητας χρησιμοποίησης της νομισματικής πολιτικής αφού

αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διατήρηση της σταθερής ισοτιμίας.
Οποιαδήποτε προσπάθεια αύξησης της προσφοράς χρήματος για επηρεασμό του
εισοδήματος ισορροπίας θα έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση απ’ το στόχο της
σταθερής ισοτιμίας αφού θα δημιουργηθούν υποτιμητικές πιέσεις για το νόμισμα.
•

Ο κανόνας χρυσού έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα κακός σε περιόδους κρίσεων όπου

οι χώρες που τον ακολούθησαν για περισσότερο αντιμετώπισαν πολύ μεγαλύτερη
μείωση του εισοδήματος.
•

Νέες ανακαλύψεις χρυσού μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του επιπέδου των

τιμών καθώς οι άνθρωποι πωλούν τον υποτιμημένο πλέον χρυσό

στις Κεντρικές

Τράπεζες ζητώντας χρήμα. Έτσι η προσφορά χρήματος αυξάνεται με συνέπεια την
αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων.
•

Για μια οικονομία με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, ο κανόνας χρυσού μπορεί να

έχει αρνητικές επιδράσεις καθώς μια τέτοια οικονομία έχει ανάγκη για μεγάλες
ποσότητες χρήματος που πιθανόν να μην αντικατοπτρίζονται στα αποθέματα χρυσού
της χώρας.
•

Ο κανόνας χρυσού προσδίδει μεγαλύτερη δύναμη σε χώρες που παράγουν

μεγάλες ποσότητες χρυσού.
Ο κανόνας χρυσού - υπό διάφορες μορφές (αμιγής κανόνας χρυσού, κανόνας
χρυσού - συναλλάγματος, κανόνας χρυσού - δολαρίου) και με κάποιες διακοπές στις
οποίες επικρατούσαν οι εύκαμπτες συναλλαγματικές ισοτιμίες - κυριάρχησε στο
διεθνές νομισματικό σύστημα στην περίοδο 1821 - 1971. Μετά τους Ναπολεόντειους
πολέμους πρώτη η Αγγλία υιοθέτησε τον κανόνα χρυσού στα 1821, όταν εκ νόμου η
Τράπεζα της Αγγλίας υποχρεώθηκε να εξαργυρώνει χαρτονομίσματα σε χρυσά
νομίσματα

ώστε

να

αποφευχθούν

πληθωριστικές

πιέσεις.

Ακολούθησαν

οι

διμεταλλικές χώρες της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης (ΛΝΕ) οι οποίες ωθήθηκαν
απ’ τις ανακαλύψεις χρυσού των δεκαετιών του 1850 και 1860 να εγκαταλείψουν
σταδιακά τον άργυρο προς χάριν του χρυσού. Η Γερμανία υιοθέτησε τον κανόνα
χρυσού απ’ το 1871 ενώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας στο συγκεκριμένο σύστημα
προσχώρησαν και οι Η.Π.Α. Ο κανόνας χρυσού διήνυσε την καλύτερη του περίοδο
απ’ το 1880 έως το 1914 με την παγκόσμια οικονομία να χαρακτηρίζεται από ταχείς
ρυθμούς ανάπτυξης και την Τράπεζα της Αγγλίας να παίζει το ρόλο του διαχειριστή
του όλου συστήματος.
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Το σύστημα κατέρρευσε με την έναρξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου το 1914
καθώς οι υψηλές πολεμικές δαπάνες μπορούσαν μόνο να καλυφθούν με την έκδοση
νέου χρήματος κλονίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του κοινού στα διάφορα
νομίσματα, με αποτέλεσμα τη μαζική επιστροφή τους προς εξαργύρωση έναντι
χρυσού. Κατά συνέπεια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να προχωρήσουν
στην παύση της μετατρεψιμότητας των νομισμάτων τους σε χρυσό ώστε να
υπερασπίσουν τα αποθέματά τους στο πολύτιμο μέταλλο, καταργώντας στην ουσία
τον κανόνα χρυσού.
Μετά το πρώτο επεισόδιο εύκαμπτων συναλλαγματικών ισοτιμιών που
ακολούθησε τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, ο κανόνας χρυσού επιστρέφει την περίοδο
1925 - 1931 με τη μορφή του κανόνα χρυσού - συναλλάγματος (βλ. παρακάτω). Η
μεγάλη οικονομική ύφεση του 1930 συμπαρέσυρε μαζί της και το Διεθνές
Νομισματικό Σύστημα με συνέπεια την κατάρρευσή του καθώς και του κανόνα
χρυσού συναλλάγματος. Η νέα περίοδος εύκαμπτων συναλλαγματικών ισοτιμιών που
ακολούθησε τερματίστηκε το 1946 από έναν τροποποιημένο κανόνα χρυσού - τον
κανόνα χρυσού - δολαρίου (βλ. παρακάτω) - όπως είχε αποφασιστεί δύο χρόνια
νωρίτερα στο Bretton Woods.
Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι αυτό που σε πολλά σημεία
αναφέρουμε ως κανόνα χρυσού, διέφερε σημαντικά στον τρόπο εφαρμογής που κάθε
χώρα υιοθετούσε απ’ το αμιγές θεωρητικό πλαίσιο - περιοδικά μάλιστα κάποιες
χώρες εγκατέλειπαν τον κανόνα χρυσού για να επιστρέφουν αργότερα. Ενώ λοιπόν
θεωρητικά κάθε έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών πρέπει να καλύπτεται από εκροή
χρυσού έναντι εθνικού νομίσματος, πολλές χώρες δεν ήταν διατεθειμένες να χάσουν
μεγάλο μέρος των αποθεμάτων τους σε χρυσό καθώς αυτό υπονόμευε την αξιοπιστία
του νομίσματος τους. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εξόρυξη και η
νομισματοκοπή του χρυσού είναι ακριβές δραστηριότητες ώθησε πολλές απ’ αυτές
στην ελλιπή κάλυψη της νομισματικής τους κυκλοφορίας, δηλαδή στην έκδοση
χρήματος πέρα απ’ το αντίκρισμα χρυσού που διέθεταν. Εφόσον ο λόγος της
νομισματικής κυκλοφορίας

έναντι των

μεταλλικών διαθεσίμων διατηρούνταν

σταθερός ένας κανόνας χρυσού θα μπορούσε να είναι εφικτός. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες όπου καθόλη την περίοδο 1880 - 1913
διατήρησαν σταθερό το λόγο αυτό στο 8,5:1. Το σύστημα που περιγράφουμε
παραπάνω ονομάζεται πιστωτικό (fiduciary) και επιτρέπει την έκδοση συγκεκριμένου
ποσού ακάλυπτου χρήματος. Το αναλογικό (proportional) σύστημα απ’ την άλλη δεν
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καθορίζει ανώτατο όριο ακάλυπτης κυκλοφορίας, αλλά επιτρέπει τη διατήρηση του
λόγου νομισματική κυκλοφορία προς μεταλλικά διαθέσιμα σε επίπεδα κατώτερα του
100%. Τα δύο συστήματα μπορούν βέβαια να συνδυαστούν.

1.1.2: Κανόνας Χρυσού - Συναλλάγματος

Μετά το τέλος του Α’ παγκοσμίου πολέμου κι ένα πενταετές διάστημα
εύκαμπτων ισοτιμιών που ακολούθησε, ο κανόνας χρυσού επέστρεψε ως κανόνας
χρυσού - συναλλάγματος. Κάτω απ’ αυτό το συναλλαγματικό κανόνα οι χώρες
μπορούσαν να διακρατούν ως διαθέσιμα χρυσό αλλά και δολάρια και στερλίνες εκτός
απ’ τις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες είχαν αποθέματα μόνο σε χρυσό.
Επιπλέον πολλές χώρες υιοθετούσαν πολιτικές αποστείρωσης ώστε να αφήσουν την
προσφορά χρήματος ανεπηρέαστη απ’ τις ροές χρυσού. Το Ηνωμένο Βασίλειο
επέστρεψε στον κανόνα χρυσού (στη νέα του μορφή βέβαια) το 1925, καθορίζοντας
την ισοτιμία δολαρίου - στερλίνας στα προ του πολέμου επίπεδα. Πριν απ’ αυτό, το
νέο σύστημα είχαν υιοθετήσει οι Η.Π.Α. ενώ ακολούθησαν κι άλλες χώρες. Ο
κανόνας χρυσού - συναλλάγματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα βραχύβιος. Η οικονομική
κρίση του 1929 - 1930 κλόνισε την εμπιστοσύνη απέναντι στη στερλίνα που όπως
αναφέρθηκε διακρατείτο ως συναλλαγματικό διαθέσιμο μετατρέψιμο σε χρυσό απ’
τις Κεντρικές Τράπεζες των περισσοτέρων χωρών. Αυτό οδήγησε τις τελευταίες στο
να ζητήσουν μαζικά απ’ την Τράπεζα της Αγγλίας (που λειτουργούσε ως διαχειριστής
του όλου συστήματος σε σημείο που αυτό πολλές φορές να αναφέρεται ως κανόνας
στερλίνας) να ανταλλάξει τις στερλίνες τους με χρυσό. Επακόλουθο αυτού ήταν η
εξανέμιση των αποθεμάτων χρυσού της Τράπεζας της Αγγλίας μέχρι του σημείου
όπου η τελευταία αναγκάστηκε το Σεπτέμβριο του

1931 να αναστείλει τη

μετατρεψιμότητα της στερλίνας σημαίνοντας έτσι το τέλος του κανόνα χρυσού συναλλάγματος.

1.1.3: Νομισματικές Ενώσεις

Οι νομισματικές

ενώσεις

είναι μια ακόμα προσπάθεια για επίτευξη

νομισματικής ή/ και πολιτικής σταθερότητας μεταξύ των χωρών. Στη νομισματική
ένωση είτε κυκλοφορεί το ίδιο νόμισμα ως λογιστική μονάδα, μέσο συναλλαγών και
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αποθήκευσης αξίας, είτε κάθε χώρα διατηρεί το δικό της νόμισμα που είναι όμως
αποδεκτό σ’ όλα τα κράτη μέλη. Επίσης η νομισματική πολιτική που ασκείται είναι
κοινή. Παρακάτω παρέχουμε σύντομες περιγραφές των πιο σημαντικών - τόσο σε
διεθνές επίπεδο όσο και αναφορικά με τη σημαντικότητά τους για την Ελλάδα νομισματικών ενώσεων των δύο τελευταίων αιώνων.

1.1.3.1: Η Λατινική Νομισματική Ένωση και ο Κανόνας του Διμεταλλισμού

Σ’ ένα διμεταλλικό σύστημα κυκλοφορούν νομίσματα είτε σε χρυσό είτε σε
άργυρο. Το βάρος, η καθαρότητα και η ονομαστική αξία του νομίσματος καθορίζει
την επίσημη ισοτιμία (αυτή δηλαδή που προσφέρει το νομισματοκοπείο) του αργύρου
έναντι του χρυσού. Έτσι αν το αργυρό φράγκο περιέχει 5.555 γραμμάρια αργύρου
καθαρότητας 90% και το χρυσό εικοσάφραγκο περιέχει 7.4066 γραμμάρια χρυσού
καθαρότητας επίσης 90%, τότε η επίσημη ισοτιμία του νομισματοκοπείου είναι
15:1

f

20/(7,4066* 0,9)Λ
1/(5,555*0,9)

Αυτό σημαίνει ότι στο νομισματοκοπείο ο χρυσός είναι

δεκαπέντε φορές ακριβότερος απ’ τον άργυρο.

Εκτός όμως από μέταλλα που

χρησιμοποιούνται στη νομισματοκοπή, ο χρυσός και ο άργυρος είναι δύο προϊόντα τα
οποία διαθέτουν ξεχωριστές αγορές. Η σχετική τιμή των δύο μετάλλων που
διαμορφώνεται στις αγορές αυτές δεν έχει σχέση μ’ αυτή που επικρατεί στο
νομισματοκοπείο

καθώς

διαμορφώνεται

αποκλειστικά

απ’

τις

δυνάμεις

της

προσφοράς και της ζήτησης. Μπορεί λοιπόν να παρατηρηθεί το φαινόμενο όπου η
αγοραία σχετική τιμή των δύο μετάλλων να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη απ’ την
επίσημη. Αν συμβαίνει το πρώτο τότε το σύστημα μετατρέπεται σε κανόνα αργύρου
καθώς συμφέρει στο κοινό να πουλήσει στην αγοραία του τιμή τον υποτιμημένο στο
νομισματοκοπείο χρυσό έναντι αργύρου και κατόπιν να πάει τον άργυρο για
νομισματοκοπή. Η διαδικασία αυτή θα εξαλείψει τελικά τα χρυσά νομίσματα απ’ την
κυκλοφορία. Στη δεύτερη περίπτωση ο συλλογισμός είναι αντίστροφος και το
σύστημα μετατρέπεται σε κανόνα χρυσού.
Η μεταβολή της προσφοράς και της ζήτησης των δύο μετάλλων και κατά
συνέπεια της αγοραίας σχετικής τιμής τους, έφερε πολλές αναταράξεις στο σύστημα
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1840, για παράδειγμα,
οι μεγάλες ανακαλύψεις χρυσού στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία αύξησαν
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ιδιαίτερα την προσφορά χρυσού με συνέπεια την αύξηση της αγοραίας σχετικής τιμής
του αργύρου έναντι του χρυσού. Έτσι σύμφωνα με το μηχανισμό που εξηγήθηκε
παραπάνω τα αργυρά νομίσματα άρχισαν σιγά - σιγά να αποσύρονται απ’ την
κυκλοφορία, δημιουργώντας πρόβλημα στη διεξαγωγή των μικρών συναλλαγών.
Μερικές χώρες αντέδρασαν με την κοπή νομισμάτων με χαμηλότερη περιεκτικότητα
πολύτιμου μετάλλου τα οποία είχαν μικρότερη πιθανότητα να αποσυρθούν ώστε να
λιωθούν και να πωληθούν στην αγορά μετάλλου. Αυτό βέβαια δημιούργησε
πρόβλημα σε χώρες όπως η Γαλλία, οι οποίες είχαν διατηρήσει την καθαρότητα των
νομισμάτων τους καθώς τα υποτιμημένα νομίσματα χωρών όπως η Ιταλία και η
Ελβετία, που είχαν προβεί σ’ αυτή την κίνηση κατέκλυσαν την αγορά της,
ανταλλασόμενα με υψηλότερης καθαρότητας γαλλικά νομίσματα. Οι κάτοχοι αυτών
των νομισμάτων μπορούσαν πλέον να τα λιώσουν, να πουλήσουν το μέταλλο στην
αγορά έναντι χρυσού και κατόπιν να κόψουν στο νομισματοκοπείο τα πολυπόθητα
χρυσά νομίσματα. Επίσης οι εκδότριες χώρες απολάμβαναν την αύξηση των εσόδων
τους που προέρχονταν απ’ το εκδοτικό προνόμιο. Σε απάντηση αυτών η Γαλλία
απαγόρευσε την κυκλοφορία των ελβετικών νομισμάτων στο εσωτερικό της και
προχώρησε κι αυτή στη μείωση της καθαρότητας των αργυρών νομισμάτων.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έλλειψης αξιοπιστίας και
συντονισμού, το Βέλγιο πρότεινε τη σύγκλιση ενός νομισματικού συνεδρίου το οποίο
στα τέλη του 1865 οδήγησε στη δημιουργία της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης
(ΛΝΕ) μέλη της οποίας αποτέλεσαν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία. Τα
κύρια σημεία που αναδείχθηκαν απ’ το συνέδριο ήταν:
•

Η τυποποίηση του βάρους και της καθαρότητας των ασημένιων και χρυσών

νομισμάτων των κρατών - μελών. Έτσι η περιεκτικότητα σε καθαρό μέταλλο κάθε
νομίσματος ορίστηκε σε 90% και καθορίστηκε επίσημη ισοτιμία χρυσού - αργύρου
στο 15,5:1. Στα μικρότερα του πεντόφραγκου ασημένια νομίσματα επιβλήθηκε
περιεκτικότητα αργύρου 83,5%.
•

Η αποδοχή των νομισμάτων κάθε χώρας μέλους στη διεξαγωγή των συναλλαγών

του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα των υπόλοιπων κρατών - μελών.
•

Ο περιορισμός του αποθέματος των μικρών ασημένιων νομισμάτων στο επίπεδο

των έξι φράγκων ανά κάτοικο.
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Η καθιέρωση του κανόνα του διμεταλλισμού (που ίσχυε στη Γαλλία απ’ το 1803)

ως το επίσημο συναλλαγματικό καθεστώς, παρά την επιμονή των άλλων μελών για
εγκατάλειψή του προς χάρη του κανόνα χρυσού.

Η ΛΝΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτούργησε υπό διμεταλλικό καθεστώς ως το
1873 οπότε και άρχισαν οι πρώτοι περιορισμοί ως προς τη χρήση του αργύρου. Οι
μεγάλες ανακαλύψεις αργύρου της εποχής σήμαναν την πτώση της αξίας του χρυσού
στο νομισματοκοπείο και επομένως την πώλησή του έναντι αργύρου που θα
χρησιμοποιούνταν για νομισματοκοπή. Η υπερβολική ζήτηση αργύρου οδήγησε την
ένωση στην απαγόρευση της κοπής του αργυρού πεντόφραγκού (1878) και την
απαγόρευση της ελεύθερης νομισματοκοπής1 το 1879. Η Ιταλία απ’ την άλλη
αντιμετωπίζοντας χρόνια ελλείμματα συνήθιζε να εκμεταλλεύεται τη μη ύπαρξη
κάποιας ρύθμισης ως προς την ποσότητα νομίσματος που μια χώρα μπορούσε να
εκδίδει1
2, επιλέγοντας το δρόμο της νομισματικής επέκτασης για την κάλυψή τους. Οι
συνεχείς νομισματικές επεκτάσεις οδήγησαν τελικά στην υποτίμηση της λιρέτας, με
συνέπεια τα υποτιμημένα ιταλικά νομίσματα να κατακλύσουν τις αγορές των άλλων
κρατών - μελών. Αντιδρώντας η Γαλλία ζήτησε απ’ το ιταλικό Υπουργείο
Οικονομικών την πλήρη μετατροπή των νομισμάτων αυτών σε χρυσό το Μάρτιο του
1884. Το ιταλικό Υπουργείο είχε την υποχρέωση (σύμφωνα με τους κανόνες της
ένωσης), αλλά όχι και τη δυνατότητα λόγω του τεράστιου κόστους να το πράξει αυτό.
Τελικά μέσω μιας αναθεώρησης της συνθήκης το Δεκέμβριο του 1885 πέτυχε
ευνοϊκότερους όρους ενώ συνέχισε να ζητάει παραχωρήσεις έως τα μέσα της
δεκαετίας του 1890. Η ένωση παρά τις φωνές για κατάργησή της και υιοθέτηση του
κανόνα χρυσού συνέχισε να υπάρχει - έστω και τυπικά - ως το ξέσπασμα του Α’
παγκοσμίου πολέμου. Βέβαια η επιβίωσή της ως τότε δεν οφείλεται τόσο στην
επιτυχή της λειτουργία και στα αναμενόμενα οφέλη που έβλεπαν στη συνέχιση της
ύπαρξής της τα κράτη - μέλη, αλλά μάλλον στα αναμενόμενα κόστη που φοβούνταν
ότι θα υποστούν απ’ την κατάργησή της. Έτσι τα αδύναμα κράτη όπως π.χ. η Ιταλία
δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να αντέξουν το κόστος μετατροπής των υποτιμημένων
ασημένιων νομισμάτων τους σε χρυσό ενώ τα ισχυρότερα σε περίπτωση κατάργησης
της ένωσης θα έπρεπε να αποδεχθούν ότι δεν μπορούν πλέον να έχουν τη
συγκεκριμένη απαίτηση.
1. Η ελεύθερη νομισματοκοπή ίσχυε απ’ την αρχή του 19ου αιώνα
2. Επίσης δεν είχε ληφθεί πρόνοια για την απαγόρευση έκδοσης χάρτινου χρήματος
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1.1.3.2: Το Σύστημα του Bretton Woods και ο Κανόνας Χρυσού - Δολαρίου

Η αρχή του τέλους για το Β’ παγκόσμιο πόλεμο σήμανε με την απόβαση των
συμμάχων στη Νορμανδία τον Ιούνιο του 1944. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους γίνεται
στο Bretton Woods των Η.Π.Α. διεθνής διάσκεψη σαράντα τεσσάρων χωρών όπου
θεμελιώνεται η διεθνής συνεργασία για τη νομισματική σταθεροποίηση και
οικονομική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο. Οι αρχιτέκτονες του σχεδίου (κυριότερα ο
Maynard Keynes απ’ την πλευρά της Αγγλίας και ο Harry White για τις Η.Π.Α.),
στόχευαν στη δημιουργία ενός συστήματος σταθερών αλλά προσαρμόσιμων
ισοτιμιών

με

το

οποίο

ήλπιζαν

ότι

θα

απέφευγαν

τον

κίνδυνο

της

αποσταθεροποιητικής κερδοσκοπίας τον οποίο ενέχει ένα σύστημα κυμαινόμενων
ισοτιμιών ενώ ταυτόχρονα θα βελτίωναν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής
πολιτικής που στερεί ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών. Το σχέδιο White (που
αποτέλεσε τελικά τη βάση της συμφωνίας) έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στη
σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενώ η αγγλική πλευρά με τον Keynes
υποστήριζε περισσότερο την ευελιξία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής και την
επίτευξη εσωτερικής ισορροπίας (πλήρης απασχόληση, χαμηλός πληθωρισμός).
Τελικά οι διαβουλεύσεις οδήγησαν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας στις 22 Ιουλίου
1944 απ’ την οποία αναδείχθηκαν τα εξής σημεία:
•

Καθορισμός ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών έναντι του δολαρίου, το οποίο

ήταν συνδεδεμένο με σταθερή σχέση έναντι του χρυσού. Επίσης καθορίστηκε μια στενή
ζώνη της τάξης του ± 1% γύρω απ’ την επίσημη ισοτιμία, μέσα στην οποία
μπορούσαν να διακυμαίνονται τα νομίσματα. Το δολάριο καθορίστηκε ως το κύριο
μέσο διεθνών πληρωμών. Κάτω απ’ αυτή τη διευθέτηση η Αμερικανική Κεντρική
Τράπεζα όρισε την τιμή της ουγκιάς χρυσού στα $35, έχοντας την υποχρέωση να τη
διατηρεί σ’ αυτό το επίπεδο με τη συχνή παρέμβασή της στην αγορά χρυσού. Απ’ την
άλλη οι Κεντρικές Τράπεζες των υπολοίπων χωρών όφειλαν να διατηρούν την τιμή
των νομισμάτων τους έναντι του δολαρίου μέσα στην προαναφερθείσα ζώνη,
παρεμβαίνοντας στην αγορά συναλλάγματος όποτε ήταν απαραίτητο.
•

Ελεύθερη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων ώστε να προαχθεί το παγκόσμιο

εμπόριο και επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για την αποφυγή της
κερδοσκοπίας. Όσον αφορά το πρώτο, το άρθρο 9 έδινε τη δυνατότητα σε κάθε χώρα
να ζητήσει μια τριετή μεταβατική περίοδο ως την υιοθέτηση της πλήρους
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μετατρεψιμότητας. Τελικά όμως αυτό δε συνέβη πριν το 1958 - χρονιά ορόσημο για
το Bretton Woods καθώς σηματοδοτεί το τέλος της πρώτης περιόδου του και την
αρχή της δεύτερης που θεωρείται η ακμή του.
•

Ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), για την αντιμετώπιση

προσωρινών ανισορροπιών των ισοζυγίων πληρωμών ή ακόμα την αναπροσαρμογή
της επίσημης ισοτιμίας σε περίπτωση θεμελιώδους απόκλισής της λόγω επίμονων
ελλειμμάτων. Στην πρώτη περίπτωση το ΔΝΤ παρείχε βραχυχρόνιες πιστώσεις στη
χώρα που αντιμετώπιζε ένα προσωρινό έλλειμμα, βοηθώντας την έτσι να το
χρηματοδοτήσει χωρίς να εξανεμίσει τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα. Κάθε χώρα
συνεισέφερε στο ΔΝΤ με μερίδιο ανάλογο της σπουδαιότητας της στο διεθνές
εμπόριο και μπορούσε να δανειστεί απ’ τα κεφάλαια του ΔΝΤ αναλόγως με το
μερίδιό της. Το ανώτατο όριο πιστώσεων για μια χώρα ανέρχονταν στο 125% του
μεριδίου της ενώ αν επιθυμούσε να δανειστεί περισσότερο απ’ αυτό τότε το ΔΝΤ
επέβαλλε

περιορισμούς

στο

δανεισμό,

όπως

π.χ.

αλλαγές

στην

εγχώρια

μακροοικονομική πολιτική. Όσον αφορά την πλήρη αναπροσαρμογή της επίσημης
ισοτιμίας αυτή συνέβαινε μόνο σε περιπτώσεις θεμελιώδους ανισορροπίας του
ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας και συνήθως γίνονταν δεκτή απ’ το ΔΝΤ εφόσον
δεν ήταν μεγαλύτερη από 10%. Για μεγαλύτερες αλλαγές το ΔΝΤ θα αποφάσιζε μέσα
σε 72 ώρες. Τέλος το ΔΝΤ είχε την απόλυτη εξουσία του αποκλεισμού ενός μέλους
απ’ την πρόσβαση στους πόρους του (όπως συνέβη με τη Γαλλία το 1948) ή ακόμα
και της αποβολής του αν αυτό προέβαινε σε μη εγκεκριμένες μεταβολές της ισοτιμίας
του νομίσματος του.
Η έναρξη της δεύτερης φάσης του συστήματος του Bretton Woods, όταν
πλέον η πλήρης μετατρεψιμότητα είχε επιτευχθεί, σήμανε μια περίοδο ακμής για το
σύστημα. Είχε πλέον αποκτήσει το χαρακτήρα ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών
ενώ το δολάριο είχε καταστεί το διεθνές μέσο πληρωμών. Έτσι ενώ το 1945 το 50%
των διεθνών εμπορικών συναλλαγών γίνονταν σε στερλίνες, το 1967 το ποσοστό
αυτό είχε πέσει στο 30%, με τη στερλίνα να έχει αντικατασταθεί απ’ το δολάριο.

Το τέλος της δεκαετίας του 1960 βρίσκει τις Η.Π.Α. να έχουν εμπλακεί σε
πόλεμο

εναντίον

του

Βιετνάμ,

πράγμα

που

δημιουργεί

έκτακτες

ανάγκες

χρηματοδότησης του πολέμου αυτού. Ο τρόπος χρηματοδότησης που επιλέγεται είναι
η νομισματική επέκταση, πράγμα που δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις, συρρίκνωση
του πλεονάσματος του ισοζυγίου πληρωμών (σε σημείο που τον Απρίλιο του 1971
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μετατρέπεται σε έλλειμμα) και κατά συνέπεια κλονισμό της διεθνούς εμπιστοσύνης
έναντι του δολαρίου καθώς και την απροθυμία πλέον της κατακράτησης δολαρίου ως
αποθεματικού μέσου. Αυτό συρρίκνωσε αρκετά τα αποθέματα χρυσού των Η.Π.Α.
επιτείνοντας περισσότερο το πρόβλημα. Η νομισματική επέκταση που επιχείρησαν οι
Η.Π.Α. μεταφέρθηκε με χρονική υστέρηση έως και τεσσάρων χρόνων σε επτά
μεγάλες χώρες όπως π.χ. η Γερμανία, η οποία προσπαθώντας να στηρίξει το δολάριο
προέβη σε μαζικές αγορές, αυξάνοντας τη νομισματική της βάση καθώς οι
προσπάθειες

αποστείρωσης

δεν

ήταν πάντα

επιτυχημένες,

με

συνέπεια να

τροφοδοτηθεί υψηλός πληθωρισμός. Το Μάιο του 1971 η Γερμανική Κεντρική
Τράπεζα μη ανεχόμενη άλλο την κατάσταση περιόρισε τις παρεμβάσεις της στην
αγορά συναλλάγματος και άφησε το μάρκο να κυμαίνεται ελεύθερα. Το τελευταίο
χτύπημα για την παύση της ελεύθερης μετατρεψιμότητας του δολαρίου έναντι χρυσού
έδωσαν η Αγγλία και η Γαλλία τον Αύγουστο του ίδιου έτους με την απόφασή τους
να ζητήσουν απ’ την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα χρυσό έναντι δολαρίων που
κατείχαν. Έτσι στις 15/8/1971 ο πρόεδρος Nixon αναγκάστηκε να αναγγείλει την
παύση της μετατρεψιμότητας του δολαρίου, δίνοντας τέλος στο σύστημα του Bretton
Woods.

1.1.3.3: Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ)

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) ήταν ένα σύστημα σταθερών
αλλά προσαρμόσιμων ισοτιμιών, που δημιουργήθηκε ύστερα από Γαλλογερμανική
πρωτοβουλία με σκοπό την εδραίωση νομισματικής σταθερότητας, την επιτάχυνση
της οικονομικής ανάπτυξης, τη μείωση της μεταβλητότητας των τιμών, τη μείωση του
κόστους συναλλαγών αλλά και την προετοιμασία του δρόμου που θα οδηγούσε στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το κοινό νόμισμα. Το ΕΝΣ ιδρύθηκε
στο ευρωπαϊκό συμβούλιο της Βρέμης στις 6/7 Ιουλίου 1978, ενώ οι βασικές του
αρχές αποφασίστηκαν στο συμβούλιο των Βρυξελλών στις 5 Δεκεμβρίου 1978. Η
λειτουργία του άρχισε στις 19 Μαρτίου 1979 και με κάποιες μετατροπές επιβίωσε
μέχρι το ξεκίνημα της ΟΝΕ την 1η Ιανουάριου 1999. Τα βασικά του στοιχεία ήταν:
•

Η Ευρωπαϊκή

Νομισματική

Μονάδα

(ΕΝΜ):

Η

δημιουργία

της

ΕΝΜ

αποφασίστηκε στο συμβούλιο των Βρυξελλών. Αποτελούσε ένα σταθμισμένο καλάθι
νομισμάτων των κρατών - μελών της Κοινότητας με το ειδικό βάρος του κάθε
νομίσματος να ορίζεται ως συνάρτηση του σχετικού ΑΕΠ της χώρας (ως ποσοστό του
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ΑΕΠ της Κοινότητας) καθώς και του μεριδίου της στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η
ΕΝΜ λειτουργούσε ως:
1. Μέγεθος αναφοράς για το Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (βλ.
παρακάτω). Οι κεντρικές ισοτιμίες των νομισμάτων καθορίζονταν ως προς την
ΕΝΜ και κατόπιν μέσω αυτών καθορίζονταν οι διμερείς ισοτιμίες. Έτσι αν π.χ.
1 ΕΝΜ κόστιζε 1,9 γερμανικά μάρκα και 300 ελληνικές δραχμές, τότε η
διμερής ισοτιμία δραχμής - μάρκου θα ήταν 157,9 δραχμές ανά μάρκο.
2. Βάση για το δείκτη απόκλισης (βλ. παρακάτω)
3. Μέγεθος αναφοράς για το μηχανισμό πιστωτικών διευκολύνσεων (βλ.
παρακάτω)
4. Μέγεθος αναφοράς για το μηχανισμό παρέμβασης: Εφόσον οι διμερείς
ισοτιμίες προσδιορίζονταν με βάση την ΕΝΜ τότε και τα όρια της ζώνης
διακύμανσης του ±2,25% είχαν ως βάση αναφοράς την ΕΝΜ. Σε περίπτωση
παραβίασης των ορίων οι Κεντρικές Τράπεζες των δύο χωρών των οποίων τα
νομίσματα

είχαν

έρθει

σε

ανισορροπία,

παρενέβαιναν

πουλώντας

και

αγοράζοντας η μία από την άλλη το ανατιμημένο έναντι του υποτιμημένου
νομίσματος αντίστοιχα, ώστε να αντιστρέφουν την υπάρχουσα τάση.
5. Μέσο διεκπεραίωσης των συναλλαγών μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών
της Κοινότητας καθώς και ως αποθεματικό στοιχείο: Κάθε μία απ’ τις
συμμετέχουσες Κεντρικές Τράπεζες ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει το 20%
των αποθεμάτων της σε χρυσό και δολάρια στο

Ευρωπαϊκό

Ταμείο

Νομισματικής Συνεργασίας (ΕΤΝΣ), παίρνοντας σε αντάλλαγμα καταθέσεις σε
ΕΝΜ που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για διακανονισμό των πληρωμών
τους στα πλαίσια του μηχανισμού παρέμβασης.
•

Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ): Ο ΜΣΙ ήταν ένα σύστημα

διμερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, το οποίο καθόριζε την τιμή κάθε νομίσματος
σε σχέση με την τιμή όλων των υπόλοιπων νομισμάτων των κρατών - μελών ενώ
παράλληλα επέτρεπε τη διακύμανσή της μέσα στα στενά όρια του ± 2,25%, με
εξαίρεση την ισπανική πεσέτα, τη βρετανική στερλίνα το πορτογαλικό εσκούδο και
ιταλική λιρέτα που κυμαίνονταν μέσα σε μία ζώνη του ±6%. Η ιταλική λιρέτα
υιοθέτησε τα στενά όρια διακύμανσης απ’ τον Ιανουάριο του 1990 ενώ η δραχμή
ήταν το μόνο κοινοτικό νόμισμα που δεν εντάχθηκε στο ΜΣΙ πριν τουλάχιστον το
Μάρτιο του 1998.
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•

Μηχανισμοί Πιστωτικών

Διευκολύνσεων

οι

οποίοι

αποσκοπούσαν

στην

υποστήριξη της λειτουργίας του ΜΣΙ και διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες:
1. Πολύ βραχυχρόνιες πιστώσεις τις οποίες μπορούσε να αντλήσει μια χώρα
για να στηρίξει το νόμισμά της αντί να προσπαθήσει να αμυνθεί μέσω της
πώλησης των συναλλαγματικών της διαθεσίμων. Η πίστωση που μπορούσε να
ζητήσει η χώρα σ’ αυτή την περίπτωση ήταν απεριόριστη και η αποπληρωμή
της έπρεπε να γίνει μέσα σε σαράντα πέντε μέρες μετά το τέλος του μήνα κατά
τον οποίο έλαβε χώρα η παρέμβαση. Επίσης το νόμισμα στο οποίο έπρεπε να
γίνει επιβάλλονταν να είναι διαφορετικό απ’ αυτό της δανειζόμενης χώρας και
τουλάχιστον 50% σ’ αυτό της δανείστριας ενώ το υπόλοιπο μπορούσε να είναι
σε ΕΝΜ.
2. Βραχυχρόνιες πιστώσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του ισοζυγίου
πληρωμών. Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης καθορίζονταν απ’ τη συμμετοχή
της κάθε Κεντρικής Τράπεζας στο σύστημα ενώ η μέγιστη διάρκεια της
πίστωσης ήταν τρεις μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως δύο φορές.
3. Μεσοπρόθεσμες πιστώσεις για την αντιμετώπιση θεμελιωδών ανισορροπιών
του ισοζυγίου πληρωμών, οι οποίες χορηγούνταν μόνο μετά από έγκριση του
συμβουλίου των υπουργών.
•

Δείκτης Απόκλισης: Παράλληλα με το ΜΣΙ λειτούργησε κι ο Δείκτης Απόκλισης

σαν ένας ανεπίσημος μηχανισμός παρέμβασης, σκοπός του οποίου ήταν να
διαπιστώνει ποια απ’ τις δύο χώρες που αφορούσε η μεταβολή της διμερούς ισοτιμίας
ευθύνονταν για τη μεταβολή αυτή και επομένως να δημιουργήσει μια μονομερή
υποχρέωση απ’ την πλευρά της χώρας αυτής για παρέμβαση και αποκατάσταση της
ισορροπίας. Λόγω της ανεπίσημης φύσης του ο μηχανισμός αυτός ποτέ δεν έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην πορεία του ΕΝΣ.

Το ΕΝΣ ολοκλήρωσε την εξέλιξή του το 1999 οπότε έχοντας προετοιμάσει το
έδαφος της νομισματικής ολοκλήρωσης παραχώρησε τη θέση του στην Οικονομική
και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Η πολυπόθητη νομισματική σταθερότητα για την
οποία δημιουργήθηκε φαίνεται να επετεύχθη σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, τόσο
στο εγχώριο επίπεδο τιμών, όσο και στο επίπεδο των συναλλαγματικών ισοτιμιών
τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Αναφορικά με το πρώτο τα επίπεδα τιμών των
χωρών - μελών φαίνεται να αρχίζουν να συγκλίνουν απ’ το δεύτερο μισό της
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δεκαετίας του 1980 (με εξαιρέσεις την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Γαλλία), ενώ η
σύγκλιση είναι σαφέστερη και γενικότερη απ’ τη δεκαετία του 1990 κι έπειτα (διαγ.
1). Επίσης παρά την αρχική επίμονη παρουσία του διαφορικού πληθωρισμού μεταξύ
των κρατών - μελών οι ονομαστικές ισοτιμίες έναντι του γερμανικού μάρκου
ακολούθησαν πορεία σύγκλισης η οποία είναι πλέον εμφανής απ’ τη δεκαετία του
1990 (διαγ. 2).

1.1.4: Συμβούλιο Συναλλάγματος

Το συμβούλιο συναλλάγματος είναι μια συναλλαγματική διευθέτηση κατά την
οποία η νομισματική αρχή εκδίδει εγχώριο νόμισμα σε μια σταθερή τιμή έναντι του
νομίσματος μιας άλλης χώρας και σε ποσότητα ανάλογη των διαθεσίμων που διαθέτει
στο συγκεκριμένο νόμισμα. Η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος
και του νομίσματος με το οποίο είναι επίσημα δεμένο διατηρείται σταθερή εκ νόμου
καθώς το συμβούλιο συναλλάγματος έχει την υποχρέωση να προβαίνει σε
αγοροπωλησίες νομισμάτων για να τη διατηρήσει αμετάβλητη. Το συμβούλιο
συναλλάγματος μπορεί να εκδώσει νέο νόμισμα μόνο σε αντίκρισμα ξένου
συναλλάγματος που διαθέτει και η νομισματική του βάση αντανακλά την αξία των
συναλλαγματικών του διαθεσίμων.
Ως βασικό πλεονέκτημα ενός συμβουλίου συναλλάγματος αναφέρεται η
ικανότητά του να βοηθήσει μια αναπτυσσόμενη οικονομία στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στο νόμισμά της σύντομα και αποτελεσματικά καθώς αυτό είναι
δεμένο με το νόμισμα άλλης (ισχυρότερης) χώρας και υποστηρίζεται από ικανές
ποσότητες διαθεσίμων.

Επίσης ένα συμβούλιο συναλλάγματος για να είναι

αποτελεσματικό δεν απαιτεί περίπλοκες αγορές χρήματος και ενέργειες απ’ την
πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδιαίτερα
ελκυστικό για οικονομίες που εξέρχονται κάποιας νομισματικής κρίσης και εισάγουν
νέο νόμισμα ή θέλουν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στο ήδη υπάρχον.
Παρόλα τα θετικά του βέβαια ένα συμβούλιο συναλλάγματος δεν μπορεί να εγγυηθεί
την επιτυχία αν δεν υπάρχει ένα υγιές οικονομικό σύστημα και μια στοιχειώδης
ισορροπία μεταξύ κεφαλαιουχικών εισροών και εκροών, που να υποστηρίζει την
οικονομία και την εμπιστοσύνη στο νόμισμα.
Το βασικό μειονέκτημα που αποδίδεται σ’ ένα συμβούλιο συναλλάγματος
είναι ότι παρόλο που ενδείκνυται για να δώσει σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία κι
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ένα νέο νόμισμα μια δυνατή ώθηση στο ξεκίνημά τους, υστερεί στην περίπτωση που
η οικονομία έχει κάνει αρκετά βήματα ανάπτυξης. Καθώς μια τέτοια οικονομία έχει
αυξημένες ανάγκες σε χρήμα ώστε να τροφοδοτήσει την ανάπτυξή της, μπορεί να
φτάσει σε σημείο που να ξεπεράσει το μέγεθος και τις δυνατότητες του συμβουλίου
συναλλάγματος και επομένως να χάσει τη δυνατότητα προστασίας του νομίσματος
της καθώς η μείωση της προσφοράς χρήματος ως μέσο αντιστροφής των
υποτιμητικών πιέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της
οικονομίας.
Συμπερασματικά

λοιπόν,

όσον

αφορά

τα

συμβούλια

συναλλάγματος,

καταλήγουμε στο ότι μια οικονομία θα πρέπει να χρησιμοποιεί προσωρινά την ασπίδα
την οποία παρέχουν, προετοιμάζοντας ταυτόχρονα τη μελλοντική της αποδέσμευση
απ’ τη συγκεκριμένη συναλλαγματική διευθέτηση.

1.1.5: Αολαριοποίηση

Ο όρος δολαριοποίηση χρησιμοποιείται για να περιγράφει το συναλλαγματικό
καθεστώς μιας χώρας η οποία επιλέγει να μην εκδίδει το εθνικό της νόμισμα αλλά να
υιοθετήσει ως μέσο συναλλαγών και διατήρησης πλούτου το νόμισμα μιας άλλης
ισχυρότερης χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγεται το δολάριο. Αυτός ο
ορισμός αναφέρεται σε μια “πλήρως” δολαριοποιημένη οικονομία και επικράτησε
μετά την ασιατική κρίση του τέλους της δεκαετίας του 1990. Ο ορισμός της
δολαριοποιημένης οικονομίας που επικρατούσε πριν, ήταν αυτός της “μερικώς”
δολαριοποιημένης οικονομίας κατά τον οποίο οι κάτοικοι της χώρας διατηρούν ξένο
νόμισμα ή/ και περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε ξένο νόμισμα ταυτόχρονα με το
εγχώριο νόμισμα που συνεχίζει να εκδίδεται απ’ τις νομισματικές αρχές της χώρας.
Η νομισματική πολιτική μιας πλήρως δολαριοποιημένης οικονομίας είναι στα
χέρια της χώρας άγκυρας, που συνήθως επιδιώκει χαμηλό πληθωρισμό. Έτσι η
δολαριοποιημένη

οικονομία δεσμεύεται έναντι του κοινού και των διεθνών

επενδυτών πως δεν θα προβεί σε χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων
της μέσω νομισματικής επέκτασης, δημιουργώντας περιβάλλον βεβαιότητας για τους
επενδυτές και διατηρώντας χαμηλά το επίπεδο των τιμών και τα επιτόκια. Απ’ την
άλλη μια πλήρως δολαριοποιημένη οικονομία έχει απολέσει την Κεντρική Τράπεζα
ως τελευταίο καταφύγιο δανεισμού.
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Όσον αφορά μια μερικώς δολαριοποιημένη οικονομία οι απόψεις σχετικά με
τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που παρουσιάζει διαφέρουν αρκετά. Οι αρχικές
θεωρητικές

απόψεις

υποστήριζαν

ότι

η

νομισματική

πολιτική

χάνει

σε

αποτελεσματικότητα και γίνεται περισσότερο περίπλοκη. Νέες μελέτες υποστηρίζουν
πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο, ενώ απ’ την άλλη η
ύπαρξη της δολαριοποίησης φαίνεται να συνδέεται στενά με το fear of floating.
Πράγμα λογικό καθώς όσο περισσότερες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα έχει ο
ιδιωτικός τομέας, τόσο μειώνεται η ανεκτικότητα της χώρας σε μεταβολές της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων των μεταβολών αυτών
πάνω στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στο συνολικό προϊόν.
Εμπειρικά τέλος φαίνεται ότι η ύπαρξη της δολαριοποίησης συμβαδίζει με μεγάλες
πτώσεις του πληθωρισμού.

1.2: ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
Σ’ ένα καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων (ή εύκαμπτων) συναλλαγματικών
ισοτιμιών η νομισματική αρχή επιτρέπει στην ισοτιμία του νομίσματος της να αντιδρά
ελεύθερα στις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης της αγοράς, κυμαινόμενη έναντι των
άλλων νομισμάτων. Κάτω απ’ αυτή τη διευθέτηση η νομισματική αρχή απέχει από
οποιαδήποτε παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος κι έτσι η νομισματική βάση
προσδιορίζεται μόνο απ’ τις εγχώριες πιστώσεις. Η συναλλαγματική ισοτιμία
προσδιορίζεται απ’ τα αναμενόμενα εγχώρια και ξένα επιτόκια, από αναμενόμενες
μεταβολές του ισοζυγίου πληρωμών και γενικά απ’ την επίδοση της οικονομίας.
Παρουσιάζει συνήθως μεγάλη μεταβλητότητα και είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
Σε σχέση μ’ ένα καθεστώς σταθερών ισοτιμιών η χώρα είναι πλέον ελεύθερη
να χρησιμοποιήσει τη νομισματική πολιτική ώστε να επιδιώξει την επίτευξη των
εσωτερικών της στόχων (πλήρης απασχόληση, χαμηλός πληθωρισμός), χωρίς να
ανησυχεί ότι υπάρχει κίνδυνος να εξανεμίσει τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα.
Αυτό αναφέρεται ως το κύριο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου καθεστώτος.
Ένα άλλο πλεονέκτημα μιας συναλλαγματικής διευθέτησης αυτού του είδους
είναι η καλύτερη αντίδραση της οικονομίας σε εξωτερικά shock, όταν υπάρχει
ακαμψία τιμών. Έστω λοιπόν μια μείωση της ζήτησης των ξένων για εγχώρια
προϊόντα. Αυτό θα μειώσει το επίπεδο του εγχώριου εισοδήματος για κάθε επίπεδο
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σχετικής τιμής εγχώριου - ξένου νομίσματος. Η μείωση του εισοδήματος θα επιφέρει
μείωση της ζήτησης χρήματος για συναλλαγές με αποτέλεσμα την πτώση των
εγχώριων επιτοκίων και την υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος λόγω αποχώρησης
ξένων κεφαλαίων. Δεδομένης της ακαμψίας των τιμών τα εγχώρια προϊόντα γίνονται
πλέον πιο φθηνά με συνέπεια να αυξάνεται η ζήτησή τους και τελικά η αρχική
μείωση του εισοδήματος να μετριάζεται. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω του ότι η
νομισματική πολιτική σ’ ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών είναι ταγμένη στο σκοπό
της αμετάβλητης ισοτιμίας, ο μηχανισμός αυτός στην περίπτωση ενός τέτοιου
συστήματος θα μπλόκαρε στο σημείο όπου η νομισματική αρχή

θα ήταν

αναγκασμένη να αντιδράσει στη μείωση της ζήτησης χρήματος με μια μείωση της
προσφοράς ούτως ώστε να μη διαταραχθεί η ισοτιμία.
Βέβαια σ’ ένα σύστημα εύκαμπτων ισοτιμιών η νομισματική αρχή διατηρεί τη
δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής χάνει όμως απ’ τα χέρια της τη
συναλλαγματική πολιτική, αφού η ισοτιμία καθορίζεται ελεύθερα στην αγορά
συναλλάγματος.

Εκτός απ’ την περίοδο των δύο μεγάλων πολέμων και το χάος που επικράτησε
ανάμεσά τους, οι εύκαμπτες ισοτιμίες κυριάρχησαν μετά τη διάλυση του Bretton
Woods. Ο βαθμός ευκαμψίας τους βέβαια αμφισβητείται αρκετά καθώς κατά την
περίοδο αυτή οι περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες προσπάθησαν να ελέγξουν τις
συναλλαγματικές τους ισοτιμίες έστω ως ένα βαθμό, υποχρεώνοντας τις Κεντρικές
Τράπεζες να παρεμβαίνουν στη διεθνή αγορά συναλλάγματος, υιοθετώντας στην
ουσία ένα σύστημα προσαρμόσιμων ισοτιμιών. Η περίοδος απ’ το 1973 έως το 1985
χαρακτηρίστηκε από ήπιες παρεμβάσεις και έφερε την παγκόσμια οικονομία μπροστά
σ’ ένα υπερβολικά υπερτιμημένο δολάριο. Η ανισορροπία που προκάλεσε μια τέτοια
κατάσταση οδήγησε τις χώρες του G5 (Η.Π.Α., Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία και
ηνωμένο Βασίλειο) στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης το 1985, όπου
συμφώνησαν από κοινού να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος με σκοπό την
πτώση της τιμής του δολαρίου. Συντονισμένες ενέργειες έφεραν τα επιθυμητά
αποτελέσματα ως το 1987 οπότε οι G5 μαζί με τον Καναδά συναντήθηκαν στο
Παρίσι για να αποφασίσουν ότι το δολάριο είχε πλέον τη σωστή τιμή. Θέτοντας
συγκεκριμένα (ανεπίσημα) όρια αποφάσισαν να παρεμβαίνουν όποτε το δολάριο
ξέφευγε απ’ αυτά.
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Απ’ τα παραπάνω λοιπόν βλέπουμε ότι η επιλογή ανάμεσα σε σταθερές ή
εύκαμπτες ισοτιμίες ποτέ δεν ήταν τόσο σαφής όσο φαίνεται και πάντα απλώς
προσέγγιζε το αμιγές θεωρητικό πλαίσιο. Σε περιόδους σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών οι χώρες μπορούν να μεταβάλλουν την τιμή του νομίσματος τους αν η
διατήρησή της σε σταθερά επίπεδα έρχεται σε αντίθεη με τους εσωτερικούς τους
στόχους,

ενώ

δε

διστάζουν

κάτω

από καθεστώς εύκαμπτων

ισοτιμιών να

παρεμβαίνουν στην αγορά συναλλάγματος αν η υπερβολική μεταβολή της ισοτιμίας
έχει αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα. Εξάλλου και στα δύο καθεστώτα η
σταθερότητα ή όχι της τιμής του συναλλάγματος είναι ένας μόνο στόχος μέσα στους
πολλούς που επιδιώκει η οικονομική πολιτική.
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2.1: 1828 - 1832: ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΛΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
Η δημιουργία του νέου Ελληνικού Κράτους το 1827 συνοδεύτηκε από μια
ταυτόχρονη προσπάθεια του

πρώτου

κυβερνήτη

της

Ελλάδος,

του

Ιωάννη

Καποδίστρια, για τη δημιουργία εθνικού νομισματικού συστήματος και την κοπή
εθνικού νομίσματος. Ο Καποδίστριας αναγνώριζε ότι πέρα απ’ τους οικονομικούς
λόγους που επέβαλλαν κάτι τέτοιο πάνω απ’ όλα υπήρχαν εθνικοί λόγοι καθώς και
λόγοι αξιοπρέπειας. Το πρώτο ελληνικό νόμισμα είχε στόχο τον εκτόπισμά όλων των
ξένων - κυρίως τουρκικών - νομισμάτων που κυριαρχούσαν στις συναλλαγές,
αποτελώντας έτσι σύμβολο ενότητας και εθνικής ανεξαρτησίας για τους μέχρι τότε
υπόδουλους Έλληνες. Από καθαρά οικονομική άποψη η κυκλοφορία εθνικού
νομίσματος προοριζόταν να δώσει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης πόρων, να
βελτιώσει την ποιότητα και την ευκολία των συναλλαγών και να αντιμετωπίσει τη
στενότητα χρήματος που είχε δημιουργηθεί λόγω της εξωγενούς προσφοράς
χρήματος, που αποτελούμενη αποκλειστικά από ξένα νομίσματα προσδιοριζόταν
σύμφωνα με την εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών και της κίνησης κεφαλαίων.
Ο φοίνικας αποτέλεσε το πρώτο νόμισμα του νεότερου ελληνικού κράτους και
ήταν βασισμένος στον άργυρο. Καθιερώθηκε επίσημα απ’ τη Δ’ Εθνοσυνέλευση στις
31 Ιουλίου 1829 με αρχικό σχεδίασμά να κοπούν χρυσά (η Αθηνά των 20 φοινίκων
και η μισή Αθηνά), αργυρά (η Αιγίδα των πέντε φοινίκων, η μισή Αιγίδα, ο φοίνικας
και ο μισός φοίνικας) και χάλκινα (το λεπτό 1/60 του φοίνικα, το μισό λεπτό και το
πεντάριο) νομίσματα. Τελικά η κοπή των χρυσών νομισμάτων δεν έγινε ποτέ λόγω
έλλειψης πόρων κι έτσι το σύστημα βασίστηκε στον κανόνα αργύρου ενώ μια ακόμα
διαφοροποίηση με τον αρχικό σχεδίασμά ήταν ότι το λεπτό καθορίστηκε στο 1/100
του φοίνικα αντί για 1/60. Ο φοίνικας συνδέθηκε εξαρχής με το ισπανικό δίστηλο ένα κατ’ εξοχήν εμπορικό νόμισμα που κυκλοφορούσε πολύ στην περιοχή της
Μεσογείου - σε ισοτιμία 1/6 ενώ το λεπτό συνδέθηκε με τον παρά ο οποίος
ισοδυναμώντας με 1/40 γρόσια ή 1/600 δίστηλα1 ήταν ίσος σε αξία με ένα λεπτό. Η
ισοτιμία του 1/6 μεταξύ φοίνικα - διστήλου ήταν μόνο ονομαστική καθώς ο φοίνικας
ζυγίζοντας 4,163 γραμμάρια μεικτού βάρους και 3,747 πολύτιμου μετάλλου ήταν
στην πραγματικότητα το 93% του 1/6 του διστήλου το οποίο ζύγιζε 26,982
γραμμάρια μικτό βάρος και 24,176 καθαρό άργυρο.
1. Η ισοτιμία γροσιού - διστήλου ήταν 15:1
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Αυτό το εντός ή εκτός εισαγωγικών λάθος από άλλες πηγές αποδίδεται σε
απειρία των νομισματικών αρχών ενώ άλλες αποδίδουν κάποια εσωτερική λογική σ’
αυτό. Για παράδειγμα ο Ν.Δ. Κουγέας υποστηρίζει ότι η μειωμένη εσωτερική αξία
του ελληνικού νομίσματος ήταν επιβεβλημένη αν ήθελε να εκτοπίσει απ' την
κυκλοφορία τα πλείστα τουρκικά υποτιμημένα2 και κυρίως κίβδηλα ή φθαρμένα
νομίσματα που κυκλοφορούσαν.
Το νομισματικό σύστημα του φοίνικα επέζησε ως την αντικατάσταση του απ’
τη δραχμή το 1833. Μέχρι τότε αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως λόγω της
ανεπαρκούς κυκλοφορίας αργυρών νομισμάτων και της υπερκυκλοφορίας των
μικρών (χάλκινων) υποδιαιρέσεών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι απ’ τη συνολική
αξία των εκτυπώσεων που ανέρχονταν σε 606.864,8 φοίνικες μόνο οι 11.978
αντιπροσώπευαν αργυρά νομίσματα (ποσοστό της τάξης του 2%), ενώ το υπόλοιπο
ποσό αποτελούνταν από χάλκινες υποδιαιρέσεις (πιν. 1). Η κατάσταση αυτή που
δημιουργήθηκε λόγω της έλλειψης κάποιας ρύθμισης όσον αφορά το ανώτατο όριο
εκτύπωσης ή χρήσης χάλκινων νομισμάτων σε συναλλαγές, δημιούργησε σοβαρό
πρόβλημα στο σύστημα: Απ’ τη στιγμή που τα χάλκινα νομίσματα δεν είχαν κάποια
εσωτερική αξία λόγω απουσίας πολύτιμου μετάλλου, η αξία τους προσδιορίζονταν
αποκλειστικά απ’ τη δυνατότητα μετατροπής τους στο άρτιο σε αργυρούς φοίνικες. Η
σπανιότητα3 όμως των τελευταίων κλόνισε την εμπιστοσύνη του κοινού στη
δυνατότητα μετατροπής με αποτέλεσμα την υποτίμηση των λεπτών και την
αποσύνδεσή τους απ’ το φοίνικα.
Το ισχυρότερο χτύπημα στην αξιοπιστία του φοίνικα δόθηκε τον Ιούνιο του
1831 όταν η κυβέρνηση λαμβάνοντας αρνητική απάντηση στην αίτηση της για
χορήγηση δανείου υπό την εγγύηση των Προστάτιδων Δυνάμεων, αποφάσισε να
εκδώσει ακάλυπτο χαρτονόμισμα για να χρηματοδοτήσει τις δημοσιονομικές της
ανάγκες. Το ύψος της έκδοσης καθορίστηκε στα τρία εκατομμύρια φοίνικες υπό τον
αρχικό περιορισμό της χρήσης χαρτονομίσματος στο 1/3 του συνολικού ποσού κάθε
συναλλαγής μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τον Ιανουάριο του 1832
απεσύρθη κι αυτός ο περιορισμός ενώ το χάρτινο χρήμα παρέμεινε σε χρήση μέχρι
την εισαγωγή της δραχμής ως επίσημο νόμισμα του κράτους το Φεβρουάριο του
1833.
2. Το τουρκικό γρόσι για παράδειγμα γνώρισε μια 100% υποτίμηση έναντι του διστήλου την περίοδο
1822 - 1829 και μια νέα της τάξης του 26.67% την περίοδο 1829 - 1833.
3. Η σπανιότητα των φοινίκων επιτάθηκε απ’ το γεγονός ότι αποτέλεσαν αντικείμενο αποθησαύρισης.
Είναι λογικό κανείς να δίσταζε πολύ να χρησιμοποιήσει τον αργυρό φοίνικα σε συναλλαγές όταν το
σπάνιο και πολύτιμο λόγω εσωτερικής αξίας νόμισμα έφτανε κάποτε στα χέρια του.
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2.2: 1833 - 1876: Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ, ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΣΜΟΣ

2.2.1: Η Δραχμή του Όθωνα

Η έλευση της Αντιβασιλείας στην Ελλάδα το Μάιο του 1832 σηματοδοτεί τη
μεταβολή του νομισματικού συστήματος, κάτι που φαίνεται πως είχε τεθεί ως υψηλή
προτεραιότητα, καθώς μόλις εννέα μήνες αργότερα το Βασιλικό Διάταγμα της 8/20
Φεβρουάριου 1833 καθόριζε:
•

Νομισματική μονάδα του ελληνικού κράτους τη δραχμή, ένα αργυρό νόμισμα

μικτού βάρους 4,477 γραμμαρίων και καθαρού 4,029. Η ονομαστική αξία ορίστηκε
ίδια με την περιεχόμενη καθώς δεν υπολογίστηκαν τα έξοδα εκτύπωσης. Όσον αφορά
τις απεικονίσεις αυτές προέρχονται από νομίσματα των ευρωπαϊκών βασιλείων.
•

Πολλαπλάσια της δραχμής το αργυρό πεντάδραχμο και τα χρυσά εικοσάδραχμα

και σαραντάδραχμα. Το χρυσό εικοσάδραχμο περιείχε 5,198 γραμμάρια καθαρού
χρυσού οπότε η ανταλλακτική σχέση χρυσού - αργύρου που καθιερώθηκε ήταν
15,5:1

20/5,198
1/4,029 ,

. Ο νομισματικός κανόνας που

καθορίστηκε λοιπόν ήταν ο

διμεταλλισμός.
•

Υποπολλαπλάσια της δραχμής τη μισή και το 1/4 της δραχμής καθώς και

χάλκινα κέρματα (λεπτά) που βασίζονταν στο δεκαδικό σύστημα (1 λεπτό = 1/100
της δραχμής) (πιν. 2). Σε αντίθεση με το νομισματικό σύστημα του φοίνικα, οι
χάλκινες αυτές υποδιαιρέσεις περιορίστηκαν με ειδική πρόβλεψη του Βασιλικού
Διατάγματος σε ρόλο κερμάτων, αφού ορίζονταν σαφώς ότι ο αποδέκτης κάθε
πληρωμής δεν ήταν υποχρεωμένος να δεχτεί παραπάνω απ’ το 2% της συνολικής
αξίας της σε χάλκινα κέρματα.
Η προσπάθεια σύνδεσης του ελληνικού νομίσματος με το ισπανικό δίστηλο
διατηρήθηκε και στην περίπτωση της δραχμής. Έτσι με 4,029 γραμμάρια καθαρού
αργύρου η δραχμή ορίστηκε ως 1/6 του διστήλου πράγμα που ανταποκρίνονταν όχι
μόνο στην ονομαστική αξία αλλά και στην εσωτερική, αυτή δηλαδή που καθορίζεται
απ’ το μεταλλικό περιεχόμενο. Κατ’ άλλες πηγές4 το δίστηλο με μικτό βάρος 27,066
και καθαρό 24,444 γραμμάρια συνέχιζε να είναι κατά 1,01% βαρύτερο απ’ τη δραχμή
σε σχέση μ’ αυτό που δήλωνε η ονομαστική ισοτιμία. Η εξήγηση που προσφέρεται γι
αυτό είναι ότι αν αποκλείσουμε την περίπτωση του λάθους (που είναι μάλλον
4. Βασιλόπουλος Ν. (1983) και Αλογοσκούφης Γ. και Λαζαρέτου Σ. (2002)
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απίθανο αφού σε αντίθεση με το φοίνικα η κοπή των δραχμών έγινε στα
νομισματοκοπεία του Παρισιού και του Μονάχου), πρέπει να θεωρήσουμε πως η
δραχμή ήταν ελλειποβαρής προκειμένου να μην εκτοπιστεί απ’ την κυκλοφορία απ’
τα νοθευμένα ή φθαρμένα δίστηλα που κυκλοφορούσαν κατά κόρον στο διεθνές
εμπόριο.
Με σκοπό την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα το ίδιο Βασιλικό Διάταγμα
καθόριζε ως νομίσματα νόμιμης κυκλοφορίας ορισμένα ευρωπαϊκά νομίσματα. Η
διάταξη αυτή είχε προσωρινό χαρακτήρα.
Ξεπερνώντας μια βασική αδυναμία του συστήματος του φοίνικα, οι κοπές
ασημένιων δραχμών ήταν αρχικά ικανοποιητικές με 3.660.000 ασημένιες δραχμές σε
συνολική αξία, να εκτυπώνονται κατά τα έτη 1832 - 1834 στο νομισματοκοπείο του
Μονάχου (πιν. 3). Επίσης κόπηκαν και 17.550 χρυσά εικοσάδραχμα αξίας 351.000
δραχμών. Οι ικανοποιητικές αυτές εκτυπώσεις δε συνεχίστηκαν για πολύ ενώ δύο
γεγονότα υπονόμευαν την κυκλοφορία της δραχμής: Πρώτον η προσωρινή (κατά το
διάταγμα μόνο) ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων - ελλειποβαρών και φθαρμένων
κατά κύριο λόγο - ξένων νομισμάτων, δημιουργούσε ευρύτατο πεδίο κερδοσκοπικής
δραστηριότητας αφού οι κάτοχοί τους μπορούσαν να τα ανταλλάξουν με τις άφθαρτες
και πλουσιότερες σε πολύτιμο μέταλλο δραχμές και κατόπιν να χρησιμοποιήσουν το
μέταλλο στη νομισματοκοπή. Το Βασιλικό Διάταγμα της 17/29 Αυγούστου 1833 που
απαγόρευε την κυκλοφορία τούρκικων νομισμάτων αποδείχθηκε αδύναμο να
αντιστρέφει την κατάσταση. Δεύτερον η παραβίαση του περιορισμού χρήσης
χάλκινων κερμάτων στο 2% των συναλλαγών, που εκτός απ’ τη σπανιότητα των
ασημένιων δραχμών ενισχύθηκε και απ’

τη μαζική κοπή χάλκινων απ’ το

νομισματοκοπείο Αθηνών μετά την ίδρυσή του το 1836. Έτσι μέχρι το 1843 τα
χάλκινα κέρματα αντιπροσώπευαν το

21,24% του συνόλου των εκτυπώσεων

επιτείνοντας το πρόβλημα της σπανιότητας και της εμπιστοσύνης στη δραχμή. Μέχρι
το 1855 η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε η κυβέρνηση αναγκάστηκε
να κάνει ξανά αποδεκτά τα τουρκικά νομίσματα καθώς διαφορετικά ήταν αδύνατη η
είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

2.2.2: Η Ελλάδα και η Λατινική Νομισματική Ένωση

Η ανάγκη αναμόρφωσης του ελληνικού νομισματικού συστήματος ήταν
επιτακτική αλλά τελικά δε συνέβη πριν το 1867. Ο τότε υπουργός οικονομικών της
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κυβέρνησης Κουμουνδούρου, Ε. Κεχαγιάς, ο οποίος ήδη απ’ το 1856 είχε έρθει σ’
επαφή με τον επιφανή Γάλλο οικονομολόγο Chevalier ασπαζόμενος την πρότασή του
για υιοθέτηση του γαλλικού νομισματικού συστήματος, κατέθεσε στις 10 Απριλίου
του 1867 νόμο με τον οποίο η Ελλάδα αποδέχεται το νομισματικό σύστημα των
χωρών της ΛΝΕ. Η νέα νομισματική μονάδα έφερε το ίδιο όνομα (δραχμή), όχι όμως
και την ίδια περιεκτικότητα σε άργυρο καθώς προς αντιστοιχία του αργυρού
πεντόφραγκου,

που

αποτελούσε

την

άγκυρα

της

Ένωσης,

καθορίστηκε

περιεκτικότητα 22,500 γραμμαρίων αργύρου για το αργυρό πεντάδραχμο και 4,500
για την αργυρή δραχμή. Έτσι η δραχμή ταυτίστηκε με το φράγκο ενώ η αντιστοιχία
της παλιάς δραχμής σε σχέση με τη νέα ορίστηκε στο 1,12:1. Το νέο νομισματικό
σύστημα καθιέρωνε την αρχή του διμεταλλισμού και προέβλεπε την κοπή χρυσών
νομισμάτων των 5, 10, 20, 50 και 100 δραχμών, αργυρών νομισμάτων των 5, 2 και 1
δραχμών, συμπληρωματικών αργυρών κερμάτων των 0,25, 1 και 2 δραχμών
(μειωμένης περιεκτικότητας σε άργυρο) καθώς και χάλκινων κερμάτων των 1, 2, 5
και 10 λεπτών. Για τις δύο τελευταίες κατηγορίες υπήρχαν περιοριστικές ρυθμίσεις
όσον αφορά το ανώτατο ποσό έκδοσής τους καθώς και το ανώτατο αποδεκτό ποσό
στις ιδιωτικές συναλλαγές. Έτσι γίνονταν προσπάθεια να μην επαναληφθούν τα λάθη
του παρελθόντος με την υπερπληθώρα των κερμάτων έναντι της σπανιότητας των
επίσημων νομισματικών μονάδων. Κατά το νόμο του Απριλίου του 1867 η
ενεργοποίηση του συστήματος θα λάμβανε χώρα την 1η Ιανουάριου 1869 και
σύμφωνα με τους υποστηρικτές του πρώτον θα έδινε λύση στο πρόβλημα της
σπανιότητας χρήματος μια που οι εγχώριες συναλλαγές θα μπορούσαν να γίνονται
και σε γαλλικά φράγκα, δεύτερον θα μείωνε τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις
έναντι των κυριοτέρων ξένων νομισμάτων και τρίτον θα ενίσχυε τη διεθνή εικόνα της
χώρας καθώς και την πιστοληπτική της ικανότητα. Τελικά η υιοθέτηση του
συστήματος δεν κατέστη δυνατή πριν το 1885, όταν ήδη σ’ αυτό είχαν εμφανιστεί
σοβαροί τριγμοί (βλ. κεφ. 1). Πρώτο εμπόδιο προς αυτή την κατεύθυνση στάθηκε η...

2.2.3: Αναγκαστική Κυκλοφορία του 1868 - 1870

Η επανάσταση της Κρήτης και η αύξηση των αμυντικών δαπανών που αυτή
συνεπάγονταν δημιούργησε μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Η κυβέρνηση
προσπάθησε καταρχήν να αντιδράσει με έκδοση ομολογιακού δανείου που κατέληξε
όμως σε αποτυχία. Στις αρχές του 1868 απευθύνθηκε στην Εθνική Τράπεζα απ’ την
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οποία ζήτησε δάνειο 1,5εκ. σε χρυσές δραχμές το οποίο η Εθνική της αρνήθηκε.
Κατόπιν και ως το Δεκέμβριο του 1868 η κυβέρνηση επέστρεφε με διάφορες
απαιτήσεις στην Εθνική, συναντώντας κάθε φορά την άρνηση της τελευταίας. Τελικά
στις 23 - 12 - 1868 η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα το οποίο όριζε εκτύπωση 15εκ.
γραμματίων του δημοσίου ταμείου με υποχρεωτική κυκλοφορία σ’ όλο το ελληνικό
βασίλειο. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που επελέγη ο δρόμος της νομισματικής
επέκτασης προς κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών. Η έκδοση χαρτονομίσματος
κλόνισε την εμπιστοσύνη του κοινού στη δραχμή με αποτέλεσμα τη μαζική
επιστροφή

τραπεζογραμματίων

προς

εξαργύρωση

στην

Εθνική

Τράπεζα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά το διάστημα 23 - 30 Δεκεμβρίου εξαργυρώθηκαν
τραπεζογραμμάτια αξίας 645.000 δραχμών. Υπό το φόβο λοιπόν του πλήρους
εξανεμισμού του μεταλλικού της αποθέματος η Εθνική Τράπεζα στις 30 - 12 - 1868
προχώρησε στην αναστολή της μετατρεψιμότητας του νομίσματος και στο δανεισμό
10εκ. σε τραπεζογραμμάτια και 2εκ. σε μεταλλικό στο δημόσιο.
Η παύση της μετατρεψιμότητας διήρκεσε δύο χρόνια, ως τον Ιούλιο του 1870.
Μέχρι τότε το χρέος της κυβέρνησης προς την Εθνική είχε μειωθεί στο μεγαλύτερο
του ποσοστό, ενώ με την αντιπληθωριστική πολιτική που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
απ’ τον Απρίλιο του 1869, την αύξηση των μεταλλικών διαθεσίμων και την
μεγαλύτερη κάλυψη της νομισματικής κυκλοφορίας (διαγ. 3), απεκαταστάθη η
εμπιστοσύνη στη δραχμή και η χώρα επανήλθε στο διμεταλλικό σύστημα, το οποίο
τυπικά λειτούργησε ως την τρίτη παύση της μετατρεψιμότητας το 1877.

2.2.4: Η Αναγκαστική Κυκλοφορία του 1848

Ένα ανάλογο συμβάν μικρότερης όμως διάρκειας είχε λάβει χώρα ήδη απ’ το
1848. Εκτός βέβαια απ’ τη διάρκεια, η βασική διαφορά μεταξύ των δύο επεισοδίων
βρίσκεται στο ότι το πρώτο (1848) ήταν το μόνο της νομισματικής ιστορίας της
νεότερης Ελλάδας το οποίο δε συνδέονταν με ελλείμματα και κακή δημοσιονομική
συγκυρία. Αντίθετα οι λόγοι ήταν κυρίως πολιτικοί και κοινωνικοί. Συγκεκριμένα οι
κοινωνικές αναταραχές της Γαλλίας τη συγκεκριμένη περίοδο, πυροδότησαν
αντίστοιχα φαινόμενα και σ’ άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες και κατ’ επέκταση και
στην Ελλάδα. Το εμπόριο δεν έμεινε βέβαια ανεπηρέαστο. Αντίθετα η ανησυχία και η
έλλειψη ρευστότητας που δημιουργήθηκε στους διεθνείς εμπορικούς κύκλους, είχε ως
αποτέλεσμα την επίσπευση των απαιτήσεών τους και κατά συνέπεια την απότομη
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μείωση του μεταλλικού αποθέματος της Ελλάδας. Αυτό επέτεινε την ανησυχία και
δημιούργησε ένα μαζικό ρεύμα εξαργύρωσης των τραπεζογραμματίων της Εθνικής
Τράπεζας. Έτσι ως τον Απρίλιο του 1848 τα μεταλλικά διαθέσιμα της τελευταίας
είχαν μειωθεί σε 150.000 δραχμές από 690.000 που ήταν στην αρχή του χρόνου ενώ
οι καταστατικές απαιτήσεις για κάλυψη της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίου
τουλάχιστον στο 33,3% είχαν ήδη παραβιαστεί απ’ το Μάρτιο (13%) (πιν. 4). Τελικά
η κυβέρνηση αποδεχόμενη την πρόταση της γενικής συνέλευσης της Εθνικής με το
νόμο της 4 - 4 - 1848 α) απαλλάσσει για πέντε μήνες την Τράπεζα απ’ την
υποχρέωση εξαργύρωσης των τραπεζογραμματίων της, β) καθορίζει πληρωμή τόκου
10% στους κατόχους των, μετά τη λήξη της προθεσμίας, γ) επιβάλλει ανατίμηση 2%
επί των τραπεζογραμματίων και δ) καθορίζει ανώτατο όριο κυκλοφορίας 1,5εκ.
δραχμών. Τα μέτρα αυτά αν και καταρχήν εγγυούνταν τη διατήρηση των μεταλλικών
διαθεσίμων της, αργότερα θα αποδεικνύονταν ιδιαίτερα επαχθή όταν η Τράπεζα μετά
το πέρας της προθεσμίας θα είχε να εξαργυρώσει με τόκο τη σωρεία των
χαρτονομισμάτων που θα της επιστρέφονταν. Έτσι για να ελαχιστοποιήσει τη ζημία
της κατέφυγε σε περιοριστικά μέτρα (μείωση της προσφοράς χρήματος, μείωση
χορηγήσεων) και απαίτησε εξόφληση των απαιτήσεών της οξύνοντας ακόμα
περισσότερο την κρίση.
Παράλληλα

στη γενική της συνέλευση στις 5 - 5 - 1848, τα εμπορικά

επιμελητήρια πρότειναν ως πλατφόρμα διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και
Εθνικής τα εξής: α) αύξηση της κυκλοφορίας μέχρι τα δύο εκατομμύρια, β) έκδοση
δεκάδραχμων τραπεζογραμματίων και αποδοχή τους ως νόμιμο νόμισμα, γ)
παράταση της αναστολής εξαργύρωσης για ένα έτος και δ) κατάργηση του τόκου του
10% και της ανατίμησης του 2%. Η κυβέρνηση σε αντάλλαγμα της κάλυψης των
απαιτήσεων αυτών ζήτησε πίστωση 500.000 δραχμών την οποία καταρχήν η Τράπεζα

ενέκρινε με τον όρο ενεχυρίασης 570 μετοχών της κυβέρνησης. Όταν η απαίτηση
μετατράπηκε σε άτοκη πίστωση η Τράπεζα αρνήθηκε ενώ η κυβέρνηση αντιδρώντας
απέσυρε το νομοσχέδιο που ενσωμάτωνε τις παραπάνω προτάσεις της Εθνικής. Η
τελευταία τότε φοβούμενη το ενδεχόμενο της παρέλευσης των πέντε μηνών ύστερα
απ’ την οποία θα έπρεπε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το νόμο της
4 - 4 - 1848, αποφάσισε να δημιουργήσει κοινωνική πίεση στην κυβέρνηση με τη
μείωση της προσφοράς χρήματος και την όξυνση της κρίσης. Τελικά εκείνη που
υπέκυψε ήταν η κυβέρνηση η οποία με το νόμο της 9 - 8 - 1848 προχώρησε στην
αναθεώρηση

των

όρων

της

αναγκαστικής

κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα:

α)

.42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

παρατάθηκε γι άλλους
απαλλάχθηκε

η

επτά

Τράπεζα

μήνες η

της

αναστολή της

υπερτίμησης

του

μετατρεψιμότητας,

2%

και

ο

τόκος

β)
των

τραπεζογραμματίων μειώθηκε στο 8%, γ) το ανώτατο ποσό της κυκλοφορίας
τραπεζογραμματίων αυξήθηκε σε 2εκ. δραχμές. Επίσης σε αντάλλαγμα αυτών
ανοίχθηκε πίστωση 500.000 δραχμών προς την κυβέρνηση με τόκο 3% κατόπιν
ενεχυρίασης πεντακοσίων μετοχών της.
Οι ρυθμίσεις αυτές αποδείχθηκαν ευεργετικές για την Τράπεζα αφού μέχρι το
Σεπτέμβριο του 1848 το μεταλλικό της απόθεμα είχε αυξηθεί ενώ κάλυπτε σε
ποσοστό 49,3% την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων που εκείνη τη στιγμή
ανέρχονταν σε 974.000 δραχμές. Έτσι στις 16 Δεκεμβρίου 1848 ύστερα από μια
οκτάμηνη διακοπή η ελεύθερη μετατρεψιμότητα των τραπεζογραμματίων επανήλθε
και το σύστημα του διμεταλλισμού αποκαταστάθηκε.

2.2.5: Η Ίδρυση της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ)

Ένα απ’ τα σημαντικότερα γεγονότα της υπό εξέταση περιόδου του παρόντος
κεφαλαίου, ήταν η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), η οποία
αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση ενός αποτελεσματικού, σταθερού και λειτουργικού
νομισματικού συστήματος. Η ΕΤΕ ιδρύθηκε με το νόμο της 30 Μαρτίου 1841 ύστερα
από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με ξένους κεφαλαιούχους. Οι πιο σημαντικοί
μέτοχοί της ήταν ο Ν. Ζωσιμάς (500 μετοχές), ο Κ. Βρανής (150 μετοχές), ο J. G.
Eynard (300 μετοχές), ο Λουδοβίκος της Βαυαρίας (200 μετοχές) και η ελληνική
κυβέρνηση με 1000 μετοχές. Εκτός απ’ τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της
Τράπεζας, η ελληνική κυβέρνηση ήλεγχε τις δραστηριότητες της και μέσω ενός
επιτρόπου, ενώ μετά την εκποίηση των μετοχών της το 1870 για αποπληρωμή του
αναγκαστικού δανείου (βλ. παραπάνω) ο επίτροπος ήταν ο μόνος τρόπος ελέγχου που
της απέμεινε. Οι λειτουργίες της Τράπεζας χωρίζονταν σε δύο βασικούς τομείς:
•

Ο καθαρά εμπορικός τομέας: Αρχικά η ΕΤΕ δεχόταν ιδιωτικές καταθέσεις και

χορηγούσε δάνεια όπως κάθε εμπορική τράπεζα. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο τα
4/5 των κεφαλαίων της έπρεπε να διατίθενται σε ενυπόθηκα κι επενεχύρω δάνεια, μια
όχι και τόσο κερδοφόρα δραστηριότητα που όμως υπαγορευόταν απ’ τις ανάγκες των
παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας τη συγκεκριμένη περίοδο. Το
υπόλοιπο

1/5

προοριζόταν για προεξοφλητικές εργασίες.

Η

αναλογία αυτή

βελτιώθηκε υπέρ των προεξοφλητικών εργασιών με το νόμο της 19-8-1841 στο

43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1/3 του συνολικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Αργότερα μετά την έγκριση του νέου
της καταστατικού τον Ιούλιο του 1843, επεξέτεινε τις δραστηριότητες και σε άλλους
τομείς όπως αποδοχή άτοκων καταθέσεων με ανοικτό λογαριασμό, παρακαταθέσεις
τίτλων, χρημάτων, πολύτιμων μετάλλων και σκευών, χορήγηση πιστώσεων με
ανοικτό λογαριασμό επί υποθήκη κτημάτων, πολύτιμων μετάλλων ή ομολογιών κ.α.
Τα συγκριτικά χαμηλά επιτόκια που για τα ενυπόθηκα κι επενεχύρω δάνεια
καθορίστηκε να μην υπερβαίνουν το

10% συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της

οικονομικής δραστηριότητας καθώς και στην ταχεία διείσδυση της Τράπεζας στην
αγορά. Ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα αποδείχθηκε η χορήγηση πιστώσεων
προς το δημόσιο το οποίο μετά την αποχώρηση του Όθωνα ζητούσε όλο και
μεγαλύτερα ποσά. Η ΕΤΕ απ’ την άλλη ζητούσε όλο και υψηλότερα επιτόκια υπερδιπλάσια απ’ αυτά που επικρατούσαν διεθνώς - ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε
εγγυήσεις είσπραξης διαφόρων δημοσίων εσόδων. Έτσι ήταν σε θέση να πληρώνει
στους καταθέτες της επιτόκια πολύ υψηλότερα απ’ αυτά που προσφέρονταν στο
εξωτερικό. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1880 η Τράπεζα απολάμβανε υψηλές
αποδόσεις τόσο απ’ το βραχυπρόθεσμο (7 - 8% για προεξοφλήσεις και 6 - 9% για
δάνεια επενεχύρω) όσο και απ’ το μακροπρόθεσμο δανεισμό (8 - 10%), ενώ
ταυτόχρονα προσέφερε στους καταθέτες της αποδόσεις της τάξης του 5,5 - 6% για
καταθέσεις ταμιευτηρίου και 3 - 5% για καταθέσεις προθεσμίας.
•

Ο τομέας έκδοσης χαρτονομίσματος: Η ΕΤΕ απ’ τη στιγμή της ίδρυσής της είχε

το δικαίωμα της έκδοσης χαρτονομίσματος, δικαίωμα που με το νόμο της 19
Αυγούστου 1841 μετετράπη σε αποκλειστικό προνόμιο. Η δραστηριότητα αυτή
απεδείχθη απ’ τις πλέον κερδοφόρες της Εθνικής Τράπεζας, αντιπροσωπεύοντας
μεγάλο ποσοστό των εσόδων της. Η κυκλοφορία χαρτονομίσματος απετέλεσε το
αντικείμενο ορισμένων περιορισμών που συσχέτιζαν τα τραπεζικά μεγέθη μεταξύ
τους:

Ο πρώτος περιορισμός απαιτούσε την κάλυψη της κυκλοφορίας των

τραπεζογραμματίων

σε

ποσοστό

τουλάχιστον

33,3%,

αποσκοπώντας

στην

εξασφάλιση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα. Ο δεύτερος περιορισμός (που
συμπλήρωνε τον πρώτο) απαιτούσε ότι “το υπόλοιπον του εν γένει παθητικού της
Τραπέζης”, δηλαδή οι προς τρίτους υποχρεώσεις που δεν καλύπτονταν από μεταλλικά
διαθέσιμα, έπρεπε να έχουν ως αντίκρισμα στο ταμείο της Τράπεζας εμπορικά
γραμμάτια ή ομολογίες, προθεσμίας μικρότερης των τριών μηνών. Έτσι οι δύο
πρώτοι περιορισμοί συνδυασμένοι εξασφάλιζαν ότι το σύνολο των υποχρεώσεων της
Τράπεζας καλύπτονταν από μεταλλικό ή άμεσα ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Ο
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τρίτος περιορισμός όριζε πως το σύνολο των υποχρεώσεων της Τράπεζας δεν
μπορούσε να είναι μεγαλύτερο απ’ τα ίδια κεφάλαια συν το εναποταμίευμα. Έτσι
ετίθετο ένα όριο στην κυκλοφορία του τραπεζογραμματίου: Αν η αύξηση των
εργασιών της Τράπεζας είχε ως συνέπεια το παθητικό μείον το εναποταμίευμα
(δηλαδή το ακάλυπτο από μεταλλικά διαθέσιμα παθητικό) να ξεπεράσει την καθαρή
θέση, η αύξηση της κυκλοφορίας θα έπρεπε να σταματήσει. Η Τράπεζα θα μπορούσε
βέβαια να προβεί σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αλλά αυτό θα απαιτούσε την
έγκριση της κυβέρνησης.
Τέλος μια ακόμα υπευθυνότητα της Τράπεζας ήταν η διατήρηση στο
θησαυροφυλάκιό της διαθεσίμων σε μεταλλική μορφή καθώς και συναλλαγματικών
διαθεσίμων σε έντοκες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού.
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (1877 - 1909)
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3.1: 1877 - 1885: ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Τον Απρίλιο του 1877 η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Η
οικουμενική κυβέρνηση Κανάρη ξεκίνησε πολεμικές προετοιμασίες με σκοπό την
απελευθέρωση

αλύτρωτων

περιοχών.

Οι

προετοιμασίες

αυτές

απαιτούσαν

σημαντικούς οικονομικούς πόρους τους οποίους η κυβέρνηση μπορούσε να αντλήσει
μέσω τριών καναλιών: α) Εσωτερική χρηματοδότηση, β) εξωτερική χρηματοδότηση
και γ) έκδοση χαρτονομίσματος. Αρχικά η προσπάθεια άντλησης πόρων στράφηκε
στο εσωτερικό με την κυβέρνηση να εκδίδει ομολογιακό δάνειο αυξάνοντας
ταυτόχρονα το ανώτατο όριο έκδοσης εντόκων γραμματίων. Η προσπάθεια αυτή
απέτυχε παταγωδώς. Απ’ την άλλη η πόρτα του εξωτερικού δανεισμού ήταν από
καιρό κλειστή για την κυβέρνηση λόγω της εκκρεμότητας των δανείων της
ανεξαρτησίας (1824 - 1825). Δεν απέμενε λοιπόν παρά να ακολουθηθεί και αυτή τη
φορά όπως και το 1868 η λύση της έκδοσης χαρτονομίσματος και της αναγκαστικής
κυκλοφορίας. Έτσι στις

19

Ιουνίου

1877 υπογράφηκε η

σύμβαση

μεταξύ

κυβέρνησης, Εθνικής και Ιονικής Τράπεζας σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση
δανειζόταν 10εκ. δραχμές σε τραπεζογραμμάτια και 10εκ. σε μεταλλικό με τόκο 2%
και

σε

αντάλλαγμα

έδινε

το

δικαίωμα

στις τράπεζες να αναστείλουν

τη

μετατρεψιμότητα των τραπεζογραμματίων τους. Παράλληλα εξεδόθη χαρτονόμισμα
έως το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 47εκ. δραχμών. Η κυβέρνηση επέστρεφε στην
Εθνική με νεότερες απαιτήσεις για χρηματοδότηση ενώ ταυτόχρονα αύξανε συνεχώς
το ανώτατο όριο κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων σ’ όλη την περίοδο 1877 - 1880
που διήρκεσε ο πόλεμος. Ως το τέλος της συγκεκριμένης περιόδου ο λόγος των
μεταλλικών διαθεσίμων προς τη νομισματική κυκλοφορία είχε πέσει κάτω απ’ το
10%, καθιστώντας ανέφικτη τη δυνατότητα αποκατάστασης της μετατρεψιμότητας.
Εργαζόμενη προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κατάστασης αυτής η
κυβέρνηση Κουμουνδούρου - που στο μεταξύ είχε διαδεχθεί την οικουμενική
κυβέρνηση Κανάρη - αναγνώρισε τα δάνεια της ανεξαρτησίας και συμφώνησε τη
μετατροπή των ομολογιών σε νέες συνολικού ύψους 1,2εκ. λιρών με επιτόκιο 5% και
ετήσιο χρεολύσιο
αξιοπιστία του

150.000 λίρες. Ο διακανονισμός αυτός απεκατέστησε την

ελληνικού

κράτους ανοίγοντας ξανά τις πόρτες των ξένων

χρηματαγορών. Εκμεταλλευόμενη την κατάσταση η κυβέρνηση με το νόμο της 3ης
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Ιανουάριου 1879 συνομολόγησε εξωτερικό δάνειο ύψους 60εκ. δραχμών με σκοπό
την άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Μάλιστα η κυβέρνηση Τρικούπη που
διαδέχθηκε αυτή του Κουμουνδούρου, ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 1880 ως
ημερομηνία αποκατάστασης της μετατρεψιμότητας την

1η Ιανουάριου

1881.

Εντούτοις η σύντομη αντικατάστασή της από νέα κυβέρνηση Κουμουνδούρου και
νέες πολεμικές περιπέτειες με την Τουρκία στη Θεσσαλία και την Ήπειρο δεν
επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο.
Το Μάρτιο του 1882 η τρικουπική παράταξη ανέβηκε και πάλι στην εξουσία
με

τον

Τρικούπη

να

έχει

θέσει

ως

προτεραιότητα

την

επαναφορά

της

μετατρεψιμότητας των τραπεζογραμματίων καθώς θεωρούσε ότι η αναγκαστική
κυκλοφορία ήταν η αιτία της οικονομικής δυσπραγίας και της υποτίμησης των
τραπεζογραμματίων. Έτσι α) το Νοέμβριο του 1882 προβαίνει στην υποτίμηση της
δραχμής ώστε να γίνει ισοδύναμη μ’ ένα γαλλικό φράγκο και β) το Νοέμβριο του
1883 συνάπτει εξωτερικό δάνειο ύψους 170εκ. χρυσών φράγκων για την εξόφληση
των οφειλών του κράτους προς τις τράπεζες και την αύξηση των μεταλλικών
διαθεσίμων που ήταν απαραίτητη για την επαναφορά της μετατρεψιμότητας. Τελικά
τα μέτρα αυτά φέρνουν αποτέλεσμα καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 1884 παύει η
αναγκαστική κυκλοφορία και η Ελλάδα μπαίνει στον κανόνα χρυσού, τον οποίο είχαν
αρχίσει να υιοθετούν οι χώρες της ΑΝΕ. Δυστυχώς η νομισματική σταθερότητα
διήρκεσε μόνο εννέα μήνες. Η κυβέρνηση λόγω της υπερβολικής δανειακής
επιβάρυνσης των τελευταίων ετών καθώς και της πλημμελούς συλλογής φόρων
αδυνάτισε να ελέγξει τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Απ’ την άλλη η μακροχρόνια
περίοδος της αναγκαστικής κυκλοφορίας προκάλεσε στο κοινό έλλειψη εμπιστοσύνης
προς το χαρτονόμισμα, με αποτέλεσμα να σπεύσει να το ανταλλάξει με μεταλλικό
ήδη απ’ τις πρώτες μέρες της αποκατάστασης της μετατρεψιμότητας. Η επίθεση στα
αποθέματα της Τράπεζας ήταν τέτοια που μέσα σε οκτώ μήνες είχαν μειωθεί στο μισό
(πιν. 5). Το τελικό χτύπημα στην ομαλή λειτουργία του συστήματος έδωσαν νέες
πολεμικές ανάγκες1, οι οποίες για μια ακόμη φορά επελέγη να χρηματοδοτηθούν
μέσω νομισματικής επέκτασης επαναφέροντας την Ελλάδας στο καθεστώς της
αναγκαστικής κυκλοφορίας.

3.2: 1886 - 1909: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

1. Πραξικόπημα της Ανατολικής Ρωμυλίας και επιστράτευση που διατάζει η κυβέρνηση Δηλιγιάννη
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Τον Απρίλιο του 1886 η τρικουπική παράταξη ανεβαίνει ξανα2 στην εξουσία
έχοντας να αντιμετωπίσει ελλείμματα που ξεπερνούν τα 50εκ. Ο Τρικούπης έχοντας
προσδιορίσει το βασικό πρόβλημα της χώρας στην έλλειψη πίστης, που της
απαγορεύει να προσελκύσει δάνεια απ’ το εξωτερικό, προχωρά σε περικοπές
δαπανών και βαριά φορολογία στην οποία πολλοί αμφισβητούν τη δυνατότητα
ανταπόκρισης του έθνους. Τελικά εκμεταλλευόμενος το ευνοϊκό για τις μικρές χώρες
κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς χρηματαγορές καταφέρνει τη συνομολόγηση ενός
μεγάλου δανείου 135εκ. δραχμών (πραγματικού κεφαλαίου 91εκ. δραχμών) με
επιτόκιο 5,88%, για την κάλυψη των ελλειμμάτων. Η δανειακή επιβάρυνση της
χώρας συνεχίστηκε και με τη νέα κυβέρνηση Δηλιγιάννη (1890), η οποία αθετώντας
τις προεκλογικές της υποσχέσεις για παύση της δανειοδοτικής πολιτικής, φειδωλής
διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και ελάφρυνσης του φορολογικού φορτίου
φτάνει σε σημείο να παραδεχτεί την αναγκαιότητα εξωτερικού δανεισμού το
Νοέμβριο του 1891 και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις (που δεν ολοκληρώθηκαν
ποτέ) με αγγλικό τραπεζικό οίκο. Στο μεταξύ η σύναψη εξωτερικού δανείου είχε γίνει
κάτι σαν “εθνικός στόχος” για τους Έλληνες και προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε
μετά την αποπομπή Δηλιγιάννη η νέα κυβέρνηση Τρικούπη του 1892. Έχοντας
προσδιορίσει πλέον ως πηγή των δεινών της ελληνικής οικονομίας την πληθωρική
κυκλοφορία τραπεζογραμματίων, ο Τρικούπης (αλλά και η αντιπολίτευση) θεωρεί
απαραίτητη την εξεύρεση δανείου για άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Η
έκθεση Law - απεσταλμένου της αγγλικής κυβέρνησης για να μελετήσει την
οικονομική κατάσταση της χώρας τον Απρίλιο του 1893 - χρησιμοποιείται για να
πείσει του ξένους κεφαλαιούχους να δανείσουν το ελληνικό κράτος. Το σχέδιο
προέβλεπε τη χορήγηση ενός δανείου ύψους

110εκ. φράγκων το οποίο θα

χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο για την απόσυρση 60εκ. τραπεζογραμματίων σε
χρονικό ορίζοντα μιας τριετίας. Τελικά η αποχώρηση των Γάλλων και Γερμανών απ’
τις διαπραγματεύσεις καθώς και η απαίτηση των πιστωτών για παραχώρηση του
δικαιώματος ελέγχου των οικονομικών της χώρας, οδήγησαν στην παραίτηση της
κυβέρνησης και στη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης. Κάτω απ’ αυτές τις
εξελίξεις σχηματίζεται στις 3 Μαΐου 1893 νέα κυβέρνηση Σωτηρόπουλου - Ράλλη η
οποία το Μάιο του 1893 αποδεχόμενη προτάσεις Άγγλων κεφαλαιούχων, υπέγραψε
τη σύμβαση του δανείου κεφαλαιοποίησης των 100εκ. Το επιτόκιο του δανείου
ορίστηκε στο 5%, το χρεολύσιο στο 0,5%, ενώ για την εξυπηρέτησή του
παραχωρήθηκαν πολλά δημόσια έσοδα (άμεσοι φόροι, τέλη αγκυροβολιάς, φαρικά,
2. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επαναφοράς της μετατρεψιμότητας είχε προηγηθεί μια βραχύβια
(1885 - 1886) κυβέρνηση Δηλιγιάννη
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προξενικά). Ορίστηκε επίσης η αντικατάσταση ομολογιών δανείων παλαιότερων
ετών (1881, 1884, 1889, 1890) με αυτές του νέου δανείου. Ωστόσο η κυβέρνηση
Σωτηρόπουλου - Ράλλη που εγγυούταν την κύρωση του δανείου δεν παρέμεινε
αρκετά στην εξουσία, αλλά αντικαταστάθηκε από μια νέα κυβέρνηση Τρικούπη η
οποία συνέχισε τις διαπραγματεύσεις για το δάνειο ως το Δεκέμβριο του 1893 για να
αποφασίσει τελικά την απόρριψή του.
Μετά και το νέο αυτό ναυάγιο άρχισε πλέον να γίνεται φανερό ότι η
κυβέρνηση θα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Πράγματι στις 10
- 12 - 1893 ψηφίζεται στη βουλή νόμος με τον οποίο το ελληνικό κράτος προβαίνει
στον μονομερή περιορισμό των πληρωμών τόκων του εξωτερικού του χρέους και
καταργεί την καταβολή χρεολυσίων. Το ελληνικό κράτος έχει πτωχεύσει. Οι
Τρικούπης αρχικά και Δηλιγιάννης αργότερα επιχειρούν μετά την πτώχευση το
διακανονισμό των σχέσεων του ελληνικού δημοσίου με τους δανειστές του. Ωστόσο
οι διαπραγματεύσεις διακόπτονται απ’ τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η
ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας και η τεράστια πολεμική αποζημίωση που καλείται να
πληρώσει (4εκ. λίρες), τη σύρουν πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να
αντιμετωπίσει τους δανειστές της, αυτή τη φορά όμως από πολύ μειονεκτικότερη
θέση. Έτσι αναγκάζεται πλέον να αποδεχτεί τη σύσταση διεθνούς επιτροπής
οικονομικού ελέγχου υπό τον πλήρη έλεγχο της οποίας υπάγονται η είσπραξη και
διάθεση προσόδων για την εξυπηρέτηση του δανείου της πολεμικής αποζημίωσης και
των λοιπών χρεών του ελληνικού κράτους. Στο νομισματικό τομέα καθορίζεται
υποχρέωση της κυβέρνησης για ετήσια απόσυρση 2εκ. τραπεζογραμματίων μέχρι τον
περιορισμό του αναγκαστικού χαρτονομίσματος σε 40εκ. δραχμές καθώς και
απαγόρευση νέων εκδόσεων τραπεζογραμματίων εκτός εκείνων που αφορούσαν τις
ανάγκες του εμπορίου και οι οποίες θα ρυθμίζονταν με βάση τα καταστατικά των
τραπεζών. Επίσης ορίστηκε ανώτατο όριο για την έκδοση “ακάλυπτης” νομισματικής
κυκλοφορίας στα 66εκ. δραχμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο διεθνής οικονομικός έλεγχος
έδωσε τέρμα στη νομισματική επέκταση αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη στο
νόμισμα, αφού το κοινό γνώριζε πλέον ότι η κυβέρνηση ήταν δεσμευμένη στην
άσκηση περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση της εμπιστοσύνης καθώς
και η εισροή χρυσού από μεταναστευτικά εμβάσματα άρχισαν σιγά - σιγά να
αντικατοπτρίζονται στη συνεχή ανατίμηση της δραχμής έναντι του φράγκου καθόλη
την περίοδο 1900 - 1909 (διαγ. 4). Τελικά η ισοτιμία δραχμής - φράγκου το 1909
σταθεροποιήθηκε στα καταστατικά της συμφωνίας της ΛΝΕ επίπεδα (1:1) και η
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Ελλάδα με καθυστέρηση 42 χρόνων (1867 - 1909) υιοθέτησε το σύστημα της ΛΝΕ
που από διμεταλλικό είχε μετατραπεί εντωμεταξύ σε κανόνα χρυσού.
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Η περιοριστική πολιτική που επέβαλλε ο Διεθνής Έλεγχος αποδείχθηκε
βραχύβια καθώς ναι μεν έδωσε τέρμα στις συνεχείς νομισματικές επεκτάσεις και την
υποτίμηση, απ’ την άλλη όμως δεν έλαβε υπόψη την αναπόφευκτη πρόοδο της χώρας,
η οποία απαιτούσε την αύξηση κι όχι τον περιορισμό των συναλλακτικών της μέσων.
Η πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα ήταν μια δεκαετία ταχείας οικονομικής ανάπτυξης
για την Ελλάδα: Η αύξηση των εξαγωγών, η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της
εγχώριας παραγωγής, η επέκταση των δραστηριοτήτων της ελληνικής ναυτιλίας και η
αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές μετά το συμβιβασμό
του 1898, ήταν αδιάψευστοι μάρτυρες αυτής της κατάστασης. Είναι βέβαια
κατανοητό ότι οι ανάγκες σε χρήμα μιας τέτοιας οικονομίας είναι αυξημένες ή
τουλάχιστον μεγαλύτερες απ’ αυτές που επέβαλλε η διεθνής επιτροπή, με την ετήσια
μείωση της νομισματικής βάσης. Χαρακτηριστικά ενώ το ποσό που κυκλοφορούσε
για λογαριασμό του κράτους ανέρχονταν σε 73εκ. το 1899, το Σεπτέμβριο του 1903
είχε κατέλθει στα 62,6εκ. δραχμές. Έτσι σύντομα προκλήθηκε νομισματική
στενότητα (που εμφανίζονταν οξύτερη την περίοδο της συγκομιδής των προϊόντων
και της εισαγωγής εμπορευμάτων απ’ το εξωτερικό), η οποία σε συνδυασμό με τη
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, την ανάπτυξη της ναυτιλίας, την αυξανόμενη ροή
ξένων κεφαλαίων και την αύξηση των μεταναστευτικών εμβασμάτων, οδήγησε σε
ανατίμηση της δραχμής έναντι του γαλλικού φράγκου (προς όφελος βέβαια και των
πιστωτών, των οποίων το συμφέρον ήταν πάντοτε πρωταρχική μέριμνα της Διεθνούς
Οικονομικής Επιτροπής).
Μπροστά στον κίνδυνο της υπερβάλλουσας ζήτησης χρήματος και της
νομισματικής στενότητας που επέφεραν τα μέτρα του ελέγχου, οι ελληνικές αρχές
άρχισαν να αντιδρούν και να απομακρύνονται απ’ τις αντιπληθωριστικές πολιτικές
του. Ήδη απ’ το 1907 ο τότε διοικητής της Εθνικής I. Βαλαωρίτης προειδοποιεί ότι
είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την αποφυγή της “νομισματικής στενοχώριας”.
Έτσι προτείνει καταρχήν την “εθνικοποίηση”1 των ελληνικών αργυρών κερμάτων
προς αντικατάσταση των μονόδραχμων και δίδραχμων (περιορισμένης εξοφλητικής
ισχύος) κερματικών γραμματίων. Η πρόταση αυτή προσκρούει στην άρνηση της ΔΟΕ
η οποία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να παρεμποδιστεί η ανοδική πορεία της δραχμής
μέχρι το άρτιο. Η πίεση από ελληνικής πλευράς συνεχίζεται με το Δ. Γούναρη
(υπουργό οικονομικών της κυβέρνησης Θεοτόκη) να αναλαμβάνει το κύριο βάρος
των διαπραγματεύσεων με τη ΔΟΕ, στην οποία τονίζει σε υπόμνημά του ότι η
1. Ο όρος εθνικοποίηση αναφέρεται στην απόσυρση των αργυρών ελληνικών κερμάτων απ’ τις ξένες
αγορές και την απαγόρευση της κυκλοφορίας τους σ’ αυτές.
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ανατίμηση του ελληνικού νομίσματος δεν οφείλεται στη μείωση της προσφοράς
χρήματος (ως αποτέλεσμα της απόσυρσης 2εκ. τραπεζογραμματίων ετησίως), αλλά
στην αύξηση της ζήτησης χρήματος (ή “στην αύξηση των νομισματικών αναγκών”
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει). Τελικά ο Έλεγχος επιτρέπει την εθνικοποίηση των
αργυρών κερμάτων, με την κυβέρνηση Δραγούμη να ψηφίζει στα 1910 το σχετικό
νομοσχέδιο, το οποίο προέβλεπε την κυκλοφορία 15εκ. αργυρών κερμάτων προς
αντικατάσταση 12εκ. κερματικών γραμματίων καθώς και τη σύναψη δανείου 4εκ. για
την αγορά πολύτιμου μετάλλου και την εξαγορά των παλαιών κερμάτων.
Το πρώτο σημαντικό βήμα για την απαγκίστρωση απ’ την ασφυκτική πολιτική
του Ελέγχου είχε πραγματοποιηθεί. Ωστόσο η χρηματική κυκλοφορία είχε ανάγκη
περαιτέρω ενίσχυσης ώστε να συγκρατηθούν οι αντιπληθωριστικές πιέσεις και να
διατηρηθεί η ισοτιμία δραχμής - φράγκου στο 1:1. Προς αυτή ακριβώς την
κατεύθυνση κινούνταν και ο νόμος της 19ης Μαρτίου 1910 (γνωστός ως νόμος
ΓΧΜΒ’), ο οποίος βασίζονταν σε προτάσεις του Βαλαωρίτη και σύμφωνα με τον
οποίο η Εθνική αποκτούσε το δικαίωμα αγοράς χρυσού και ξένου συναλλάγματος
στο άρτιο, έναντι τραπεζογραμματίων τα οποία μπορούσε να εκδίδει πέρα του
ανώτατου

επιτρεπόμενου

ορίου

των

66εκ.

αποκλειστικά

και

μόνο για το

συγκεκριμένο σκοπό. Μπορούσε επίσης να πουλάει χρυσό και συνάλλαγμα στο συν
1% και συν 0,5% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα παραπάνω μέτρα η Τράπεζα ήταν πλέον
σε θέση να δημιουργήσει αποθέματα χρυσού ώστε να ανακόπτει την ανατιμητική
πορεία της δραχμής πάνω απ’ το άρτιο καθώς και να ελέγχει τις αποπληθωριστικές
πιέσεις στην εγχώρια οικονομία. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε ότι τα
συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΤΕ δεν μπορούσαν να αποτελούνται από χρυσό σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% με το υπόλοιπο 90% να αντιπροσωπεύει τοκοφόρες
καταθέσεις συναλλάγματος. Το συναλλαγματικό καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε
λοιπόν ήταν ο κανόνας χρυσού - συναλλάγματος, μια μορφή του κανόνα χρυσού που
είχε αρχίσει να υιοθετείται απ’ τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές του
20ου αιώνα και που έμελλε να κυριαρχήσει για βραχύ χρονικό διάστημα μετά το τέλος
του Α’ παγκοσμίου πολέμου (βλ. και κεφ. 1). Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα
ήταν πλέον απρόθυμη να επιστρέφει σ’ έναν αμιγή μεταλλικό κανόνα όπου το
σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας καλύπτεται από πολύτιμο μέταλλο.
Είχε γίνει μάλλον προφανές ότι όσο υγιές κι αν ήταν το νομισματικό σύστημα, θα
αποδεικνύονταν αδύναμο να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στο χαρτονόμισμα και να
διαφυλάξει το μεταλλικό αποταμίευμα σε συνθήκες κρίσεις ή πανικού. Μάλιστα μετά
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την αύξηση της κυκλοφορίας υπό το νόμο ΓΧΜΒ’ του 1910 οι ελληνικές αρχές
επιδιώκουν την άνοδο του ανώτατου ορίου ακάλυπτης κυκλοφορίας πάνω απ’ τα
66εκ. δραχμές.

Η Ελλάδα έχοντας αποκτήσει απ’ το 1910 τον τίτλο του πλήρους μέλους της
ΛΝΕ, διατηρεί τη νομισματική της σταθερότητα ως το ξέσπασμα του Α’ παγκοσμίου
πολέμου το 1914. Εντωμεταξύ εκμεταλλευόμενη την αναβάθμιση της πιστοληπτικής
της ικανότητας έχει αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης των
πολεμικών αναγκών που προκύπτουν απ’ την εμπλοκή της στους Βαλκανικούς
Πολέμους, χωρίς να αναγκαστεί να καταφύγει στη νομισματική επέκταση. Όμως με
το ξέσπασμα του πολέμου το διεθνές νομισματικό σύστημα καταρρέει. Οι υπέρογκες
πολεμικές δαπάνες σε συνδυασμό με τον υπέρμετρο δανεισμό του κράτους και την
έκδοση τραπεζογραμματίων αναγκαστικής κυκλοφορίας επιφέρουν πτώση όλων των
ευρωπαϊκών νομισμάτων. Οι τράπεζες είναι ανίκανες να εξαργυρώσουν τα χωρίς
αντίκρισμα τραπεζογραμμάτιά τους και ο πανικός του κοινού τροφοδοτεί την κρίση.
Έτσι ένα - ένα τα ευρωπαϊκά κράτη προχωρούν στην παύση της μετατρεψιμότητας
των νομισμάτων τους. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους η Ελλάδα προβαίνει κι
αυτή στην παύση της μετατρεψιμότητας της δραχμής σε χρυσό (όχι όμως και σε
συνάλλαγμα) τον Ιούλιο του 1914. Επίσης δεν εγκαταλείπει το καθεστώς των
σταθερών ισοτιμιών έναντι του γαλλικού φράγκου, το οποίο διατηρεί τη δύναμή του
τους πρώτους μήνες του πολέμου. Μετά όμως το άνοιγμα του χρηματιστηρίου του
Λονδίνου και την πώληση γαλλικών ομολογιών σε μεγάλες ποσότητες, το φράγκο
αρχίζει

να

υποτιμάται

ραγδαία

και

οι

ελληνικές

αρχές

αποφασίζουν

να

εγκαταλείψουν την πολιτική στήριξής του μόνο αφού τα συναλλαγματικά διαθέσιμα
της ΕΤΕ έχουν μειωθεί κατά 60εκ. φράγκα. Τελικά το Μάιο του 1915 η Εθνική
καταφέρνει να μεταφέρει τις καταθέσεις της απ’ την Τράπεζα της Γαλλίας σ’ αυτές
τις Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, επιμένοντας ταυτόχρονα στην πολιτική
των σταθερών ισοτιμιών αφού καταρχήν δένει τη δραχμή με τη στερλίνα και κατόπιν
με το δολάριο. Η πολιτική αυτή αποδείχθηκε καταστροφική ιδιαίτερα μετά την
εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο τον Ιούνιο του 1917. Η αύξηση των αμυντικών
δαπανών

πρόσθεσε

νέα

βάρη

στον

προϋπολογισμό.

Η

προσπάθεια

για

χρηματοδότηση μέσω αύξησης της φορολογίας που επιχείρησε η κυβέρνηση
Βενιζέλου απέτυχε καθώς η άμεση φορολογία αποδείχθηκε αναποτελεσματική λόγω
του ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού ζούσε στα όρια της φτώχειας ενώ η έμμεση
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φορολογία ήταν ήδη υψηλή. Η προσπάθεια εσωτερικού δανεισμού είχε περίπου την
ίδια τύχη ενώ οι χρηματικές πιστώσεις που υποσχέθηκαν οι σύμμαχες χώρες (Η.Π.Α.,
μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) θα έρχονταν μετά το πέρας εξαμήνου απ’ τη λήξη των
εχθροπραξιών.

Έτσι

η

κυβέρνηση

στηρίχθηκε

αποκλειστικά

στην

έκδοση

χαρτονομίσματος (διαγ. 5). Το γεγονός ότι η αυξημένη και ακάλυπτη από
συνάλλαγμα χρηματική κυκλοφορία δεν είχε επιπτώσεις στην αξία της δραχμής μέχρι
το 1919 (διαγ. 6), οφείλεται αποκλειστικά στην επιβολή ελέγχων, στις ροές χρυσού
και στην περιορισμένη μετατρεψιμότητα. Μετά το 1919 η δραχμή άρχισε να
υποτιμάται έντονα ενώ η Εθνική έχανε συνεχώς συναλλαγματικά διαθέσιμα όντας
ταγμένη στο σκοπό της σταθερής ισοτιμίας (διαγ. 7). Οι υποτιμητικές πιέσεις (και
κατά συνέπεια ο ρυθμός απώλειας συναλλαγματικών διαθεσίμων) αυξήθηκαν όταν οι
σύμμαχοι αρνήθηκαν την παροχή των δανείων (απόφαση που συνδέεται κυρίως με
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα - ήττα Βενιζέλου), αφήνοντας τις ελληνικές αρχές
με μοναδική επιλογή χρηματοδότησης των αναγκών την περαιτέρω έκδοση
χαρτονομίσματος.

Τελικά η

αναπόφευκτη

εξανέμιση

των συναλλαγματικών

διαθεσίμων συνέβη τον Αύγουστο του 1919 οπότε η Ελλάδα επέστρεψε στο
καθεστώς των εύκαμπτων ισοτιμιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ (1920 - 1939)
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Οι οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την υπό
εξέταση περίοδο, έλαβαν χώρα υπό τη σκιά πρωτοφανούς πολιτικής και κοινωνικής
αστάθειας καθώς και αιματηρών πολέμων εναντίον της Τουρκίας. Η πολιτική
αστάθεια εκφράστηκε με συχνές μεταβολές κυβερνητικών σχημάτων τα οποία
χαρακτηρίζονταν όχι μόνο απ’ τη βραχύτητα του βίου τους αλλά και από την
ευρύτητα των ιδεολογικών τους πεποιθήσεων. Έτσι κατά την περίοδο 1920 - 1939 το
ελληνικό

κράτος

κυβερνήθηκε

τόσο

από

απόλυτα

δημοκρατικά

εκλεγμένες

κυβερνήσεις, όσο και από άλλες που κατέλαβαν την εξουσία δια της βίας. Όσον
αφορά τις πολεμικές περιπέτειες αυτές εντάθηκαν με τη μικρασιατική εκστρατεία
(1919 - 1922) και ολοκληρώθηκαν με την καταστροφή και τη ντροπιαστική ήττα.
Όλα τα παραπάνω συνέβαλλαν ώστε η συγκεκριμένη εικοσαετία να χαρακτηριστεί
από έντονη αστάθεια στο νομισματικό τομέα. Περίοδοι μέτριας νομισματικής
επέκτασης,

ελεγχόμενου

συναλλαγματικής,

πληθωρισμού

εναλλάσσονταν

με

και

μικρών

περιόδους

διακυμάνσεων

υψηλών

της

δημοσιονομικών

ελλειμμάτων, υψηλού πληθωρισμού και έντονων συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Συνεχής επίσης ήταν και η εναλλαγή μεταξύ περιόδων σταθερών και εύκαμπτων
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Μετά την εγκατάλειψη του προπολεμικού κανόνα
χρυσού - συναλλάγματος, η Ελλάδα παρέμεινε σ’ ένα καθεστώς εύκαμπτων
ισοτιμιών ως το 1928, οπότε και η δραχμή συνδέθηκε με την αγγλική λίρα,
συνάλλαγμα

ευθέως

μετατρέψιμο

σε

χρυσό.

Έτσι

ο

κανόνας

χρυσού

-

συναλλάγματος επανήλθε στη χώρα και διατηρήθηκε ως το 1932 με την κατάργηση
της μετατρεψιμότητας του ελληνικού νομίσματος σε πολύτιμο μέταλλο. Το 1933 οι
ελληνικές νομισματικές αρχές επέλεξαν να συνδέσουν τη δραχμή με το ελβετικό
φράγκο ενώ απ’ το 1936 το νόμισμα της χώρας μας μπήκε στη ζώνη επιρροής της
στερλίνας.

5.1: 1920 - 1928: ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ Η
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1928

Η περίοδος 1920 -1928 ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος της μια περίοδος
υψηλών (πολεμικών κυρίως) δαπανών και υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων που
αποτέλεσαν τη βασική αιτία ανισορροπίας του νομισματικού τομέα, όπως αυτή
προδίδεται απ’ τον υψηλό πληθωρισμό, τις συνεχείς νομισματικές επεκτάσεις και τη
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ραγδαία υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Μόνο μετά το Δεκέμβριο του 1926,
όταν οι πολεμικές περιπέτειες είχαν τερματιστεί και η πολιτική κατάσταση είχε
αρχίσει να σταθεροποιείται, κατέστη δυνατή η εφαρμογή ενός σταθεροποιητικού
προγράμματος το οποίο επέτρεψε στη δραχμή να γίνει και πάλι μέλος του Διεθνούς
Νομισματικού Συστήματος.
Ήδη απ’ το 1919 η Ελλάδα είχε εμπλακεί σ’ ένα φιλόδοξο πόλεμο στη Μικρά
Ασία με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των κρατικών δαπανών. Στον πίνακα
6 φαίνεται καθαρά η σταθερά αυξητική τάση που παρουσίασαν με το μεγαλύτερο
μέρος αυτής να οφείλεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών. Μετά το τέλος του
πολέμου οι δαπάνες συνέχισαν να αυξάνονται αυτή τη φορά όμως ως αποτέλεσμα του
έντονου πληθωρισμού αλλά και λόγω του μαζικού ρεύματος των προσφύγων που
κατευθύνθηκε στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Έτσι μεταξύ 1920 1927 οι κρατικές δαπάνες πενταπλασιάστηκαν, αύξηση που αντιστοιχεί σε μέσο
ετήσιο ρυθμό γύρω στο 25%.
Απ’ την άλλη τα τακτικά έσοδα παρά την αύξησή τους δεν ήταν δυνατόν να
καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες κρατικές ανάγκες. Έτσι παρά τη φορολογική
μεταρρύθμιση που επιχειρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 και τη σημαντική
αύξηση των έμμεσων φόρων που παρουσίασαν μέση ετήσια άνοδο γύρω στο 56%, το
κύριο μέρος των κρατικών αναγκών της περιόδου χρηματοδοτήθηκε είτε με
ανορθόδοξους τρόπους όπως τα αναγκαστικά δάνεια είτε με τη συνήθη τακτική της
προσφυγής στην έκδοση χαρτονομίσματος.
Τα αναγκαστικά δάνεια εκδόθηκαν σε περιόδους έντονων δημοσιονομικών
αναγκών και σκοπό είχαν τη χρηματοδότηση του κράτους χωρίς τη χρήση του
εκδοτικού μηχανισμού. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 1922 για τη
χρηματοδότηση της μικρασιατικής εκστρατείας. Το κοινό αναγκάστηκε να κόψει τα
χαρτονομίσματα που διέθετε στα δύο. Το ένα κομμάτι συνέχισε να αποτελεί χρήμα
ενώ το άλλο ανταλλάχθηκε με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου εικοσαετούς
διάρκειας με επιτόκιο 6,5%. Τον Ιανουάριο του 1926 έγινε νέα προσφυγή σ’ αυτού
του είδους το δανεισμό. Αυτή τη φορά τα χαρτονομίσματα διατήρησαν το 75% της
αξίας τους ενώ το υπόλοιπο 25% ανταλλάχθηκε πάλι με έντοκα γραμμάτια δημοσίου
εικοσαετούς διάρκειας και επιτοκίου 6%. Τα δύο δάνεια βραχυχρόνια τουλάχιστον
επιτέλεσαν το σκοπό τους, αφού κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση του κράτους
χωρίς περαιτέρω νομισματική επέκταση. Μακροχρόνια όμως η συρρίκνωση της
νομισματικής κυκλοφορίας εκτός απ’ τα θετικά της αποτελέσματα (συγκράτηση του
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πληθωρισμού), επέφερε υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος και κατά συνέπεια αύξηση
της ζήτησης των πιστώσεων. Τελικά η πιστωτική επέκταση προκάλεσε αύξηση της
νομισματικής κυκλοφορίας δίνοντας ώθηση σε νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Βέβαια ο πιο κοινός τρόπος χρηματοδότησης του δημοσίου κατά τα έτη πριν
τη σταθεροποίηση (1920 - 1926) ήταν η χρήση του μηχανισμού έκδοσης
χαρτονομίσματος. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 7 οι νομισματικές επεκτάσεις ήταν
συνεχείς και μεγάλες μ’ ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της νομισματικής
κυκλοφορίας της τάξης του 21,2%. Επιπροσθέτως το κράτος κατέφυγε σε δανεισμό
χαρτονομίσματος που εκδίδονταν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό πέρα απ’ το
ανώτατο επιτρεπτό όριο. Οι εκδόσεις τραπεζογραμματίων και τα αντίστοιχα κρατικά
δάνεια που πραγματοποιήθηκαν μ’ αυτή τη διαδικασία παρουσιάζονται στον πίνακα
8. Παρατηρούμε ότι μόνο στην πρώτη περίπτωση το δάνειο δεν αποτελούνταν απ’ το
συνολικό ποσό της επέκτασης.
Η αναγκαστική πολλές φορές απόφαση της προσφυγής στον εκδοτικό
μηχανισμό προς κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών είχε οδυνηρές συνέπειες για
τη νομισματική ισορροπία της χώρας.
Και πρώτα - πρώτα πάνω στο επίπεδο τιμών το οποίο παρουσίαζε εκρηκτική
αύξηση απ’ το 1922 ως το 1927. Χαρακτηριστικά αποτυπώνεται η κατάσταση αυτή
στον πίνακα 9 όπου ο τιμάριθμος κόστους ζωής παρουσιάζει αύξηση 150,5% κατά τα
εν λόγω έτη με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 25%. Στην άνοδο του
πληθωρισμού συνέβαλλε εκτός απ’ τη νομισματική επέκταση και η αύξηση της
ζήτησης, συνέπεια της αύξησης του πληθυσμού η οποία προήλθε απ’ τη συσσώρευση
των προσφύγων της Μ. Ασίας. Η υπερβάλλουσα ζήτηση που προέκυψε ήταν αδύνατο
να καλυφθεί από μια ανελαστική - λόγω της διάρθρωσης του παραγωγικού τομέα προσφορά όπως αυτή της Ελλάδας της δεκαετίας του 1920.
Η

επόμενη

άμεση

συνέπεια

της

νομισματικής

χρηματοδότησης

των

δημοσιονομικών αναγκών ήταν οι υποτιμητικές πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω στο
εγχώριο νόμισμα. Πράγματι η δραχμή έχασε μεγάλο μέρος της αξίας της έναντι των
ξένων συναλλαγμάτων (πιν. 10), εμφανίζοντας παράλληλα και μεγάλες διακυμάνσεις.
Απ’ το 1920 ως το 1927 η τιμή της αγγλικής λίρας δεκαπλασιάστηκε ενώ οκτώ φορές
υψηλότερη κατέστη η τιμή του αμερικανικού δολαρίου. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός
υποτίμησης της δραχμής κατά τα εν λόγω έτη ήταν περίπου 50% και 42% έναντι του
αγγλικού και αμερικανικού νομίσματος αντίστοιχα.
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Οι διάφορες κυβερνήσεις προσπαθώντας να διαφυλάξουν την αξία της
δραχμής κατέφυγαν πολλές φορές σε περιοριστικά, απαγορευτικά και αστυνομικά
μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν προστάτευαν αλλά συχνά υπονόμευαν ακόμη
περισσότερο τη δραχμή. Το Συνδικάτο των Τραπεζών ήταν μια χαρακτηριστική
τέτοια προσπάθεια που εφαρμόστηκε το Μάιο του 1921 απ’ την κυβέρνηση Γούναρη.
Το Συνδικάτο καθόριζε τις τιμές των ξένων νομισμάτων και σύμφωνα με το νόμο
κάθε πράξη συναλλάγματος θα έπρεπε να γίνεται διαμέσου αυτού. Σκοπός του ήταν η
παρακώλυση της εξαγωγής συναλλάγματος και ο στενός έλεγχος της τιμής του. Αυτό
όμως κατέστη αδύνατο καθώς η παράλληλη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στην
οποία συναλλάσσονταν όσοι δεν κατάφερναν να εξυπηρετηθούν απ’ το Συνδικάτο
και οι υψηλότερες τιμές που επικρατούσαν εκεί (η δραχμή πωλούνταν υποτιμημένη,
δηλαδή στην πραγματική της αξία), έβαλαν τη δραχμή υπό κερδοσκοπική πίεση
καθώς όλοι είχαν συμφέρον να αγοράσουν φθηνά αγγλικές λίρες απ’ το Συνδικάτο
και να τις πουλήσουν ακριβά στην ελεύθερη αγορά. Το Σεπτέμβριο του 1925
εφαρμόστηκαν

σκληρά περιοριστικά μέτρα και αστυνομικοί έλεγχοι για τη

διαφύλαξη της αξίας της δραχμής από μια κυβέρνηση η οποία θεώρησε καλό να
εφαρμόσει τις ολοκληρωτικές της αντιλήψεις1 και στην οικονομική πολιτική.
Προσπάθησε λοιπόν με αστυνομικά μέτρα να κλείσει την ελεύθερη αγορά,
απαγορεύοντας τις συγκεντρώσεις γύρω απ’ το χρηματιστήριο και προβαίνοντας σε
συλλήψεις χρηματομεσιτών. Το μέτρο αυτό απεδείχθη ατυχές και βραχύβιο όσο και η
κυβέρνηση που το εφάρμοσε.
Εξαίρεση στον ανορθόδοξο τρόπο επίλυσης των δημοσιονομικών και
νομισματικών προβλημάτων των ετών 1920 - 1927 αποτελεί το έτος 1924. Κατά τη
διάρκειά του έγινε προσπάθεια αύξησης των φορολογικών εσόδων και περιορισμού
της νομισματικής επέκτασης. Επίσης το “προσφυγικό δάνειο” των 10εκ. στερλινών
που χορηγήθηκε απ’ την Κοινωνία των Εθνών (ΚΤΕ) προς αποκατάσταση των
προσφύγων, πρόσθεσε κύρος στην υπόσχεση της κυβέρνησης για ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό και αύξησε την ποσότητα των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Το
1. Πρόκειται για τη στρατιωτική κυβέρνηση που έμεινε στην εξουσία απ’ τον Ιούνιο ως το Δεκέμβριο
του 1925. Την ακολούθησε η δικτατορία του Πάγκαλου που κυβέρνησε απ’ τον Ιανουάριο ως τον
Αύγουστο του 1926. Αυτή τη διαδέχθηκε μια επαναστατική κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Κονδύλη με
συμμετοχή του στρατού η οποία διήρκεσε ως το Δεκέμβριο του 1926. Στις 4 Δεκεμβρίου ορκίστηκε
οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη η οποία διαλύθηκε τον Αύγουστο του 1927. Νέα
οικουμενική κυβέρνηση και πάλι υπό το Ζαΐμη κυβέρνησε ως τον Αύγουστο του 1928 οπότε και η
πολιτική κατάσταση σταθεροποιήθηκε με τη δημοκρατική εκλογή του Ε. Βενιζέλου που κυβέρνησε για
τέσσερα χρόνια.
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αποτέλεσμα των παραπάνω αντικατοπτρίζεται στους πίνακες 7, 9 και 10 απ’ τους
οποίους γίνεται φανερή η πολλή μικρή άνοδος τόσο της νομισματικής κυκλοφορίας
όσο και του γενικού επιπέδου των τιμών καθώς και η ενίσχυση (σε σχέση με το
προηγούμενο έτος) της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι της στερλίνας
και του δολαρίου. Δυστυχώς η ανάκαμψη αυτή ήταν πρόσκαιρη, πράγμα που
φαίνεται καθαρά και στην τροπή που παίρνουν τα νομισματικά μεγέθη που
παρουσιάζονται στους σχετικούς πίνακες.
Η ανατροπή των δυσμενών οικονομικών εξελίξεων και η πορεία προς τη
σταθεροποίηση ξεκίνησε απ’ το Δεκέμβριο του 1926. Δυο σημαντικοί παράγοντες
συνέβαλλαν σ’ αυτό. Πρώτον η παύση των πολεμικών περιπετειών που έχοντας
ξεκινήσει απ’ το 1912 και τους Βαλκανικούς Πολέμους τερματίστηκαν με την ήττα
στο

μικρασιατικό

μέτωπο

μόλις

τρία

χρόνια

πριν.

Δεύτερον

η

(σχετική)

σταθεροποίηση του πολιτικού βίου της χώρας. Συγκεκριμένα στις 4 Δεκεμβρίου 1926
ορκίστηκε οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Α. Ζάίμη, δίνοντας τέρμα στις συνεχείς
μεταβολές των προηγούμενων ετών (βλ. υποσημείωση 1). Ενάμιση χρόνο αργότερα η
πολιτική κατάσταση σταθεροποιήθηκε οριστικά με τον Ε. Βενιζέλο να εξασφαλίζει
άνετη πλειοψηφία και να κυβερνάει επί τετραετία. Η κυβέρνηση Ζαΐμη ενδιαφέρθηκε
άμεσα για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Συγκρότησε για το
σκοπό αυτό μια δωδεκαμελή επιτροπή για τη μελέτη των προβλημάτων της
ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα επιδίωξε την προσφυγή σε εξωτερικό
δανεισμό. Για να επιτύχει την παροχή δανείου αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια της
ΚΤΕ απ’ την οποία ζήτησε να παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις, μια που η
αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές ήταν καταρρακωμένη. Το Μάρτιο του
1927 μια τετραμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων έφτασε στην Ελλάδα για τη
διερεύνηση

της

οικονομικής

της

κατάστασης,

ύστερα

από

απόφαση

της

Δημοσιονομικής Επιτροπής της ΚΤΕ. Μετά από μελέτη των ελληνικών οικονομικών
συνθηκών, το πόρισμα της ομάδας έκανε αναλυτική αναφορά στη γενική οικονομική
κατάσταση της χώρας, στην κατάσταση των δημοσίων οικονομικών της και στη θέση
και το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η
Δημοσιονομική Επιτροπή της ΚΤΕ έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την
οικονομική εξυγίανση και τη χορήγηση του δανείου, τη μεταρρύθμιση του
τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα απαίτησε απ’ την Εθνική τη διακοπή κάθε
εμπορικής δραστηριότητας και τον περιορισμό των εργασιών της μόνο στο εκδοτικό
λειτούργημα. Σαν επιπλέον προϋπόθεση έθεσε την πλήρη ανεξαρτησία της από
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κρατικές

παρεμβάσεις

και την

αποκλειστικότητα του

δικαιώματος

έκδοσης

τραπεζογραμματίων. Αυτό που επιθυμούσε δηλαδή η ΚΤΕ ήταν μια αμιγώς εκδοτική
Κεντρική Τράπεζα, όπως ακριβώς νοείται ο ρόλος της ακόμα και σήμερα. Οι
απαιτήσεις της ΚΤΕ προκάλεσαν αναστάτωση στην Ελλάδα, όσο και αμφισβήτηση
για το κατά πόσο ήταν εφαρμόσιμο το σχέδιο μια που η Εθνική στήριζε σχεδόν επί
έναν αιώνα την ελληνική γεωργία και μεταποίηση, μέσω της εμπορικής της
δραστηριότητας. Τελικά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων απεφεύχθη μέσω του
σχεδίου Τσουδερού, το οποίο πρότεινε την ίδρυση νέας Τράπεζας που θα υιοθετούσε
όλες τις σχετικές προς το εκδοτικό προνόμιο δραστηριότητες της Εθνικής, ενώ η
τελευταία θα διατηρούσε τον εμπορικό της χαρακτήρα. Η νέα Τράπεζα ονομάστηκε
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Η

επιτυχής

έκβαση

των

διαπραγματεύσεων

ολοκληρώθηκε

στις

15

Σεπτεμβρίου 1927 με την υπογραφή του “Πρωτοκόλλου της Γενεύης”. Σύμφωνα μ’
αυτό εγκρίνονταν η παροχή δανείου 9εκ. στερλινών προς την Ελλάδα το οποίο θα
χρησιμοποιούνταν ισόποσα για τους εξής σκοπούς: κάλυψη των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων, αποκατάσταση των προσφύγων και αύξηση των συναλλαγματικών
αποθεμάτων προς σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής.
Πράγματι η ισοτιμία της δραχμής σταθεροποιήθηκε στις 368,55 στερλίνες το 1927,
σαν αποτέλεσμα τόσο του επαρκούς καλύμματος της νομισματικής κυκλοφορίας όσο
και της δημοσιονομικής εξυγίανσης που επετεύχθη με τη βοήθεια του δανείου και της
νέας πολιτικής περιορισμού των δαπανών και αύξησης των φορολογικών βαρών. Η
νομοθετική καθιέρωση της νομισματικής μεταρρύθμισης έγινε με το νόμο της 12ης
Μαΐου 1928. Σύμφωνα μ’ αυτόν καθορίζονταν επίσημη περιεκτικότητα της δραχμής
σε χρυσό ίση με 0,01952634 γραμμάρια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη
περιεκτικότητα πολύτιμου μετάλλου της στερλίνας ήταν 7,32238 γραμμάρια, η
επίσημη

ισοτιμία

δραχμής

-

στερλίνας

καθορίστηκε

ίση

με

375:1

(=

7,32238/0,01952634). Με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε υποχρέωση της ΤτΕ για
απεριόριστη μετατροπή των τραπεζογραμματίων της σε συνάλλαγμα χρυσής βάσης
(στερλίνες) στην επίσημη ισοτιμία. Έτσι η Ελλάδα υιοθέτησε τον κανόνα χρυσού συναλλάγματος και έγινε ξανά μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος. Η
επανασύνδεση της δραχμής με το χρυσό ήταν αναγκαία μια που όλες οι χώρες είχαν
προβεί στην κίνηση αυτή και η εξαρτημένη και ασθενής οικονομικά Ελλάδα δεν θα
μπορούσε

να

αποτελεί

εξαίρεση.

Η

μάλλον υψηλή

επίσημη

ισοτιμία που

καθιερώθηκε, αντιστοιχούσε στο μέσο όρο των de facto ισοτιμιών της τελευταίας
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τριετίας που διαμορφώνονταν στην ελεύθερη αγορά, πράγμα που φανερώνει την
πρόθεση

των

ελληνικών

οικονομικών

αρχών

να

αποφύγουν

μια

σκληρή

αντιπληθωριστική πολιτική προκειμένου η δραχμή να φτάσει σε μια ιδεατή ισοτιμία
καθώς και την πρόνοιά τους για την εξασφάλιση ενός περιθωρίου ασφαλείας στην
περίπτωση που θα παρουσιάζονταν απρόβλεπτες δυσχέρειες.

5.2: 1929 - 1932: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΧΡΥΣΟΥ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Τελικά η διεθνής οικονομική κρίση του 1929 - 1932 ήταν πέρα από κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης αλλά και αντίδρασης απ’ την ελληνική οικονομία. Η κρίση
ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι του 1929 και εκδηλώθηκε με
κατάρρευση του χρηματιστηρίου και ραγδαία πτώση της παραγωγής. Η διάχυσή της
ήταν παγκόσμια καθώς η διακοπή των εισροών αμερικανικών κεφαλαίων προκάλεσε
ανισορροπία στα εμπορικά ισοζύγια των περισσοτέρων χωρών και κλονισμό του
Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος. Συγκεκριμένα όταν το Σεπτέμβριο του 1931 η
αγγλική στερλίνα υποτιμήθηκε και αποσυνδέθηκε απ’ το χρυσό, ο κανόνας χρυσού
συναλλάγματος κατέρρευσε, αφού πολλές χώρες είχαν επιλέξει τη στερλίνα ως
συνάλλαγμα χρυσής βάσης με το οποίο να συνδέσουν τα νομίσματά τους. Η Ελλάδα
που ήταν μια απ’ αυτές, υπέστη τις συνέπειες της κρίσεις εντονότατα στο
νομισματικό τομέα. Το πολύπαθο και πρόσφατα σταθεροποιημένο νομισματικό
σύστημα δεν κατόρθωσε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη δραχμή. Η
επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών , η μείωση των μεταναστευτικών εμβασμάτων
και η διακοπή εισροής κεφαλαίων απ’ το εξωτερικό δημιούργησαν προσδοκίες
υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος και αύξηση της ζήτησης συναλλάγματος. Αυτό
σε συνδυασμό με την απόφαση των ελληνικών νομισματικών αρχών για μη
εγκατάλειψη της χρυσής βάσης οδήγησε σε ραγδαία μείωση του αποθέματος χρυσού
και συναλλάγματος, το οποίο από 4241εκ. δραχμές στο τέλος του 1928, είχε
περιοριστεί σε 176εκ. δραχμές το Μάιο του 1932 (πιν. 11). Αντίστοιχη ήταν και η
εξέλιξη

του

καλύμματος

της

νομισματικής

κυκλοφορίας

(μεταλλικό

+

συναλλαγματικό απόθεμα / νομισματική κυκλοφορία) το οποίο το 1932 ήταν
μειωμένο κατά 40,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 1928 (πιν. 11). Οι
παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν τις ελληνικές αρχές στην (επίσημη) αναστολή της
2. Μείωση 60% των ελληνικών εξαγωγών κατά τα έτη 1928 - 1932. (Για πλήρη στοιχεία βλ. πιν. 11)
3. Μείωση 67,3% των μεταναστευτικών εμβασμάτων κατά τα έτη 1928 - 1932. (Για πλήρη στοιχεία
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μετατρεψιμότητας της δραχμής τον Απρίλιο του 1932. Ας πάρουμε όμως τα
πράγματα με τη σειρά:
Μετά την υποτίμηση της στερλίνας και την αποσύνδεσή της απ’ το χρυσό το
Σεπτέμβριο του 1931, εμφανίστηκε ένα δίλημμα για τις ελληνικές αρχές. Η δραχμή
θα έπρεπε να ακολουθήσει τη στερλίνα ή να παραμείνει συνδεδεμένη με το χρυσό;
Υποστηρικτής της πρώτης άποψης ήταν (και με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητή της
Τράπεζας της Αγγλίας Otto Niemeyer) ο καθηγητής Κυριάκος Βαρβαρέσος, οποίος
διατύπωνε τις αμφιβολίες του για το αν και κατά πόσο το ύψος των μεταλλικών και
συναλλαγματικών διαθεσίμων ήταν αρκετό για τη διατήρηση σταθερών ισοτιμιών και
μάλιστα σε περίοδο κρίσης. Με τη δεύτερη άποψη συντάχθηκαν μεταξύ άλλων οι
Ελευθέριος Βενιζέλος (πρωθυπουργός) και Αλέξανδρος Διομήδης (διοικητής της
ΤτΕ), οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη μια επταετία νομισματικής αστάθειας και
υποτιμήσεων που είχε προηγηθεί (1920 - 1927) καθώς και μια επίπονη προσπάθεια
σταθεροποίησης, φοβούνταν ότι η επιστροφή στις κυμαινόμενες ισοτιμίες θα
επανατροφοδοτούσε τις πληθωριστικές πιέσεις και την υποτίμηση σε σημείο πέραν
κάθε ελέγχου. Τελικά η δεύτερη άποψη υπερίσχυσε κι έτσι στις 21 Σεπτεμβρίου 1931
η ΤτΕ καθόρισε το αμερικανικό δολάριο ως το συνάλλαγμα χρυσής βάσης στο οποίο
ήταν πλέον μετατρέψιμη η δραχμή. Η ισοτιμία των δύο νομισμάτων καθορίστηκε στις
77,05 δραχμές ανά δολάριο.
Δυστυχώς όμως οι εξελίξεις δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές και η παραπάνω
επιλογή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ατυχής. Υπό το βάρος λοιπόν της διεθνούς κρίσης η
ήδη κλονισμένη δραχμή απώλεσε εντελώς την εμπιστοσύνη του κοινού, με
αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης συναλλαγματικών διαθεσίμων, τα
οποία εξανεμίζονταν γρήγορα απ’ τα ταμεία της Τράπεζας. Για την αντιμετώπιση της
κατάστασης η κυβέρνηση ψήφισε μια σειρά νόμων (28 Σεπτεμβρίου, 8 Οκτωβρίου, 1

Φεβρουάριου) με τους οποίους καταργούνταν η απεριόριστη και ελεύθερη μετατροπή
δραχμών σε συνάλλαγμα χρυσής βάσης. Παράλληλα ελήφθησαν επιπρόσθετα μέτρα
όπως υποχρεωτική μετατροπή καταθέσεων συναλλάγματος σε δραχμές, υποχρεωτική
μετατροπή του σε συνάλλαγμα εισοδήματος των εξαγωγέων σε δραχμές, απαγόρευση
εξαγωγής δραχμών στο εξωτερικό κ.α. Επίσης σε μια προσπάθεια προσέλκυσης των
φυγαδευθέντων κεφαλαίων αυξήθηκαν τα εγχώρια επιτόκια. Δυστυχώς τα παραπάνω
δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τη διαρροή του συναλλάγματος, με αποτέλεσμα
σύντομα να εμφανισθεί πρόβλημα εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους το οποίο
βέβαια έπρεπε να εξοφληθεί σε ξένο νόμισμα. Τον Ιανουάριο του 1932 το πρόβλημα
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είχε οξυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε η ελληνική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ζητήσει
απ’ την ΚΤΕ α) δάνειο 12,5εκ. λιρών για τη σταθεροποίηση του νομίσματος και τη
συνέχιση των μεγάλων δημοσίων έργων και β) αναστολή της εξυπηρέτησης του
εξωτερικού και του κυμαινόμενου δημοσίου χρέους για μια πενταετία. Η ΚΤΕ
επιφυλάχθηκε να απαντήσει στέλνοντας στην Ελλάδα (για μια ακόμη φορά) μια
ειδική επιτροπή με αποστολή να μελετήσει την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η
επιτροπή επισήμανε στο πόρισμά της τη ραγδαία διαρροή συναλλάγματος που είχε
επιφέρει μείωση του καλύμματος της νομισματικής κυκλοφορίας στο 32% το Μάρτιο
του 1932 καθώς και την πρόβλεψή της για εμφάνιση ελλείμματος 400εκ. δραχμών
στον προϋπολογισμό του έτους 1932 -1933. Τελικά η ΚΤΕ απέρριψε τα ελληνικά
αιτήματα αποδεχόμενη μόνο εκείνο περί αναστολής εξυπηρέτησης του εξωτερικού
χρέους, για ένα όμως χρόνο αντί για πέντε της ελληνικής πρότασης. Για την
αντιμετώπιση της κατάστασης η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε με παύση της
μετατρεψιμότητας του ελληνικού νομίσματος, μια απόφαση που απλώς επικύρωνε
επίσημα την de facto εγκατάλειψη της χρυσής βάσης που είχε συντελεστεί ήδη απ’ το
Σεπτέμβριο - Οκτώβριο του 1931. Ο σχετικός νόμος (5422/1932) ψηφίστηκε στη
Βουλή τον Απρίλιο του 1932. Μετά την έξοδό της απ’ τον κανόνα χρυσού συναλλάγματος η δραχμή άρχισε να υποτιμάται συνεχώς με αποκορύφωμα το
Δεκέμβριο του 1932, οπότε η τιμή της στερλίνας είχε φτάσει το πρωτοφανές επίπεδο
των 609 δραχμών. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι η τιμή του αγγλικού νομίσματος μετά
τη σταθεροποίηση του 1928 ήταν 375 δραχμές. Η πτωτική πορεία της δραχμής
ανακόπηκε τον Ιανουάριο του 1933. Ως τότε τα ξένα συναλλάγματα είχαν τόσο πολύ
ανατιμηθεί

έναντι

του

ελληνικού

νομίσματος,

ώστε

πλέον

να

θεωρούνται

υπερτιμημένα. Η υποτίμηση του δολαρίου το Μάρτιο του 1933 ενίσχυσε αυτή την
άποψη με αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς συναλλάγματος στην εσωτερική
αγορά. Έτσι η δραχμή άρχισε να ανακτά την αξία της, ενώ η ΤτΕ εκμεταλλευόμενη
την υπερβάλλουσα προσφορά, μπόρεσε να αποκτήσει ποσότητες συναλλάγματος σε
χαμηλή τιμή, αποκαθιστώντας το απόθεμα των συναλλαγματικών της διαθεσίμων που
πρακτικά είχε εξανεμιστεί ως το Απρίλιο του 1932.

5.3: 1933 - 1936: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Τον Ιούνιο του 1933 η Ελλάδα επέστρεψε στο καθεστώς σταθερών ισοτιμιών
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συνδέοντας το νόμισμά της με το ελβετικό φράγκο, νόμισμα χώρας - μέλους του
Συνασπισμού Χρυσού (Gold Block). Η Ελβετία μαζί με τις Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο
και Ολλανδία παρέμενε πιστή στον κανόνα χρυσού ακόμα και μετά το 1931, όταν
αυτός εγκαταλείφθηκε διεθνώς. Η δραχμή συνδεόμενη με το ελβετικό νόμισμα και μη
όντας μετατρέψιμη σ’ αυτό, μόνο έμμεσα συνδέθηκε αυτή τη φορά με το χρυσό.
Διατήρησε δε αξιοσημείωτα σταθερή σχέση με το πολύτιμο μέταλλο καθόλη τη
διάρκεια της παραμονής της στο σύστημα, μέχρι δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1936
οπότε και η υποτίμηση του γαλλικού φράγκου συνοδεύτηκε απ’ τη διάλυση του Gold
Block.

5.4: 1936 - 1939: Η ΔΡΑΧΜΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ
Μετά τη διάλυση του Συνασπισμού Χρυσού κρίθηκε άσκοπη η οποιαδήποτε
σύνδεση της δραχμής με το πολύτιμο μέταλλο. Η μεταστροφή της ελληνικής
νομισματικής πολιτικής επισημοποιήθηκε με απόφαση της ΤτΕ στις 27 Σεπτεμβρίου
1936 με την οποία καθορίζονταν α) σύνδεση της δραχμής με τη στερλίνα. Το
ελληνικό νόμισμα θα διατηρούσε σταθερή σχέση έναντι του αγγλικού (και των
συνδεόμενων μ’ αυτό), ενώ θα μπορούσε να κυμαίνεται ελεύθερα έναντι των
υπολοίπων, β) Τιμή αγοράς και πώλησης 546 και 550 δραχμές αντίστοιχα. Οι τιμές
αυτές μπορούσαν να είναι προσαρμόσιμες απ’ την Τράπεζα “αναλόγως των αναγκών
της εθνικής οικονομίας”.
Τα επόμενα τρία χρόνια η τιμή του αγγλικού νομίσματος παρουσίασε
ελάχιστες διακυμάνσεις. Αυτό ήλθε ως αποτέλεσμα των ανελεύθερων μέτρων της
κυβέρνησης

Μεταξά,

των

διεθνών

συναλλαγματικών

περιορισμών

και

της

περιορισμένης μετατρεψιμότητας που επικράτησαν μέχρι τις παραμονές του Β’
παγκοσμίου πολέμου. Ένδειξη της συναλλαγματικής σταθερότητας της περιόδου
είναι ότι αν και ένα καθεστώς σταθερών ισοτιμιών (όπως αυτό που εφάρμοζε η
Ελλάδα) απαιτεί αυξημένη παρεμβατική δραστηριότητα απ’ την πλευρά της
Κεντρικής Τράπεζας και κατά συνέπεια υψηλή μεταβλητότητα των διαθεσίμων της, η
εικόνα που παρουσίασαν τα τελευταία μόνο κάτι τέτοιο δεν προδίδει. Συγκεκριμένα
το σύνολο του αποθέματος (χρυσός + συνάλλαγμα) της ΤτΕ για τα έτη 1936 - 1939
παρουσίασε μέγιστη και ελάχιστη τιμή 3685 και 3173εκ. δραχμές αντίστοιχα, γύρω
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από ένα μέσο 3477εκ. δραχμών. Η τυπική απόκλιση για την εν λόγω περίοδο (=
189,3349) είναι σημαντικά μικρότερη τόσο σε σχέση μ’ εκείνη της περιόδου 1928 1932 (= 942,47) οπότε η χώρα μας συμμετείχε στον κανόνα χρυσού - συναλλάγματος
όσο και μ’ αυτή των ετών 1933 - 1935 (= 341,17) που χαρακτηρίστηκαν απ’ τη
συμμετοχή της στο Συνασπισμό Χρυσού. (Βλ. και πιν. 12).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1939 - 1952)

69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Τη δεκαετία του 1930 η δραχμή συμπλήρωνε εκατό χρόνια ζωής. Έχοντας
γνωρίσει στιγμές εύρυθμης λειτουργίας αλλά και στιγμές κατάρρευσης και
ταπείνωσης (όπως π.χ. η επιβολή του Διεθνούς Ελέγχου), το ελληνικό νομισματικό
σύστημα έμελλε να γνωρίσει μαζί με τα περισσότερα ευρωπαϊκά τη μεγαλύτερη
κρίση του την περίοδο 1939 - 1944, την περίοδο δηλαδή που η ανθρώπινη ιστορία
στιγματίστηκε από ένα απ’ τα πιο τραγικά γεγονότα της, τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Η
συγκεκριμένη περίοδος θα εξεταστεί σε δύο υποπεριόδους μια που αυτή του 1939 —
1941

(έναρξη

χαρακτηρίστηκε

Β’
από

παγκοσμίου
προσπάθεια

πολέμου
ελέγχου

και
των

ελληνο

-

ιταλικός

πληθωριστικών

πόλεμος)

πιέσεων

και

νομισματική σταθερότητα, ενώ κατά την υποπερίοδο 1941 - 1944 (γερμανική
κατοχή) υπήρξε πλήρης κατάλυση του εθνικού νομισματικού συστήματος και
ολοκληρωτική απαξίωση του εθνικού νομίσματος. Στο τρίτο μέρος αυτού του
κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με τις προσπάθειες αναστήλωσης του νομισματικού
τομέα που ακολούθησαν το τέλος του πολέμου.

6.1: 1939 - 1941: ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η νομισματική και συναλλαγματική σταθερότητα που επετεύχθη μετά το
1936 διήρκεσε μόλις τρία χρόνια. Το φθινόπωρο του 1939 τα σύννεφα του πολέμου
είχαν τόσο πολύ πυκνώσει πάνω απ' την Ευρώπη ώστε ο κόσμος ζήτησε εναγωνίως
να αποσύρει τα χρήματά του απ’ τις τράπεζες με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση
της νομισματικής κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίστηκε με
αύξηση των πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), προς τις εμπορικές
τράπεζες ώστε αφενός να στηριχθεί το τραπεζικό σύστημα και αφετέρου να
διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στη δραχμή, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν η κρίση
αντιμετωπιζόταν με απαγορεύσεις αναλήψεων. Η αντιμετώπιση της κρίσης ήταν
αδύνατο να αποδειχθεί μονιμότερη καθώς η Ελλάδα εισερχόταν κι η ίδια στον
πόλεμο. Έτσι το φθινόπωρο του 1940 το φαινόμενο των μαζικών αναλήψεων
επαναλήφθηκε

εντονότερο

αυτή τη

φορά,

επιφέροντας μεγάλη

αύξηση της

νομισματικής κυκλοφορίας, αντιμετωπίστηκε δε με επιβολή περιορισμών. Η αύξηση
της νομισματικής κυκλοφορίας τροφοδότησε υψηλό πληθωρισμό ο οποίος το
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Νοέμβριο του 1940 ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερος απ’ τον πληθωρισμό του
1939. Ο πληθωρισμός τροφοδοτούνταν κι απ’ τις συνεχείς νομισματικές επεκτάσεις
οι οποίες πραγματοποιούνταν για την κάλυψη των αυξημένων αμυντικών δαπανών.
Αν και έγινε προσπάθεια χρηματοδότησής τους από αύξηση της φορολογίας, κάτι
τέτοιο ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτύχει σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη
κατάσταση μ’ ό,τι αυτό συνεπάγεται (πτώση της οικονομικής δραστηριότητας,
δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού κ.τ.λ.). Έτσι η ελληνική κυβέρνηση
αντιμετώπισε το πρόβλημα της χρηματοδότησης του πολέμου με άντληση των
απαραίτητων κεφαλαίων απ’ την ΤτΕ, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιώντας το
εκδοτικό προνόμιο απλώς αύξανε τις εκτυπώσεις χαρτονομισμάτων. Κατά συνέπεια η
νομισματική κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 72% στη διάρκεια του ελληνο - ιταλικού
πολέμου (Οκτώβριος 1940 - Απρίλιος 1941). Κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετό να
προκαλέσει ραγδαία υποτίμηση της δραχμής, πράγμα όμως που δε συνέβη
τουλάχιστον τη συγκεκριμένη περίοδο. Κι αυτό διότι οι νομισματικές επεκτάσεις
ήταν καλυμμένες σε συνάλλαγμα που προέρχονταν από βρετανικές πιστώσεις οι
οποίες είχαν χορηγηθεί για αυτό ακριβώς το σκοπό. Οι πιστώσεις μάλιστα ήταν
“χωρίς περιορισμό” πράγμα που εξυπηρετούσε αφάνταστα τις ελληνικές ανάγκες.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι αν και ο δείκτης κόστους ζωής (σαν μέτρο του
πληθωρισμού) αυξήθηκε κατά 12% την περίοδο Οκτωβρίου 1940 - Απριλίου 1941
και η προσφορά χρήματος παρουσίασε κι αυτή αύξηση της τάξης του 9%, η δραχμή
παρέμεινε σταθερή σε σχέση με τη στερλίνα καθόλη τη συγκεκριμένη περίοδο. Δε
συνέβη βέβαια το ίδιο και μετέπειτα όταν η γερμανική κατοχή εδραιώθηκε στην
Ελλάδα.

6.2: 1941 - 1944: ΚΑΤΟΧΗ, ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η κατοχική περίοδος στην Ελλάδα διήρκεσε απ’ τον Απρίλιο του 1941 ως τον
Οκτώβριο του 1944. Σ’ αυτό το διάστημα συντελέστηκε η πλήρης καταστροφή της
χώρας σ’ όλους τους τομείς. Επικεντρώνοντας στο νομισματικό τομέα η κατοχή έχει
συνδεθεί άρρηκτα με τον υπερπληθωρισμό του 1943 - 1944, την κατάρρευση του
νομισματικού συστήματος και την πλήρη απαξίωση της δραχμής.
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Ο παραγωγικός μηχανισμός της ελληνικής οικονομίας σχεδόν παρέλυσε κατά
την κατοχική περίοδο. Η παραγωγική της δυναμικότητα γνώρισε κατακόρυφη πτώση
καθώς το φυσικό της κεφάλαιο τόσο στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα όσο και
στον τομέα των μεταφορών, καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά είτε σαν
αποτέλεσμα των πολεμικών επιχειρήσεων είτε δια της επί τόπου επιτάσεως των
προϊόντων και των μέσων που ήταν απαραίτητα για τη συντήρηση της πολεμικής
μηχανής του Άξονα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του ανθρώπινου
κεφαλαίου (περίπου το 7% του ελληνικού πληθυσμού έχασε τη ζωή του είτε στις
πολεμικές επιχειρήσεις είτε στο εκτελεστικό απόσπασμα είτε λόγω κακουχιών) είχαν
ως αποτέλεσμα τη μείωση του εθνικού εισοδήματος που το 1941 αποτελούσε μόνο
ένα ποσοστό της τάξης του 33% σε σχέση μ’ εκείνο του 1939.
Η σπανιότητα των βασικών προϊόντων που προέκυψε και που ενισχύονταν με
την τακτική των κατοχικών δυνάμεων να χρησιμοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της
ήδη ανεπαρκούς εθνικής παραγωγής για τη συντήρηση των στρατευμάτων και για
εξαγωγές στις χώρες του Άξονα, επέτεινε περαιτέρω τις πληθωριστικές πιέσεις που
όπως είδαμε άρχισαν να εντείνονται απ’ τον Οκτώβριο του 1940. Αυτό όμως που τις
τροφοδοτούσε ακόμη περισσότερο ήταν η ανεξέλεγκτη έκδοση χαρτονομίσματος την
οποία επέβαλλαν οι γερμανικές δυνάμεις στην κατοχική διοίκηση της ΤτΕ1. Έχοντας
καταλύσει κάθε καταστατικό περιορισμό, οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν τον
εκδοτικό μηχανισμό της Τράπεζας στην προσπάθειά τους να ελέγξουν τα ελλείμματα
και να και να χρηματοδοτήσουν τις πολεμικές τους ανάγκες. Έτσι ως το Δεκέμβριο
του 1942 η κυκλοφορία χαρτονομίσματος ήταν κατά 15,7 φορές μεγαλύτερη σε
σχέση με τον Απρίλιο του 1941, ενώ το κόστος ζωής είχε κι αυτό αυξηθεί κατά 127,7
φορές (πιν. 13).
Η ίδια πολιτική συνεχίστηκε και κατά το έτος 1943. Η νομισματική
κυκλοφορία το Δεκέμβριο του συγκεκριμένου έτους ήταν 135,5 φορές αυξημένη σε
σχέση με τον Απρίλιο του 1941 με το κόστος ζωής να ‘χει κι αυτό αυξηθεί 1319,2
φορές (πιν. 13). Η ανεξέλεγκτα ανοδική πορεία των τιμών μεταξύ 1941 - 1943
φαίνεται να διακόπτεται από καθοδικές μάλιστα τάσεις κατά την περίοδο Νοεμβρίου
1942 - Φεβρουάριου 1943. Αυτό αποδίδεται (Αλογοσκούφης - Λαζαρέτου 2002)
πρώτον στην αναπτέρωση των προσδοκιών για απελευθέρωση μετά τη νικηφόρα
έκβαση των επιχειρήσεων εναντίον του Άξονα στη Βόρεια Αφρική, δεύτερον στην
άφιξη εξωτερικής βοήθειας που συνέβαλε στην άμβλυνση του προβλήματος του
επισιτισμού και τρίτον στα μέτρα της γερμανικής οικονομικής επιτροπής υπό τον
1. Κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου η νόμιμη διοίκηση της ΤτΕ είχε διαφύγει στη Νότια
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Neubacher. Τα μέτρα αυτά που περιελάμβαναν την ελάττωση της συνεισφοράς της
χώρας στις ανάγκες των κατοχικών δυνάμεων και την κατάργηση των ελέγχων τιμών,
βοήθησαν στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων για σύντομο μόνο διάστημα.
Άλλες προσπάθειες για αντιστροφή της κατάστασης έγιναν απ’ την κατοχική
διοίκηση της ΤτΕ. Λόγω όμως της περιορισμένης ή και ανύπαρκτης δικαιοδοσίας της
οι προτάσεις της πάντα έπεφταν στο κενό.
Η συνεχής χειροτέρευση της αγοραστικής δύναμης της δραχμής και η
επιδείνωση της θέσης της σε σχέση με τα ξένα συναλλάγματα, οδήγησε σε
ολοκληρωτική απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού προς αυτή με αποτέλεσμα την
εμφάνιση του φαινομένου του υπερπληθωρισμού όταν το Νοέμβριο του 1943
σημειώθηκε

απότομη

αύξηση

των πληθωριστικών προσδοκιών.

Η

περίοδος

Νοεμβρίου 1943 - Οκτωβρίου 1944 είναι η περίοδος κατά την οποία η δραχμή έχει
χάσει τις λειτουργίες της σαν χρήμα (οι συναλλαγές στην Ελλάδα γίνονται στη βάση
του αντιπραγματισμού) και υποτιμάται ραγδαία σε σχέση με το χρυσό και τα ξένα
νομίσματα. Την ίδια περίοδο οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις αρχίζουν να εισάγουν
χρυσές αγγλικές λίρες προκειμένου να διευκολύνουν τις εγχώριες συναλλαγές τους
καθώς και να επιδιώξουν τη μείωση του ρυθμού αύξησης της προσφοράς χρήματος
και κατ’ επέκταση τη συγκράτηση των υποτιμητικών πιέσεων. Καθώς όμως η
εμπιστοσύνη στη δραχμή εκμηδενίζεται οι χρυσές αγγλικές λίρες αντικαθιστούν την
τελευταία ως “μέσο συναλλαγών” αλλά και ως “μέσο αποθήκευσης αξιών”.
Αποκτούν δηλαδή όλες τις ιδιότητες του χρήματος που έχει απολέσει η δραχμή και
γίνονται ταυτόχρονα αντικείμενο αποθησαυρισμού καθώς μάλιστα οι προσδοκίες για
επερχόμενη λήξη του πολέμου ολοένα αυξάνουν.
Όταν τον Οκτώβριο του 1944 λήγει η γερμανική κατοχή στην Ελλάδα έχουν
πλέον απομείνει μόνο τα ερείπια της ελληνικής οικονομίας. Ο δημοσιονομικός
τομέας έχει καταστραφεί παρουσιάζοντας ελλείμματα τεραστίων διαστάσεων ενώ
ανάλογα είναι τα φαινόμενα και στο νομισματικό τομέα. Ααμβάνοντας ξανά ως βάση
τον Απρίλιο του 1941 η δραχμή έχει υποτιμηθεί κατά 2.305.948.911 φορές έναντι της
χρυσής αγγλικής λίρας με τη νομισματική κυκλοφορία και το κόστος ζωής να έχουν
αυξηθεί κατά 2.276.320 και 1.633.540.989 φορές αντίστοιχα (πιν. 13). Το τραπεζικό
σύστημα έχει κι αυτό καταρρεύσει με τον υπερπληθωρισμό να έχει εξαφανίσει τις
καταθέσεις ενώ ταυτόχρονα έχουν καταλυθεί κι όλες οι σχέσεις πιστωτή - χρεώστη.
Η Ελλάδα εξερχόμενη απ’ το Β’ παγκόσμιο πόλεμο έπρεπε να διανύσει πολύ δρόμο
συνέχισε τον αγώνα έναντι των δυνάμεων του Άξονα. Εντωμεταξύ είχε καταφέρει να φυγαδεύσει το
χρυσό αποταμίευμα της χώρας, συμβάλλοντας στη μεταπολεμική της ανάκαμψη.

73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ακόμη για να επουλώσει τις πληγές της και να κατακτήσει την κοινωνική, πόσο
μάλλον και τη νομισματική σταθερότητα.

6.3: 1944 - 1952: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η κατάλυση της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της κατοχικής
περιόδου έθεσε τα θεμέλια για τη συνεχή υποτίμηση του ελληνικού νομίσματος και
τον επίμονο πληθωρισμό που συνεχίστηκαν και μετά την αποχώρηση των
γερμανικών στρατευμάτων απ’ την Ελλάδα. Χρειάστηκαν μάλιστα τρεις προσπάθειες
σταθεροποίησης μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα δεκαπέντε μηνών μέχρι να επιτευχθεί
η νομισματική σταθερότητα.
A ’ προσπάθεια: Το Νοέμβριο του 1944, ένα μήνα δηλαδή μετά τη λήξη της

γερμανικής κατοχής, ο πληθωρισμός αυξάνονταν με τρομακτικούς ρυθμούς (αύξηση
9480% στο δεκαήμερο 31 Οκτωβρίου - 10 Νοεμβρίου), ενώ ταυτόχρονα η δραχμή
υπετιμάτο έναντι της αγγλικής λίρας σε σημείο πλήρους απαξίωσης (υποτίμηση
1550% στο ίδιο χρονικό διάστημα). Ο δημοσιονομικός τομέας δεν είχε καλύτερες
επιδόσεις με τα έσοδα να καλύπτουν μόνο το 0,4% των συνολικών εξόδων κατά τον
Οκτώβριο του 1944 και το υπόλοιπο τμήμα να καλύπτεται με έκδοση νέου χρήματος.
Έτσι η νομισματική κυκλοφορία από 295 τετράκις εκατομμύρια την ημέρα
αποχώρησης των γερμανικών στρατευμάτων είχε ανέλθει στα 6,3
εκατομμύρια μέχρι τις

πεντάκις

10 Νοεμβρίου. Η ανάγκη λοιπόν μιας νομισματικής

μεταρρύθμισης ήταν άμεση.
Πράγματι η πρώτη προσπάθεια για νομισματική μεταρρύθμιση δεν άργησε.
Έγινε σε συνεργασία με Βρετανούς εμπειρογνώμονες και κυρώθηκε νομοθετικά με το
νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1944. Η προσπάθεια αυτή στηρίζονταν σε δύο πυλώνες. Ο
πρώτος αναφέρονταν στη δημιουργία της “νέας δραχμής” και στη μετατροπή νέων /
παλαιών δραχμών στην ισοτιμία 1:50 δισεκατομμύρια. Η νέα δραχμή καθορίστηκε
μετατρέψιμη (μόνο για ποσά άνω των 12.000 δραχμών) προς την αγγλική
στρατιωτική λίρα στην ισοτιμία 600 προς 1. Η αγγλική στρατιωτική λίρα αποτελούσε
νόμιμο νόμισμα στον ελλαδικό χώρο, αλλά όχι και στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν
ήταν μετατρέψιμη σε κανένα ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανόμενης και της στερλίνας.
Ο δεύτερος πυλώνας είχε να κάνει με την τοποθέτηση ενός ανωτάτου ορίου
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προκαταβολών

και

πιστώσεων

της

ΤτΕ

προς

το

Δημόσιο

ύψους

δύο

δισεκατομμυρίων νέων δραχμών.
Τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας δεν ήταν
τα αναμενόμενα. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να περικόψει τα έξοδα και να αυξήσει τα
έσοδα με την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Δεν θεσπίστηκαν νέοι
φόροι και οι φορολογικοί συντελεστές παρέμειναν αμετάβλητοι με συνέπεια τα
φορολογικά

έσοδα

κατά

το

πρώτο

εξάμηνο

μετά

τη

μεταρρύθμιση

να

αντιπροσωπεύουν λιγότερο απ’ το 1/6 των συνολικών εσόδων. Σ’ αυτό συνέβαλλε
βέβαια και η περιορισμένη εξουσία της ελληνικής κυβέρνησης αφού μετά την έναρξη
της πρώτης φάσης του εμφυλίου πολέμου το Δεκέμβριο του 1944, το μεγαλύτερο
μέρος της ελληνικής επικράτειας ελέγχονταν απ’ το ΕΑΜ. Η έκρηξη του εμφυλίου
επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό με έκτακτες στρατιωτικές
δαπάνες τις οποίες η κυβέρνηση χρηματοδότησε με άντληση πιστώσεων απ’ την ΤτΕ
πέρα απ’ το όριο των δύο δισεκατομμυρίων, το οποίο παραβίασε ήδη απ’ τους δύο
πρώτους μήνες της μεταρρύθμισης. Η ΤτΕ με τη σειρά της έβαζε σε λειτουργία τον
μηχανισμό έκδοσης χαρτονομίσματος. Ως συνέπεια η νομισματική κυκλοφορία
εκτινάχθηκε στα 26δις το Μάιο του 1945 σε σχέση με τα 5δις του Ιανουάριου ενώ ο
πληθωρισμός παρουσίαζε μέσο μηνιαίο ρυθμό αύξησης ίσο με 18% κατά το εξάμηνο
Νοεμβρίου 1944 - Μάί'ου 1945. Επίσης τα έσοδα που η ελληνική κυβέρνηση ήλπιζε
να αποκομίσει απ’

τη

διάθεση των προϊόντων της διεθνούς βοήθειας δεν

αποδείχθηκαν αρκετά ώστε να καλύψουν τα έξοδα διανομής τους. Έτσι ως τον Ιούνιο
του 1945 και με τη δραχμή να υποτιμάται συνεχώς έναντι της χρυσής αγγλικής λίρας,
είχε γίνει προφανές ότι η πρώτη αυτή προσπάθεια σταθεροποίησης του νομισματικού
συστήματος είχε αποτύχει.
Β’ προσπάθεια·. Η δεύτερη προσπάθεια σταθεροποίησης του ελληνικού

νομισματικού συστήματος έγινε τον Ιούνιο του 1945 με γνώμονα το σχέδιο του τότε
διοικητή της ΤτΕ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κυριάκου Βαρβαρέσου. Το
σχέδιο που τέθηκε σε εφαρμογή στις 4 Ιουνίου 1945 βασίζονταν στους εξής άξονες:
αύξηση της ξένης βοήθειας, αναζωογόνηση της εγχώριας παραγωγής και επιβολή
ελέγχων μισθών και τιμών. Η αύξηση της ξένης βοήθειας που ανήλθε σε 300εκ.
δολάρια για το 1945 συν πίστωση 25εκ. δολαρίων απ’ την Τράπεζα Εισαγωγών Εξαγωγών των Η.ΓΊ.Α. ήταν ιδιαιτέρως σημαντική και μάλιστα η Ελλάδα ήταν η
μόνη χώρα της Ευρώπης που την απολάμβανε σε τέτοιο μέγεθος. Για την τόνωση της
εγχώριας παραγωγής η κυβέρνηση προχώρησε σε αύξηση των μισθών και μείωση
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(έως και του μισού) της τιμής πώλησης των ειδών της ξένης βοήθειας, αυξάνοντας
έτσι τα κίνητρα για εργασία. Επιπρόσθετα επέβαλε ελέγχους μισθών και τιμών
αναθέτοντας σε ειδικό αστυνομικό σώμα την περιφρούρηση της συμμόρφωσης στο
μέτρο. Προσπάθησε επίσης να μειώσει το φαινόμενο του αποθησαυρισμού χρυσών
αγγλικών λιρών με την ανάθεση του μονοπωλίου αγοράς και πώλησης των
τελευταίων στην ΤτΕ. Τέλος υποτίμησε τη δραχμή έναντι της στερλίνας και του
δολαρίου καθορίζοντας τιμές δύο χιλιάδων και πεντακοσίων δραχμών αντίστοιχα.
Πολλά απ’ τα παραπάνω μέτρα (π.χ. αύξηση μισθών, μείωση τιμών των
προϊόντων

της

ξένης

βοήθειας,

σύσταση

ειδικού

αστυνομικού

σώματος)

συνεπάγονταν κόστος το οποίο επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό.
Για την αντιστάθμιση των νέων βαρών η κυβέρνηση αποφάσισε την επιβολή ενός
νέου φόρου στα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Τελικά η λειτουργία του μέτρου
αποδείχθηκε

αδύνατη

καθώς οι θίγόμενοι απ’

αυτό αντέδρασαν

με

βίαιες

κινητοποιήσεις, οδηγώντας το Βαρβαρέσο σε παραίτηση στις 2 Σεπτεμβρίου. Ήδη
όμως απ’ τον Αύγουστο τα ανώτατα όρια τιμών άρχισαν να παραβιάζονται με την
ειδική αστυνομία να αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση και τον πληθωρισμό να
παρουσιάζει νέα έξαρση, η οποία συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες μέχρι το
Δεκέμβριο. Τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 1945 τα συνολικά έσοδα παρά την
επιβολή νέων φόρων και την ξένη βοήθεια ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερα απ’ το 60% των
συνολικών εξόδων. Η εμπιστοσύνη προς το εθνικό νόμισμα άρχισε ξανά να παίρνει
την κατιούσα, ενώ αντίθετη πορεία σημείωνε η τιμή της χρυσής αγγλικής λίρας
παρουσιάζοντας μηνιαίο ρυθμό ανατίμησης 46,6%, 59,1% και 160,0% κατά την
περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1945.
Γ’ Προσπάθεια: Η τρίτη προσπάθεια νομισματικής σταθεροποίησης έγινε σε
στενή συνεργασία με τη Μεγάλη Βρετανία η οποία παρείχε τόσο την τεχνική όσο και

την οικονομική βοήθεια για την αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας. Με την
υπογραφή της αγγλο - ελληνικής συμφωνίας στις 24 Ιανουάριου 1946 τίθεται σε
εφαρμογή το αγγλικό σχέδιο το οποίο περιελάμβανε τα εξής σημεία:
ΐ.

Αναδιοργάνωση

του

δημοσιονομικού τομέα με

κατάρτιση ρεαλιστικών

προϋπολογισμών, βελτίωση του φορολογικού και φοροεισπρακτικού συστήματος,
αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, περικοπή δαπανών, αύξηση της
τιμής διάθεσης των προϊόντων της ξένης βοήθειας και επιβολή ελέγχων τιμών.
ϋ. Δημιουργία (με το νόμο της 9/3/1946) μιας πενταμελούς2 Νομισματικής
Επιτροπής της οποίας η ομόφωνη συγκατάθεση ήταν απαραίτητη προκειμένου να
2. Τα μέλη της επιτροπής ήταν ο διοικητής της ΤτΕ, οι υπουργοί συντονισμού και οικονομικών και δύο
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εκδοθεί νέο χαρτονόμισμα απ’ την ΤτΕ. Έτσι τοποθετήθηκε ένας φραγμός στις
συνεχείς νομισματικές επεκτάσεις.
iii. Καθιέρωση ενός συστήματος σταθερών ισοτιμιών έναντι της στερλίνας και του
δολαρίου το οποίο θα υποστηρίζονταν μέσω του δικαιώματος για αγοραπωλησία
χρυσών αγγλικών λιρών που δόθηκε στην ΤτΕ, με το νόμο της 14/2/1946. Η αξία της
δραχμής καθορίστηκε (υποτιμούμενη εκ νέου) στις 1/20.000 στερλίνες και στα
1/5.000 δολάρια. Αν και η πολιτική των σταθερών ισοτιμιών φαίνεται να λειτούργησε
αρκετά καλά κατά το 1946 (την. 14), σε βάρος βέβαια των συναλλαγματικών και
μεταλλικών αποθεμάτων της ΤτΕ, τα επόμενα χρόνια η δραχμή υπέστη συνεχείς
υποτιμήσεις (βλ. παρακάτω).
ΐν. Παροχή οικονομικής βοήθειας για διεκπεραίωση του σχεδίου. Έτσι η Μεγάλη
Βρετανία παραιτήθηκε απ’ την απαίτηση για αποπληρωμή των πιστώσεων των ετών
1940 - 1941, ελαφρύνοντας τον προϋπολογισμό κατά ένα ποσό ίσο ή και μεγαλύτερο
απ’ τη μισή αξία των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΤτΕ. Επίσης παρείχε δάνειο
10εκ. στερλινών που θα χρησίμευε ως “κάλυμμα” για την έκδοση νέου χρήματος.
Επιπλέον οι Η.Π.Α. παρείχαν κι αυτές πιστώσεις συνολικού ύψους 80εκ. δολαρίων.
Η δημοσιονομική εξυγίανση άρχισε σταδιακά να δίνει ώθηση και στη
νομισματική. Τα συνολικά έσοδα το Μάρτιο του 1946 έφτασαν να καλύπτουν τα
συνολικά έξοδα σε ποσοστό 50% με την κατάσταση να συνεχίζει να βελτιώνεται και
τον υπόλοιπο χρόνο. Επίσης το καθαρό εθνικό προϊόν αν και δεν έφτασε στα επίπεδα
του 1938 είχε αυξηθεί σημαντικά. Το συνολικό επίπεδο τιμών παρουσίασε τάσεις
σταθεροποίησης μετά τον Ιανουάριο του 1946 με ήπια φαινόμενα αποπληθωρισμού
να κάνουν την εμφάνισή τους (πιν. 14 και διαγ. 8). Ακόμα η τιμή της χρυσής
αγγλικής λίρας κυμαίνονταν κι αυτή μέσα σε στενά όρια για το συγκεκριμένο έτος
(πιν. 14).
Η σταθερότητα δυστυχώς δεν μπόρεσε να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια
μια που η συναλλαγματική πολιτική ήρθε σε πλήρη αντίθεση με τη χαλαρή
νομισματική

και

πιστωτική

πολιτική

που

ακολουθήθηκε.

Συγκεκριμένα

η

χρηματοδότηση για ανάκαμψη της παραγωγικής δραστηριότητας, επελέγη να γίνει
μέσω επέκτασης των πιστώσεων. Μάλιστα λόγω της απελπιστικής κατάστασης στην
οποία βρισκόταν το τραπεζικό σύστημα στα πρώτα χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου,
θεωρήθηκε απαραίτητη η παραβίαση των καταστατικών ρυθμίσεων της ΤτΕ, στην
οποία δόθηκε πλέον το δικαίωμα χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα, προς στήριξη
της συγκεκριμένης πολιτικής. Έτσι ο καθορισμός κι ο έλεγχος της προσφοράς
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χρήματος

και

κατ’

επέκταση

προτεραιότητα της ΤτΕ,

η

του πληθωρισμού,

οποία πλέον

έπαψε να

είναι αυστηρή

σχεδόν παθητικά αντιδρούσε στις

επικρατούσες πιέσεις για περισσότερη χρηματοδότηση.
Η μόνη δραστηριότητα της Τράπεζας που πρόδιδε ότι δεν είχε εγκαταλείψει
εντελώς το στόχο της σταθερότητας των τιμών και του ελέγχου της νομισματικής
βάσης, ήταν η αγοραπωλησία χρυσών αγγλικών λιρών. Όπως είδαμε το δικαίωμα
αυτό της δόθηκε στα πλαίσια της αγγλο - ελληνικής συμφωνίας του 1946,
αποκαθιστώντας τη μετατρεψιμότητα της δραχμής και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη
σ’ αυτή, μια εμπιστοσύνη όμως που ακόμα παρέμενε χαμηλή λόγω του εμφυλίου
πολέμου. Η χρυσή αγγλική λίρα συνέχιζε να αποτελεί μια πιο αξιόπιστη μονάδα
μέτρησης αξιών και αποθεματοποίησης πλούτου απ’ τη δραχμή, επομένως η
συγκράτηση της τιμής της μέσω των αγοραπωλησιών που πραγματοποιούσε η ΤτΕ,
μπορούσε να αμβλύνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα
ήταν σε θέση να ελέγχει ως ένα βαθμό και την προσφορά χρήματος, αφού πουλώντας
για παράδειγμα το ξένο νόμισμα, μπορούσε να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα
εγχώριου νομίσματος. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής υπολογίζεται ότι την
τριετία 1946 - 1948 562δις δραχμές αποσύρθηκαν απ’ την κυκλοφορία.
Ωστόσο τα περιοριστικά αποτελέσματα που επετεύχθησαν ήταν μάλλον
αδύναμα να συγκρατήσουν την πιστωτική επέκταση που λάμβανε χώρα για τη
χρηματοδότηση της οικονομίας, με αποτέλεσμα ο στόχος της διατήρησης σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών να καταστεί ανέφικτος. Έτσι η δραχμή αδυνατούσε να
διατηρήσει τη δύναμή της έναντι των κυριοτέρων ξένων συναλλαγμάτων μέχρι το
1953. Ως προς τη χρυσή αγγλική λίρα γνώρισε υποτίμηση της τάξης του 118% κατά
την περίοδο 1946 - 1949 (πιν. 15), ενώ διαδοχικές υποτιμήσεις (Οκτώβριος 1947,
Σεπτέμβριος 1949) γνώρισε και έναντι της στερλίνας και του δολαρίου, με την τιμή
της να διαμορφώνεται στα 1/15.000 δολάρια και 1/42.000 στερλίνες ως το τέλος του
1949.
Τα επόμενα έτη (1950 - 1952) η χαλαρότητα στη νομισματική πολιτική
αντικαταστάθηκε από αυστηρότητα και περιοριστικά μέτρα τα οποία σε συνδυασμό
με την παύση της ξένης βοήθειας (η οποία συνεχώς αύξανε τη νομισματική βάση) και
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οδήγησαν σε
θεαματική πτώση του πληθωρισμού, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο εγχώριο
νόμισμα και προετοίμασαν τη χώρα για την επιτυχημένη είσοδό της στο σύστημα των
σταθερών - προσαρμόσιμων ισοτιμιών του Bretton Woods.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ BRETTON WOODS (1953 - 1972)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

79

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με τις εθνικές και εμφύλιες διαμάχες να
έχουν τερματιστεί, η ελληνική κοινωνία καθώς και η ελληνική οικονομία μπορούσαν
να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. Οι προσπάθειες σταθεροποίησης του νομισματικού
συστήματος που είχαν αρχίσει μετά τη λήξη του ΕΓ παγκοσμίου πολέμου, έμελλε να
ολοκληρωθούν το 1953 με την είσοδο της χώρας στο διεθνές σύστημα του Bretton
Woods, εγκαινιάζοντας μια εικοσαετή περίοδο νομισματικής σταθερότητας και
οικονομικής ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αυτή η σχέση της δραχμής με το δολάριο
παρέμεινε σταθερή. Έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη και πατώντας στη
σταθερότητα του δολαρίου και την ανοδική πορεία των οικονομιών του δυτικού
κόσμου, η δραχμή βάδιζε στο δρόμο της ισορροπίας και της ευημερίας χωρίς
κλυδωνισμούς και ιδιαίτερους φαινομενικά κινδύνους. Έτσι οι δεκαετίες του 1950
και 1960 χαρακτηρίστηκαν όχι μόνο από νομισματική σταθερότητα αλλά και μείωση
του πληθωρισμού, αύξηση των ξένων επενδύσεων και αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος. Ας δούμε όμως τις εξελίξεις αναλυτικότερα:
Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, χρειάστηκαν επανειλημμένες
προσπάθειες σταθεροποίησης του ελληνικού νομισματικού συστήματος προκειμένου
αυτό να ανακάμψει απ’ το σημείο της κατάρρευσης στο οποίο είχε περιέλθει κατά τη
διάρκεια της κατοχικής περιόδου. Η επιτομή αυτών των προσπαθειών ήρθε με την
υποτίμηση του 1953 και τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1954, με τις οποίες
κατέστη δυνατή η εισαγωγή της δραχμής στο σύστημα του Bretton Woods.
Συγκεκριμένα στις 9 Απριλίου 1953 η κυβέρνηση Παπάγου, ύστερα από εισήγηση
του υπουργού συντονισμού Σπύρου Μαρκεζίνη και με τη σύμφωνη γνώμη της
Νομισματικής Επιτροπής, του διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της κυβέρνησης
των Ηνωμένων Πολιτειών, υποτίμησε τη δραχμή έναντι του δολαρίου κατά 50%,
ούτως ώστε ένα δολάριο να ισοδυναμεί πλέον με 30.000 δραχμές. Οι επίσημοι λόγοι
της υποτίμησης στηρίζονταν στην “υπερεκτίμηση της δραχμής έναντι των ξένων
νομισμάτων, γεγονός που εμπόδιζε την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, την
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και καθιστούσε απραγματοποίητη την εξισορρόπηση
του ισοζυγίου πληρωμών”. Πράγματι ο υψηλός διαφορικός πληθωρισμός μεταξύ της
Ελλάδας και των εμπορικών της εταίρων στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις
αρχές του ’50 είχε προκαλέσει σημαντική μείωση της ανταγωνιστικότητας. Η
νομισματική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε το Μάιο του

1954, όταν με νέα

πρωτοβουλία του Σπύρου Μαρκεζίνη αποφασίστηκε να περικοπούν τρία μηδενικά
απ’ όλες τις νομισματικές αξίες, με συνέπεια κάθε νέα δραχμή να ισοδυναμεί με
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χίλιες παλιές. Η κίνηση αυτή αν και ενήργησε κατά κύριο λόγο στον ψυχολογικό
τομέα,

περιόρισε

σημαντικά

τις

πληθωριστικές

πιέσεις.

Αποτέλεσμα

της

μεταρρύθμισης του 1953 - 1954 ήταν η εισαγωγή της δραχμής στο σύστημα
σταθερών - προσαρμόσιμων ισοτιμιών του Bretton Woods, στο οποίο και παρέμεινε
μέχρι την κατάρρευσή του το 1971. Καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής της στο εν
λόγω σύστημα, η δραχμή διατήρησε σταθερή σχέση έναντι του δολαρίου στο επίπεδο
30:1. Αν και δεν ήταν χρυσή (υπολογισμένη δηλαδή σε χρυσό), ήταν συνδεδεμένη μ’
ένα νόμισμα (το δολάριο), που παρέμενε καθορισμένο σε χρυσό. Η συμμετοχή της
Ελλάδας στο σύστημα του Bretton Woods συνοδεύτηκε από μια πολύ θετική εικόνα
των οικονομικών της δεικτών και επιδόσεων.
Παρατηρώντας τον πίνακα 16 στον οποίο απεικονίζεται ο δείκτης τιμών
καταναλωτή και η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του για την περίοδο πριν την επιβολή
της δικτατορίας1, διαπιστώνουμε πως ο πληθωρισμός ήταν σχετικά χαμηλός και με
μικρές διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα η μέση ετήσια μεταβολή του δεν ξεπερνούσε το
3,7%. Αν τώρα περιορίσουμε την υπό εξέταση περίοδο στη δεκαετία 1956 -1966, η
οποία χαρακτηρίστηκε απ’ τη μακρόβια κυβέρνηση Καραμανλή (1956 - 1963) και το
κλίμα πολιτικής σταθερότητας που επικράτησε, τότε τα πληθωριστικά φαινόμενα
εμφανίζονται ακόμη πιο αποδυναμωμένα, με μια μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη
τιμών του καταναλωτή της τάξης του 2%. Η πτώση του πληθωρισμού - αποτέλεσμα
του περιορισμού της νομισματικής και πιστωτικής επέκτασης που άρχισε να
συντελείται μετά το 1950 καθώς και της μεταρρύθμισης του 1953 - 1954 - οδήγησε
σε περαιτέρω μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών και κατά συνέπεια σε αύξηση
της εμπιστοσύνης στο εγχώριο νόμισμα και πτώση της ζήτησης χρυσών αγγλικών
λιρών. Η αύξηση της εμπιστοσύνης στη δραχμή αντικατοπτρίζεται στην πτωτική
τάση που παρουσίασε η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος σ’ όλο το διάστημα
1948 - 1968 (διαγ. 9), σημάδι ότι το κοινό πλέον αργούσε να απαλλαγεί από κάθε μία
δραχμή εισοδήματος. Ταυτόχρονα μειώθηκε και η ψυχολογική εξάρτηση των
1. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας χαρακτηρίστηκε από
επεκτατικές τάσεις με δυσμενή αποτελέσματα τόσο στον πληθωρισμό όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών. Η πιστωτική επέκταση που επιχειρήθηκε σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο βαθμό
οικονομικής δραστηριότητας, προκάλεσαν αύξηση της ζήτησης και κατά συνέπεια αύξηση του
επιπέδου τιμών. Με τη σειρά του αυτό οδήγησε σε μείωση της ανταγωνιστικότητας και επιδείνωση του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Οι εξελίξεις αυτές συνέπεσαν με την εμφάνιση σοβαρών
κλυδωνισμών στο σύστημα του Bretton Woods με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του ελληνικού
νομισματικού συστήματος γι άλλη μια φορά.
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Ελλήνων απ’ τη χρυσή αγγλική λίρα, η τιμή της οποίας εμφάνισε καθοδικές τάσεις
μετά το 1952.
Ο χαμηλός και σταθερός πληθωρισμός της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε
και από την αύξηση της προσφοράς, την αύξηση δηλαδή του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο πίνακας 17 παρουσιάζει την εξέλιξη του ΑΕΠ για τα έτη 1953 1966 σε σταθερές τιμές 1958. Παρατηρώντας διαπιστώνουμε τις ικανοποιητικές
επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, η οποία παρά τις σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις
παρουσίαζε μέσο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της τάξης του 6,9%. Οι τιμές είναι
αποπληθωρισμένες πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη είναι πραγματική. Επιπλέον
οι μικρές αυξήσεις του πληθυσμού οδήγησαν και σε αύξηση του πραγματικού κατά
κεφαλήν προϊόντος το οποίο παρουσίαζε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6%.
Η αύξηση του εθνικού προϊόντος στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση
της δευτερογενούς παραγωγής, αφού όλες οι κυβερνήσεις της εικοσαετίας 1950 —
1970 έδωσαν αυξημένη βαρύτητα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας. Προτεραιότητα
δόθηκε στην παραγωγή ενέργειας και την ίδρυση

βιομηχανιών ικανών να

εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο της χώρας, στη δημιουργία μεγάλων δημοσίων
έργων και στην αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό του παγίου τεχνικού εξοπλισμού
της χώρας. Στον πίνακα 18 φαίνεται καθαρά το ολοένα αυξανόμενο μερίδιο του
τομέα της μεταποίησης στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σχέση με το συνεχώς
μειούμενο του αγροτικού τομέα. Αν και οι δύο τομείς αντιπροσώπευαν αντίστοιχα το
15% και 34% του ΑΕΠ το 1953, η συμμετοχή τους σ’ αυτό το 1966 ήταν 17% για τον
τομέα της μεταποίησης και 24% για τον αγροτικό τομέα, ενώ ως το 1972 ο αγροτικός
τομέας αποτελούσε μόνο το 17% του ΑΕΠ με τον τομέα της μεταποίησης να έχει
εκτιναχθεί στο 33%.
Συνυφασμένη με την πολιτική της ανάπτυξης της βιομηχανίας ήταν και η

πολιτική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Αυτή στηρίχθηκε με συγκεκριμένα
νομοθετήματα τα οποία προσέφεραν επενδυτικά κίνητρα και προστάτευαν το ξένο
κεφάλαιο. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν η αύξηση των ξένων επενδύσεων
και η εισροή κεφαλαίων με συνέπεια τη ραγδαία βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών
και την ενίσχυση της συναλλαγματικής σταθερότητας. Στη βελτίωση του ισοζυγίου
πληρωμών συνέβαλλε και η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη της χώρας μετά το
1950, όπως φαίνεται και στον πίνακα 19.
Η εικοσαετία 1953 - 1972 υπήρξε μια ασυνήθιστα μακροχρόνια περίοδος
νομισματικής και συναλλαγματικής σταθερότητας για την ιστορία της δραχμής.
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Ωστόσο η σταθερότητα αυτή ευδοκίμησε μέσα σ’ ένα περιβάλλον νομισματικής
συμμόρφωσης και αξιοπιστίας που βασίζονταν στην εύρυθμη λειτουργία του
διεθνούς συστήματος σταθερών - προσαρμόσιμων ισοτιμιών του Bretton Woods.
Όταν αυτό κατέρρευσε το 1971 (για τους λόγους κατάρρευσης βλ. κεφ. 1), η “χρυσή
εικοσαετία” της δραχμής έλαβε τέλος. Το δολάριο που αποτελούσε βάση του
συστήματος άρχισε απ’ τα τέλη του 1971 να υποτιμάται σταδιακά. Η δραχμή
διατηρώντας σταθερή σχέση έναντι του αμερικάνικου νομίσματος το ακολούθησε
στις υποτιμήσεις του, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στην ιστορία της που έμεινε
γνωστή ως “καθεστώς διολίσθησης”.
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8.1: 1972 - 1989: ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (ΕΡΠΟΥΣΕΣ
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ)

Η περίοδος που εξετάζεται στην παρούσα υποενότητα υπήρξε επιζήμια απ’
όλες τις απόψεις για την ελληνική οικονομία. Η νομισματική ισορροπία και η
εύρωστη οικονομική ανάπτυξη της προηγούμενης εικοσαετίας έδωσαν τη θέση τους
σε υψηλό πληθωρισμό, συνεχή υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος, ανεξέλεγκτα
ελλείμματα, πτώση των επενδύσεων και μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης της
οικονομίας. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην αποστασιοποίηση της Ελλάδας απ’ την
προσπάθεια σύγκλισης που κατέβαλαν οι υπόλοιπες χώρες των ευρωπαϊκών
κοινοτήτων, με αποτέλεσμα την αδυναμία ένταξης της δραχμής στο Μηχανισμό
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) στον οποίο υπάκουαν τα νομίσματα των
Ευρωπαίων εταίρων μας. Χάθηκε έτσι η ευκαιρία της υιοθέτησης ενός πλαισίου
νομισματικής και δημοσιονομικής συμμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα έγινε περισσότερο
επίπονη η μελλοντική προσπάθεια για σύγκλιση προς το ευρωπαϊκό πρότυπο.
Όσον αφορά τον πολιτικό τομέα η πτώση της δικτατορίας σήμανε τη
χειραφέτηση πολλών κοινωνικών ομάδων και την αύξηση της πίεσης επί των
κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης για αναδιανομή του εισοδήματος και επέκταση του
κοινωνικού κράτους. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις αυτές απέτυχαν να διαχειριστούν
σωστά τα συγκεκριμένα αιτήματα, καταφεύγοντας σε πολιτικές που καταργούσαν
κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της μακροοικονομικής ισορροπίας. Είναι επίσης
λυπηρό ότι στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών εντάχθηκε και η επέκταση του κρατικού
τομέα στον οποίο απορροφήθηκαν πολλές πάσχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να
μην υποστούν οι κυβερνήσεις το πολιτικό κόστος της ανεργίας. Οι παραπάνω
πολιτικές χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από εσωτερικό δανεισμό ο οποίος

χρησιμοποιήθηκε και για την αναχρηματοδότηση των ελλειμμάτων, με συνέπεια το
δημόσιο χρέος να γιγαντωθεί ως το τέλος της δεκαετίας του 1980. Η κακή
δημοσιονομική διαχείριση συνδυαζόμενη με την κοινή - για την εποχή - πρακτική
άσκησης άμεσου ελέγχου πάνω στη νομισματική πολιτική, συνέβαλε στη δημιουργία
πληθωριστικών προσδοκιών εκ μέρους του κοινού. Οι τελευταίες άρχισαν να
ενισχύονται ήδη απ’ τις αρχές του 1970 λόγω της πιστωτικής επέκτασης που
επιχειρήθηκε, της κατάρρευσης του Bretton - Woods καθώς και των δύο
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πετρελαϊκών

κρίσεων

του

1973

και

1979.

Ας

δούμε

όμως

τις

εξελίξεις

αναλυτικότερα:

8.1.1: 1972 - 1981: Η Ελλάδα στο Κατώφλι της Ευρώπης

Όπως

αναφέραμε

και

στο

προηγούμενο

κεφάλαιο

ο

οικονομικός

προσανατολισμός της δικτατορικής κυβέρνησης ήταν επεκτατικός. Προκειμένου να
διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των ετών 1955 - 1967 και κατά τη
διάρκεια της “επταετίας”, η κυβέρνηση διευκόλυνε την πιστωτική επέκταση μέσω
απλουστεύσεων των απαραίτητων διαδικασιών για τη χορήγηση δανείων και μια
σειρά άλλων τροποποιήσεων του καθεστώτος χρηματοδότησης. Η πολιτική αυτή
συμπληρώθηκε και απ’ τη δημοσιονομική πλευρά με την αύξηση των δαπανών.
Από τα παραπάνω προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο μια πληθωριστική
διαδικασία που άρχισε να επιταχύνεται επικίνδυνα απ’ τα μέσα του 1972 (διαγ. 10).
Συγκεκριμένα ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 6,6% κατά το
συγκεκριμένο έτος. Ατυχής και ενισχυτική των πληθωριστικών πιέσεων αποδείχθηκε
και η συναλλαγματική πολιτική που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση. Μετά την
κατάρρευση

του

Bretton

Woods

έγινε

η

αναπροσαρμογή

των

διεθνών

συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες στα πλαίσια της Σμιθσόνειας Συμφωνίας
(Δεκέμβριος 1971), ενισχύθηκαν έναντι του δολαρίου. Το ελληνικό νόμισμα όμως
έμεινε δεμένο με το αμερικανικό, με αποτέλεσμα να υποτιμάται έναντι των
υπολοίπων. Αυτό αύξησε το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων και κατά συνέπεια
το εγχώριο επίπεδο τιμών. Το τελευταίο δέχθηκε τη χαριστική βολή όταν το 1973
σημειώθηκε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Η αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις
είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές, με αποτέλεσμα στο τέλος του 1973 η οικονομία να
βρεθεί με ρυθμό πληθωρισμού μεγαλύτερο από 25% (διαγ. 10). Εν τω μεταξύ οι
ελληνικές νομισματικές αρχές αποφάσισαν - αν και καθυστερημένα - την
αποδέσμευση της δραχμής απ’ το δολάριο. Έτσι με το νομοθετικό διάταγμα της 19ης
Οκτωβρίου 1973 δόθηκε το δικαίωμα στην ΤτΕ να καθορίζει με πράξη του διοικητή
της, την ισοτιμία του ελληνικού έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Κατόπιν αυτής
της απόφασης η δραχμή γνώρισε μια αξιοσημείωτη ανατίμηση της τάξης του 10%, η
οποία όμως αντισταθμιζόμενη απ’ το διεθνή πληθωρισμό δεν μπόρεσε να αποδειχθεί
ευεργετική για την εξέλιξη του εγχωρίου επιπέδου τιμών. Μια σειρά από μέτρα
τέθηκε σ’ εφαρμογή την περίοδο 1972 - 1973 για τον περιορισμό της ρευστότητας
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καν κατ’ επέκταση τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Τα πιο αυστηρά ήταν αυτά του
Ιουλίου

1973,

στα

οποία

μεταξύ

άλλων

προβλέπονταν

αύξηση

του

αναπροεξοφλητικού επιτοκίου, αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων
και

καθορισμός

ανώτατου

ορίου

πιστώσεων.

Η

αντιπληθωριστική

πολιτική

ενισχύθηκε με νέα μέτρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 1974. Τελικά τα παραπάνω σε
συνδυασμό με την κρίση του Ιουλίου 1974 (τουρκική εισβολή στην Κύπρο),
οδήγησαν την οικονομία σε ύφεση που εκδηλώθηκε με πτώση του εθνικού προϊόντος,
της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Παράλληλα ο δείκτης τιμών του καταναλωτή
σημείωσε (περιορισμένη) αύξηση 13,5% έναντι του εκρηκτικού 30,7% του 1973.
Μετά τη έξοδο απ’ την ύφεση του 19741, οι ελληνικές νομισματικές αρχές
κατεύθυναν τις προσπάθειές τους στη σταθεροποίηση του επιπέδου τιμών σε χαμηλά
επίπεδα. Αν και ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε σε διψήφια νούμερα και στα
επόμενα τρία χρόνια (15,2%, 11,7% και 12,8% για τα έτη 1975, 1976 και 1977
αντίστοιχα) η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών δεν ήταν απαραίτητα χαμηλή
αν λάβουμε υπόψη τη διεθνή και εγχώρια συγκυρία. Έτσι απ’ τη μια πλευρά η
επίδραση του εισαγόμενου πληθωρισμού παράμενε ισχυρή ενώ απ’ τη άλλη η
καθιέρωση ενός δημοκρατικού συστήματος μετά το 1974, σήμαινε ότι η διατήρηση
του κόστους εργασίας σε ανταγωνιστικά επίπεδα δεν μπορούσε πλέον να βασίζεται
στην καταπίεση των εργατικών ενώσεων. Η απαίτηση λοιπόν για μισθολογικές
αυξήσεις*2 συνδυασμένη με τη δυσανάλογη αύξηση της παραγωγικότητας, αποτέλεσε
κύριο παράγοντα ύψωσης των τιμών. Η συναλλαγματική πολιτική κινήθηκε περίπου
στο ίδιο πνεύμα, επιτρέποντας μια σχετικά ελεγχόμενη διολίσθηση της δραχμής
προκειμένου να εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις των μισθολογικών αυξήσεων στη
διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Το σύστημα λοιπόν που υιοθετήθηκε απ’ τις 8
Μαρτίου 1975, ήταν ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών της δραχμής απ’
την ΤτΕ, με βάση τον σταθμικό μέσο όρο των τιμών μιας δέσμης των κυριοτέρων
ξένων νομισμάτων. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής η δραχμή αφέθηκε τα επόμενα
χρόνια να διολισθήσει έναντι των νομισμάτων των κυριότερων εμπορικών εταίρων
της

Ελλάδας προς

ενίσχυση

του

συναλλαγματική αυτή πρακτική

εξαγωγικού της εμπορίου

(διαγ.

11).

Η

είναι γνωστή ως “έρπουσες ισοτιμίες” και

1.0 ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αποκαταστάθηκε γρήγορα παρουσιάζοντας
μέση ετήσια τιμή 4,6% κατά τα έτη 1975 - 1977.
2. Τα ωρομίσθια στο βιομηχανικό κλάδο παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 24,25%
κατά την περίοδο 1975 - 1980.
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διατηρήθηκε για περίπου είκοσι χρόνια.
Πριν κλείσει η δεκαετία του 1970, η παγκόσμια οικονομία χτυπήθηκε από μια
νέα πετρελαϊκή κρίση (1979). Η αύξηση της τιμής των πρώτων υλών επιδείνωσε
ακόμη περισσότερο την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας νέα ώθηση
στην πληθωριστική διαδικασία. Γενικά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970
μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίστηκε από χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλό
πληθωρισμό, ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομική
επέκταση που κατάληξε σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Η σύγκριση των
βασικών μακροοικονομικών δεικτών της περιόδου 1975 - 1980 σε σχέση με την
προηγούμενη εικοσαετία (πιν. 20), φανερώνει την επιδείνωση της ελληνικής
οικονομίας λίγο πριν αυτή διαβεί το κατώφλι της ΕΟΚ.

8.1.2: 1981 - 1989: Η Πρώτη Δεκαετία της Ελλάδας ως Μέλος της Ε.Ο.Κ.

Η πρώτη δεκαετία της Ελλάδας ως πλήρες μέλος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων
συνέπεσε με μια σοβαρότατη επιδείνωση της μακροοικονομικής της κατάστασης. Η
επιδείνωση αυτή ήταν συνέπεια της υιοθέτησης μιας επεκτατικής δημοσιονομικής
πολιτικής, η οποία κατέληξε στον τριπλασιασμό του δημοσίου χρέους ως ποσοστό
του ΑΕΠ μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και συνέβαλε στην απόκλιση των
μακροοικονομικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας απ’ τον κοινοτικό μέσο όρο.
Απ’ την άλλη η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική όντας πλήρως εξαρτημένη
από κυβερνητικές αποφάσεις, παρέμεινε δέσμια αυτής της κατάστασης. Παράλληλα η
απουσία

οποιωνδήποτε

κοινοτικών

περιορισμών

επί

των

αποφάσεων

των

κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1980, συνετέλεσε στην αργοπορημένη προσαρμογή
της χώρας στις κοινοτικές απαιτήσεις σύγκλισης. Η ΕΟΚ όχι μόνο δεν ήταν σε θέση
μέσω συγκεκριμένων θεσμικών μηχανισμών να επιβάλλει δημοσιονομική και
νομισματική πειθαρχία, αντιθέτως συνήθιζε να παρέχει άφθονη βοήθεια στην
Ελλάδα, όταν η τελευταία χρειαζόταν να καλύψει ελλείμματα του ισοζυγίου
πληρωμών. Προφανώς η πολιτική αυτή έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης απ’ τις
ελληνικές κυβερνήσεις της περιόδου και καθυστέρησε την οικονομική αναμόρφωση.
Όπως αναφέρθηκε κύριο γνώρισμα της οικονομικής πολιτικής της δεκαετίας
του 1980 ήταν η δημοσιονομική επέκταση. Αυτή χαρακτηρίστηκε από αύξηση των
κυβερνητικών δαπανών προκειμένου η νεοεκλεγείσα τότε (1981) κυβέρνηση να
ικανοποιήσει τις πολιτικές της προτεραιότητες: πρώτον αύξηση των μισθών.
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δεύτερον επέκταση του δημοσίου τομέα και τρίτον αύξηση των μεταβιβαστικών
πληρωμών και επέκταση του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα οι δαπάνες γνώρισαν
αύξηση και λόγω της ανόδου των επιτοκίων (ιδιαίτερα προς το τέλος της δεκαετίας
του 1980) καθώς και πρόσκαιρων παροχών που έγιναν κυρίως για ψηφοθηρικούς
λόγους.
Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε απ’ τις εκλογές του 1981 στα πλαίσια της
πολιτικής αναδιανομής του εισοδήματος που επιχείρησε, προχώρησε σε σημαντική
αύξηση των μισθών (πάνω από 35%), ενώ καθιέρωσε και την Αυτόματη Τιμαριθμική
Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) - ένα σύστημα παράλληλης αύξησης των μισθών σύμφωνα
με την εξέλιξη του επιπέδου τιμών. Τα παραπάνω μέτρα ενδυνάμωσαν τον
πληθωρισμό αφενός μεν γιατί αύξησαν το κόστος των επιχειρήσεων και αφετέρου
γιατί έριξαν την οικονομία σ’ ένα φαύλο κύκλο μισθών - τιμών: οι επιχειρήσεις
προσπαθώντας να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους τους, προχώρησαν σε
αυξήσεις τιμών εκμεταλλευόμενες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που τις έδινε η
συνεχής διολίσθηση της δραχμής.
Ταυτόχρονα με τις μισθολογικές αυξήσεις οι κυβερνήσεις των ετών 1980 1989 επιχείρησαν διεύρυνση του δημοσίου τομέα με την επιδότηση ή κρατικοποίηση
προβληματικών και ζημιογόνων κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων. Έτσι περιορίστηκε
σημαντικά η ανεργία σε βάρος όμως των δημοσίων οικονομικών.
Η επέκταση του δημοσιονομικού τομέα εκφράστηκε και με την αύξηση των
μεταβιβαστικών πληρωμών οι οποίες το 1989 ανέρχονταν στο 17% του ΑΕΠ. Οι
υψηλότερες πληρωμές αντανακλούσαν αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης
καθώς και στο σύστημα υγείας.
Χαρακτηριστικό της ευκαιριακής λογικής με την οποία αντιμετωπίστηκε η
δημοσιονομική πολιτική απ’ τις κυβερνήσεις της υπό εξέταση περιόδου, είναι οι
εκρηκτικές τάσεις που παρουσίαζε ο δείκτης δανειακών αναγκών της κεντρικής
διοίκησης κατά τα έτη που λάμβανε χώρα εκλογική αναμέτρηση. Ενώ λοιπόν ο
παραπάνω δείκτης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 κυμάνθηκε με μικρές
αποκλίσεις γύρω από μια μέση τιμή γύρω στο 3,5%, τα έτη 1981, 1985 και 1989
εκτοξεύθηκε στο 9,1%, 12,8% και 18% αντίστοιχα (διαγ. 12). Οι εξάρσεις αυτές
αντανακλούσαν μισθολογικές αυξήσεις, αυξήσεις μεταβιβαστικών πληρωμών και
άμεσες ή έμμεσες μειώσεις της φορολογίας. Αποσκοπούσαν δε στη διατήρηση της
αφοσίωσης του εκλογικού σώματος καθώς και στην υπονόμευση της θέσης της
μελλοντικής κυβέρνησης σε περίπτωση ήττας.
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Οι κυβερνήσεις της δεκαετίας του 1980 εκμεταλλευόμενες τις περιορισμένες
- λόγω του υποτυπώδους χρηματοπιστωτικού συστήματος της εποχής - επενδυτικές
δυνατότητες των νοικοκυριών, κατέφυγαν σε εκτεταμένο εσωτερικό δανεισμό.
Συνήθιζαν μάλιστα να αναχρηματοδοτούν τα δάνειά τους με νέα δάνεια. Η πολιτική
αυτή συνεχίστηκε επί μακρόν, ακόμα κι όταν μετά το 1985 άρχισαν να αυξάνονται
σημαντικά τα μέσα επιτόκια. Έτσι ως το 1989 οι δαπάνες για τόκους είχαν φτάσει το
8,3% του ΑΕΠ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το δημόσιο χρέος που άγγιζε
πλέον το 86% (του ΑΕΠ).
Οι δημοσιονομικές πρακτικές της περιόδου υποστηρίζονταν από ένα δέσμιο
νομισματικό καθεστώς το οποίο στερούνταν αξιοπιστίας καθώς και δυνατότητας
μείωσης του πληθωρισμού. Η νομισματική πολιτική μέσω του κυβερνητικού ελέγχου
πάνω στη Νομισματική Επιτροπή, έγινε σταδιακά εργαλείο χρηματοδότησης της
δημοσιονομικής επέκτασης. Η δυνατότητα χρήσης του εκδοτικού προνομίου απ’ την
κυβέρνηση, αύξανε τις πληθωριστικές προσδοκίες του κοινού οι οποίες εντείνονταν
κι απ’ την υιοθέτηση ενός συναλλαγματικού καθεστώτος έρπουσων ισοτιμιών, αντί
για τη συμμετοχή στον ΜΣΙ. Κατά συνέπεια καθόλη την περίοδο 1981 - 1990 η
Ελλάδα απέκλινε συνεχώς απ’ τον κοινοτικό μέσο όρο, με τον πληθωρισμό της (19%)
να βρίσκεται σε επίπεδα τριπλάσια του μέσου ευρωπαϊκού και την ισοτιμία του
νομίσματος της να κυμαίνεται με υψηλή μεταβλητότητα (διαγ. 13), αντί των στενών
ορίων του ± 2,25% των ευρωπαϊκών νομισμάτων που συμμετείχαν στον ΜΣΙ.
Η γενική εικόνα που περιγράψαμε παραπάνω έγινε προσπάθεια να ανατραπεί
με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1985. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση με
προσφάτως ανανεωμένη τη λαϊκή εντολή, στήριξε το εγχείρημά της στους εξής
άξονες: α) ονομαστική υποτίμηση της δραχμής κατά 15%, β) πάγωμα των
ονομαστικών μισθών, γ) δημοσιονομική αναμόρφωση μέσω περικοπής των δημοσίων
εξόδων και πάταξης της φοροδιαφυγής και δ) περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης.
Η εφαρμογή των μέτρων αποδείχθηκε αρκετά επιτυχής. Τα επόμενα δύο χρόνια ο
πληθωρισμός μειώθηκε στο 16% ως αποτέλεσμα του ελέγχου των μισθών, ενώ το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στο 2%. Επίσης οι δανειακές
ανάγκες της κεντρικής διοίκησης έπεσαν κι αυτές γύρω στο 10% του ΑΕΠ (διαγ. 12).
Ως φυσικό επακόλουθο ο

ρυθμός διολίσθησης της

ισοτιμίας της δραχμής

επιβραδύνθηκε σημαντικά, αμβλύνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις του εισαγόμενου
πληθωρισμού.
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Παρά το γεγονός όμως ότι η αναμορφωτική προσπάθεια δεν είχε ολοκληρωθεί
και παρόλα τα ενθαρρυντικά της αποτελέσματα, η κυβέρνηση το Μάρτιο του 1988
ανακοίνωσε

το

“τέλος

της

λιτότητας”,

εγκαταλείποντας

στην

ουσία

το

σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Η νέα (προεκλογική) επέκταση των δαπανών και η
πολιτική αστάθεια του 1989, σε συνδυασμό με νέες μισθολογικές αυξήσεις μετά το
1990, ώθησαν τον πληθωρισμό πάνω απ’ το 20% γι άλλη μια φορά. Η δραχμή απ’
την πλευρά της συνέχισε την πορεία της διολίσθησης μέχρι τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του 1990.

8.2: 1990 - 2001: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ, Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

Η δεκαετία του 1990 βρήκε την Ελλάδα με συσσωρευμένα προβλήματα τόσο
στο δημοσιονομικό όσο και στο νομισματικό τομέα. Στον αντίποδα οι υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης βρίσκονταν σε σταθερή πορεία σύγκλισης και όδευαν ταχέως
προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και το ενιαίο νόμισμα. Όταν με
τη σύνοδο του Μάαστριχ (Φεβρουάριος 1992) επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των
ευρωπαϊκών κρατών για οικονομική ολοκλήρωση, οι μακροοικονομικοί δείκτες της
Ελλάδας βρίσκονταν πολύ μακριά απ’ τον κοινοτικό μέσο όρο. Συγκεκριμένα ο
πληθωρισμός έτρεχε με 19,8% συγκρινόμενος με μόλις 4,07% των έντεκα (δηλαδή
πλην Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας), ενώ υστερούσε ακόμη και σε σχέση με τη
μέση επίδοση των τριών χειρότερων οικονομιών (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία).
Επίσης το 11,5% του ΑΕΠ που αντιπροσώπευε το δημοσιονομικό έλλειμμα, ήταν
επίδοση χειρότερη τόσο σε σχέση με το μέσο όρο των έντεκα (3,64%) όσο και μ’
αυτό των τριών (4,26%).
Πάνω σ’ αυτό το υπόβαθρο οι ελληνικές αρχές εφάρμοσαν μια σειρά από
σταθεροποιητικά προγράμματα καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, με στόχο
την αποκατάσταση της μακροοικονομικής ισορροπίας που θα οδηγούσε στην επιτυχή
είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ το 1999. Τελικά παρόλα τα σημαντικά βήματα προόδου
αυτό δεν κατέστη δυνατό πριν το 2001. Τη χρονιά αυτή το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα
με την επίσημη ονομασία “ευρώ”, αντικατέστησε το νόμισμα της χώρας μας αρχικά
σε λογιστικό επίπεδο. Κατόπιν το ευρώ εισήχθη στην αγορά και σε φυσική μορφή,
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σημαίνοντας απ’ το Μάρτιο του 2002 το τέλος της μακρόχρονης ιστορίας της
δραχμής.
Η δημοσιονομική και νομισματική αναμόρφωση της δεκαετίας του 1990
στηρίχθηκε πάνω στα “κριτήρια σύγκλισης” που αποφασίστηκαν στη σύνοδο του
Μάαστριχ

το

Φεβρουάριο

του

1992.

Αξίζει

λοιπόν

να

τα

παραθέσουμε

επιγραμματικά ώστε παρακάτω να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο
της ελληνικής οικονομίας έχοντας αυτά ως βάση αναφοράς.
•

Ο μέσος πληθωρισμός με βάση την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή μιας

χώρας δεν μπορεί να είναι υψηλότερος απ’ αυτό των τριών χωρών με την καλύτερη
επίδοση.
•

Το δημοσιονομικό έλλειμμα μιας χώρας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 3%

του ΑΕΠ.
•

Το δημόσιο χρέος μιας χώρας δεν μπορεί να ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ.

•

Το νόμισμα μιας χώρας πρέπει να έχει συμμετάσχει με επιτυχία (δηλαδή χωρίς να

υποτιμηθεί έναντι οποιουδήποτε νομίσματος χώρας - μέλους) στον ΜΣΙ για
τουλάχιστον δύο χρόνια.
•

Τα μέσα μακροχρόνια επιτόκια της χώρας δεν μπορούν να είναι υψηλότερα κατά

περισσότερες από δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση μ’ εκείνα των τριών χωρών με
την καλύτερη επίδοση.

8.2.1: Δημοσιονομική Αναμόρφωση

Η νέα κυβέρνηση που ανέβηκε στην εξουσία μετά την πολιτική κρίση του
1989 - 1990 έδωσε βαρύτητα στην τακτοποίηση των δημοσίων οικονομικών. Το
1991 έθεσε σ’ εφαρμογή ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής βασιζόμενο στην
αύξηση της φορολογίας, στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, στην
αύξηση των τιμολογίων των δημοσίων υπηρεσιών και στη συρρίκνωση του δημοσίου
τομέα με την ιδιωτικοποίηση διαφόρων δημοσίων επιχειρήσεων. Σαν αποτέλεσμα το
πρωτογενές έλλειμμα του 1991, μετατράπηκε σε πλεόνασμα το 1992 (διαγ. 14). Το
ίδιο έτος η κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις του Μάαστριχ εκπόνησε το
“Πρόγραμμα Σύγκλισης 1993 - 1998”. Αυτό βασίστηκε σε περαιτέρω αυξήσεις της
φορολογίας (κυριότερα των καυσίμων και της ιδιοκτησίας), στην επιτάχυνση των
ιδιωτικοποιήσεων και στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής. Παρά τους
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φιλόδοξους στόχους του, το πρόγραμμα αποδείχθηκε μόνο εν μέρει επιτυχημένο (πιν.
21), ενώ η κυβέρνηση που το εφάρμοσε έχασε την ισχνή κοινοβουλευτική της
πλειοψηφία και αντικαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 1993.
Η διάδοχός της θέτοντας ως στόχο τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ απ’
την 1η Ιανουάριου 1999, εφάρμοσε το λεγόμενο “Αναθεωρημένο Πρόγραμμα
Σύγκλισης 1994 - 1999”, συνεχίζοντας σε γενικές γραμμές την πολιτική της
προκατόχου της. Οι άξονες που στηρίχθηκε η νέα προσπάθεια ήταν η επέκταση της
φορολογικής βάσης (κι όχι η αύξηση των φορολογικών συντελεστών), ο περιορισμός
των μισθολογικών αυξήσεων κάτω απ’ το επίπεδο του πληθωρισμού και η
τροποποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Απ’ το 1994 ως το 1999 οι
δημοσιονομικοί δείκτες της χώρας παρουσίασαν σαφή βελτίωση: Το δημοσιονομικό
έλλειμμα μειώθηκε στο 1,6% σε σχέση με το 13,8% του 1993, μια βελτίωση που
οφείλεται τόσο στη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων (από μόλις 1,4% του
ΑΕΠ το 1993 σε 4,6% το 2000) όσο και στη δραστική μείωση της πληρωμής τόκων
(από 14% το 1994 σε 8,7% το 1999). Επίσης το δημόσιο χρέος άρχισε να
σταθεροποιείται μετά το 1993, παρουσιάζοντας μάλιστα μικρή πτωτική τάση (διαγ.
15). Ωστόσο παρά την αδιαμφισβήτητη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της
χώρας, πολλά απ’ τα κριτήρια του Μάαστριχ που έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί το
αργότερο μέχρι τα μέσα του 1998, δεν μπόρεσαν να γίνουν εφικτά (πιν. 22) κι έτσι ο
νέος στόχος εισόδου στην ΟΝΕ τέθηκε για την πρώτη Ιανουάριου 2001. Προκειμένου
αυτό να γίνει πραγματικότητα το “Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης 1994 1999” τροποποιήθηκε προς μια ακόμη πιο σφιχτή κατεύθυνση, αποσκοπώντας σε
μείωση των δημοσίων δαπανών, στην περαιτέρω επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων
και στον περιορισμό των μισθολογικών αυξήσεων για τις οποίες καθορίστηκε
ανώτατο όριο 2,5% με ορίζοντα τετραετίας. Σαν αποτέλεσμα τα δημοσιονομικά

μεγέθη της Ελλάδας συνέχισαν να παρουσιάζουν βελτίωση κι η χώρα - αν και με
μικρή καθυστέρηση - κατάφερε εκπληρώνοντας τα κριτήρια σύγκλισης πλην ενός
(αυτό του δημοσίου χρέους), να ενταχθεί με επιτυχία στην ΟΝΕ.

8.2.2: Νομισματική Αναμόρφωση (Πολιτική της “Σκληρής Δραχμής”)

Το καθεστώς της διολίσθησης της δεκαετίας του

1980 κληροδότησε

σοβαρότατα προβλήματα στη νέα δεκαετία. Ο πληθωρισμός που έτρεχε πάνω απ’ το
20%, η αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής και τα υψηλά επιτόκια
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ήταν μερικά απ’ αυτά. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ξεκίνησε απ’ το 1995 μια
αυστηρή αντιπληθωριστική προσπάθεια, η οποία χρησιμοποίησε ως ενδιάμεσο στόχο
τη συναλλαγματική σταθερότητα. Υιοθετήθηκε έτσι η πολιτική της “σκληρής
δραχμής” κατά την οποία το ποσοστό της διολίσθησης του εγχώριου νομίσματος
περιορίζονταν κάτω απ’ το διαφορικό πληθωρισμό μεταξύ της Ελλάδας και των
κυριότερων εμπορικών της εταίρων. Αυτό βέβαια σήμαινε ανατίμηση της δραχμής σε
πραγματικούς όρους. Η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πολιτικής έδωσε στο κοινό
έναν προφανή και κατανοητό στόχο, ο οποίος ήταν σε θέση να αποκαλύπτει τις
προθέσεις και προτιμήσεις των νομισματικών αρχών, μεταδίδοντας τα ανάλογα
σήματα και επηρεάζοντας προς την επιθυμητή κατεύθυνση τις πληθωριστικές
προσδοκίες. Σαν αποτέλεσμα ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός του 1989 - 1990 (με
σημείο κορύφωσης το 23,9% του Νοεμβρίου 1990) έπεσε στο 2,6% το Νοέμβριο του
1999. Η πτώση του διαφορικού πληθωρισμού ευνόησε και τη μείωση των επιτοκίων
τα οποία με εξαίρεση το 1997 (βλ. παρακάτω), ακολούθησαν πτωτική πορεία καθόλη
τη

δεκαετία

αποδείχθηκε

του
και

1990.
η

Διευκολυντική

απαγόρευση

της

της

σταθεροποιητικής

νομισματικής

προσπάθειας

χρηματοδότησης

των

δημοσιονομικών ελλειμμάτων που αποφασίστηκε στο Μάαστριχ και άρχισε να
εφαρμόζεται στην Ελλάδα απ’ το 1994.
Η πολιτική της “σκληρής δραχμής” μπόρεσε να περιορίσει σημαντικά τον
πληθωρισμό (διαγ. 10), όχι όμως χωρίς παρενέργειες. Η πραγματική ανατίμηση του
νομίσματος που προέκυψε ως απόρροια της συγκεκριμένης πολιτικής, έφτασε το
δεύτερο εξάμηνο του 1997 σε όρια μη διατηρήσιμα. Η αγορά θεωρούσε πλέον τη
δραχμή υπερτιμημένη, πράγμα που απεικονίζονταν χαρακτηριστικά στη θετική
διαφορά της προθεσμιακής απ’ την τρέχουσα τιμή του νομίσματος. Οι κερδοσκοπικές
πιέσεις δεν άργησαν να εμφανιστούν, αναγκάζοντας τις νομισματικές αρχές να
κρατήσουν υψηλά επιτόκια για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ανεβάζοντας έτσι και το
κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Τελικά η πολιτική υπεράσπισης του
νομίσματος έγινε φανερό ότι είναι άσκοπη, με αποτέλεσμα η εισαγωγή της δραχμής
στον ΜΣΙ το Μάρτιο του 1998 στην ισοτιμία 354:1, να περιλαμβάνει μια υποτίμηση
της τάξης του 12,3%. Απ’ το επόμενο έτος (Ιανουάριος 1999) η δραχμή άρχισε να
συμμετέχει στη δεύτερη φάση του ΜΣΙ (ΜΣΙ-ΙΙ), κυμαινόμενη σ’ ένα εύρος ± 15%
γύρω απ’ την κεντρική ισοτιμία 353,109:1. Η συναλλαγματική σταθερότητα που
επιδιώχθηκε τα επόμενα χρόνια στα πλαίσια του ΜΣΙ, αποτέλεσε μια απ’ τις βασικές
προτεραιότητες της νομισματικής πολιτικής την οποία ασκούσε

απ’ το 1997
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αποκλειστικά και ανεξάρτητα η ΤτΕ. Η τελευταία συνέχισε να στοχεύει σε χαμηλό
και σταθερό επίπεδο τιμών, χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία ως
ενδιάμεσο στόχο. Μάλιστα για το 1998 δεσμεύθηκε σε πληθωρισμό μικρότερο του
2%, δηλώνοντας ότι θα μείνει αφοσιωμένη σ’ αυτό το στόχο και εν ανάγκη θα
επιτρέψει ανατίμηση της δραχμής. Το τελευταίο πράγματι συνέβη, δικαιώνοντας
εκείνες τις προβλέψεις (Arghyrou 2000) που δεν απέκλειαν την περίπτωση να
χρειαστεί νέα προσαρμογή της ισοτιμίας. Αυτή έγινε τελικά στις 17 Ιανουάριου 2000
οπότε η τιμή των 340,75 δραχμών ανά ευρώ κλειδώθηκε οριστικά, ενώ τον Ιούνιο του
ίδιου έτους, στη σύνοδο κορυφής της Φέιρα στην Πορτογαλία, επιβεβαιώθηκε ότι η
Ελλάδα είχε ικανοποιήσει τα απαιτούμενα κριτήρια σύγκλισης για τη συμμετοχή της
στη ζώνη του ευρώ απ’ την 1η Ιανουάριου 2001.
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Στην

εργασία

αυτή

παρακολουθήσαμε

την

ιστορική

εξέλιξη

των

συναλλαγματικών καθεστώτων στην Ελλάδα, ξεκινώντας απ’ τις πρώτες προσπάθειες
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους για δημιουργία ενός νομισματικού συστήματος
και φθάνοντας σχεδόν ως τις μέρες μας με την αντικατάσταση του εθνικού απ’ το
ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Προκειμένου να φωτιστεί καλύτερα το πλαίσιο μέσα στο
οποίο έλαβαν χώρα οι εξελίξεις στο συναλλαγματικό τομέα, εξετάσαμε ταυτόχρονα
τη γενικότερη νομισματική, δημοσιονομική και ενίοτε πολιτική κατάσταση της
χώρας. Μελετώντας κανείς τα τελευταία 170 χρόνια νομισματικής ιστορίας της
Ελλάδας, διαπιστώνει ότι αυτή υπήρξε ιδιαίτερα ταραχώδης. Η χώρα μας, θα ‘λεγε
κανείς, έχει εφαρμόσει σχεδόν όλα τα νομισματικά συστήματα: από καθεστώτα
σταθερών μέχρι κυμαινόμενων ισοτιμιών κι από μεταλλικά συστήματα έως
συστήματα αναγκαστικής κυκλοφορίας χαρτονομίσματος. Ο επίλογος όλων αυτών
των εξελίξεων γράφτηκε με την οριστική παραχώρηση του δικαιώματος άσκησης
νομισματικής πολιτικής, προς χάρη ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ.
Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εργασία θα θέλαμε να σταθούμε σε μερικά
σημεία, τα οποία λόγω της συχνής τους επανάληψης χαρακτήρισαν τη νομισματική
ιστορία της Ελλάδας και χρήζουν έτσι ιδιαίτερης μνείας καθώς προκύπτουν ως
βασικά συμπεράσματα.
Το πρώτο απ’ αυτά είναι η εξ αρχής προσπάθεια που κατέβαλλαν οι ελληνικές
αρχές για ένταξη της χώρας στο ΔΝΣ. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο για λόγους μείωσης
της αβεβαιότητας των διασυνοριακών συναλλαγών και κατ’ επέκταση βελτίωσης του
εμπορίου, καθώς και για την αποτελεσματικότερη πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές, με την άντληση όσο το δυνατόν λιγότερο επαχθών δανείων. Έτσι
είδαμε την Ελλάδα να επιδιώκει την ένταξή της σε διάφορες νομισματικές ενώσεις
(ΛΝΕ, Bretton Woods, ΟΝΕ), καθώς και να καταβάλλει προσπάθειες για την
υιοθέτηση του διεθνώς επικρατούντος νομισματικού συστήματος. Αυτό όμως στην
πλειονότητα των περιπτώσεων

συνέβαινε καθυστερημένα με την έννοια ότι η

παρακμή ή ακόμα και η κατάρρευση του συστήματος προλάβαινε την ένταξη της
χώρας (π.χ. ΛΝΕ, μεσοπολεμικός κανόνας χρυσού - συναλλάγματος). Η μόνη
περίπτωση κατά την οποία η δραχμή ενσωματώθηκε έγκαιρα και αξιόπιστα σ’ ένα
διεθνές σύστημα ισοτιμιών, ήταν αυτή του Bretton Woods.
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Στα πλαίσια της παρατήρησης ότι η συμμετοχή της δραχμής στο ΔΝΣ
αποτέλεσε βασική προτεραιότητα, πρέπει να εντάξουμε και την εξής: Οι ελληνικές
αρχές επέδειξαν μια αξιοσημείωτη επιμονή για επαναφορά της μετατρεψιμότητας του
νομίσματος, όταν αυτή έπαυε να ισχύει, κυρίως ύστερα από έκτακτα γεγονότα όπως
πολεμικές συγκρούσεις. Με την αξιόπιστη δέσμευση ότι η οποιαδήποτε παύση της
μετατρεψιμότητας είναι προσωρινή, οι ασκούντες την ελληνική νομισματική πολιτική
επεδίωκαν τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, αφού έτσι
παρέχονταν τα εχέγγυα ότι η αποπληρωμή του χρέους θα γινόταν σε νόμισμα ευθέως
μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα χρυσής βάσης στην καθορισμένη ισοτιμία. Ας
θυμηθούμε όμως λίγο αναλυτικότερα τα περιστατικά παύσης και επαναφοράς της
μετατρεψιμότητας, για να διαπιστώσουμε υπό ποιες συνθήκες συνέβαινε η πρώτη και
με πόση αποφασιστικότητα επιδιώκετο η δεύτερη.
Το Δεκέμβριο του 1868 η κυβέρνηση κάτω απ’ την πίεση της Κρητικής
Επανάστασης, αναγκάστηκε να αναστείλει τη μετατρεψιμότητα της δραχμής και να
εκδώσει χάρτινο χρήμα προς κάλυψη των έκτακτων πολεμικών αναγκών. Η επιλογή
της νομισματικής χρηματοδότησης ήταν μάλλον αναγκαστική καθώς οι διεθνείς
αγορές ήταν κλειστές για την Ελλάδα, ενώ και η σύναψη εσωτερικού δανείου ήταν
αδύνατη λόγω της υποτυπώδους αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών. Μετά το
τέλος των εχθροπραξιών τον Απρίλιο του 1869, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την
πρόθεσή της για άσκηση αντιπληθωριστικής πολιτικής, κάτι που πραγματικά
επεδίωξε τα επόμενα χρόνια, μειώνοντας το ρυθμό της νομισματικής επέκτασης και
αυξάνοντας απ’ την άλλη τα φορολογικά έσοδα. Επιπλέον έλαβε ένα σημαντικό
ομολογιακό δάνειο δώδεκα εκατομμυρίων απ’ την Εθνική. Οι προσπάθειες για
δημοσιονομική και νομισματική σταθεροποίηση διήρκεσαν δεκαπέντε μήνες και
τελικά αποδείχθηκαν επιτυχημένες, καθώς απ’ τον Ιούλιο του 1870 η δραχμή
επανήλθε στο διμεταλλικό καθεστώς.
Το τελευταίο λειτούργησε για επτά ακόμα χρόνια καθώς η ομαλότητα
διακόπηκε απ’ το ρώσο - τουρκικό πόλεμο του 1877 - 1878. Οι έκτακτες αμυντικές
δαπάνες που προέκυψαν, χειροτέρευσαν τον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό. Η
κυβέρνηση αρχικά προσπάθησε να διατηρήσει τη μετατρεψιμότητα του νομίσματος,
αναζητώντας πόρους στο εσωτερικό της χώρας. Τελικά όμως η ελλιπής κάλυψη των
δανείων και η αδυναμία της να προσελκύσει κεφάλαια απ’ το εξωτερικό λόγω της
εκκρεμότητας των δανείων της ανεξαρτησίας, την άφησαν ξανά με μόνη επιλογή την
έκδοση χαρτονομίσματος. Παρόλα αυτά μετά το τέλος του πολέμου το 1878, οι
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προσπάθειες της κυβέρνησης προσανατολίστηκαν και πάλι στην επαναφορά της
δραχμής στη “φυσική της κατάσταση”, δηλαδή στο διμεταλλισμό. Έτσι στα πλαίσια
των αντιπληθωριστικών μέτρων που ελήφθησαν, τα έσοδα του εκδοτικού προνομίου
μειώθηκαν σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν οι έμμεσοι φόροι. Απ’ την άλλη η
επιτυχημένη διευθέτηση του εκκρεμούς ζητήματος των δανείων της ανεξαρτησίας,
επέτρεψε την πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με αποτέλεσμα την
εισροή ποσοτήτων χρυσού που αύξησαν τα μεταλλικά διαθέσιμα της Εθνικής. Έτσι η
εμπιστοσύνη του κοινού στο νόμισμα άρχισε πάλι να τονώνεται, ενώ σε μια
κατάσταση γενικής ευφορίας ανακοινώθηκε και η ημερομηνία επαναφοράς της
μετατρεψιμότητας. Τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό και ο κύριος λόγος ήταν γι άλλη
μια φορά έκτακτες πολεμικές δαπάνες, λόγω της χειροτέρευσης των ελληνο τουρκικών σχέσεων. Όταν η κρίση εκτονώθηκε νέα αντιπληθωριστικά μέτρα μπήκαν
σ’ εφαρμογή. Ακόμα έγινε προσπάθεια ελέγχου του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Παράλληλα η δραχμή υποτιμήθηκε προκειμένου να ισοδυναμεί μ’ ένα γαλλικό
φράγκο ως όριζε η συμφωνία της ΛΝΕ. Τελικά τον Ιανουάριο του 1885 η δραχμή
επέστρεψε στην ομαλότητα, συμμετέχοντας στον κανόνα χρυσού που στο μεταξύ
είχαν υιοθετήσει οι χώρες της ΛΝΕ.
Ένα νέο επεισόδιο παύσης της μετατρεψιμότητας συνέβη το Σεπτέμβριο του
1885 καθώς οι υπέρογκες πληρωμές τόκων, αποτέλεσμα της υπερβολικής δανειακής
επιβάρυνσης των προηγούμενων ετών, όπως και νέες πολεμικές περιπέτειες
(πραξικόπημα Ανατολικής Ρωμυλίας), έθεσαν εκτός ελέγχου το έλλειμμα του
προϋπολογισμού, για την κάλυψη του οποίου πήρε γι άλλη μια φορά μπρος η
εκδοτική μηχανή. Η προσπάθεια για επαναφορά της μετατρεψιμότητας ξεκίνησε απ’
τις αρχές κιόλας του 1886, με την κυβέρνηση να βασίζεται σε εκτεταμένο εξωτερικό
δανεισμό. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επιλογή να κρατηθούν χαμηλά τα
έσοδα του εκδοτικού προνομίου1 μέχρι τουλάχιστον το 1897, (οπότε και ο νέος
ελληνο - τουρκικός πόλεμος χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά με πληθωριστικό
χρήμα), φανερώνει τη θεώρηση των ελληνικών αρχών ότι το καθεστώς της
αναγκαστικής κυκλοφορίας είναι έκτακτο και ανεπιθύμητο, ενώ αντίθετα επιθυμητή
είναι η αποκατάσταση της μετατρεψιμότητας. Παρόλα αυτά τα υψηλά έξοδα που
οφείλονταν κυρίως στην αποπληρωμή των συσσωρευμένων εσωτερικών και
εξωτερικών

δανείων,

συνέβαλαν

στη

διατήρηση

υψηλών

δημοσιονομικών

1. Τα έσοδα του εκδοτικού προνομίου κατά την περίοδο 1886 - 1897 παρουσίασαν μέση τιμή ίση με
3% των συνολικών εξόδων, ενώ ποτέ δεν ξεπέρασαν το 14%.
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ελλειμμάτων, που απέτρεπαν τη συμμετοχή της χώρας στον κανόνα χρυσού. Μάλιστα
μετά το 1890 λόγω της υπερβολικής δανειακής επιβάρυνσης, η πιστοληπτική
ικανότητα της χώρας άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση, μην επιτρέποντάς την να
προσελκύσει κάποιο νέο δάνειο. Έτσι η πολιτική της αναχρηματοδότησης παλαιών
δανείων με νέα δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, εξαναγκάζοντας την κυβέρνηση να
ανακοινώσει την πτώχευση της χώρας το Δεκέμβριο του 1893. Την ταπείνωση αυτή
διαδέχθηκε και η ήττα του 1897, αφήνοντας την Ελλάδα χωρίς άλλη επιλογή απ’ το
να δεχθεί το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο (ΔΟΕ). Έτσι αυτή τη φορά η επιστροφή στην
ομαλότητα, επιδιώχθηκε όχι αποκλειστικά απ’ τις ελληνικές αρχές, αλλά και κάτω
απ’ την αυστηρή επίβλεψη των ξένων δυνάμεων. Σαν αποτέλεσμα το καθεστώς της
αναγκαστικής κυκλοφορίας που ίσχυε για τριάντα και πλέον χρόνια, απ’ το 1910
έδωσε τη θέση του στον κανόνα χρυσού και η Ελλάδα έγινε μέλος της
παρακμάζουσας πλέον ΛΝΕ.
Το ξέσπασμα του Α’ παγκοσμίου πολέμου σύντομα έδωσε τέλος στη
νομισματική σταθερότητα. Το 1914 η Ελλάδα ακολουθώντας το παράδειγμα των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών, κατάργησε τη σε χρυσό μετατρεψιμότητα του
νομίσματος της. Επίσης πέντε χρόνια αργότερα εγκατέλειψε την πολιτική διατήρησης
σταθερών ισοτιμιών έναντι της στερλίνας και του δολαρίου, αφού κάτι τέτοιο
αποδείχθηκε μάταιο και επιζήμιο. Στα επόμενα έτη η απουσία οποιασδήποτε
προσπάθειας για σταθεροποίηση του νομισματικού τομέα, οφείλεται γι άλλη μια
φορά σε έκτακτα γεγονότα. Αναφερόμαστε βέβαια στη μικρασιατική εκστρατεία και
στην ταπεινωτική ήττα που είχε ως αποτέλεσμα την εισροή μαζικού ρεύματος
προσφύγων. Οι πρώτες προσπάθειες σταθεροποίησης αρχίζουν να διαφαίνονται μετά
την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάννης (1923), οπότε και επιδιώκεται αύξηση των
φορολογικών εσόδων καθώς και συνομολόγηση μεγάλου εξωτερικού δανείου (το
λεγόμενο “Προσφυγικό Δάνειο”), η οποία και επιτυγχάνεται. Η δέσμευση των
ελληνικών αρχών για επιστροφή στην ομαλότητα γίνεται ακόμη πιο φανερή το 1927.
Τότε είναι που μετά την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων για αναμόρφωση
του

τραπεζικού

συστήματος,

εγκρίνεται

τριμερές

εξωτερικό

δάνειο

εννέα

εκατομμυρίων στερλινών προς εξυγίανση τόσο του δημοσιονομικού όσο και του
νομισματικού τομέα. Τελικά η δραχμή στις 12 Μαΐου 1928 σταθεροποιήθηκε στο
επίπεδο των 375 στερλινών και συμμετείχε στον κανόνα χρυσού - συναλλάγματος.
Έχοντας εξετάσει εν συντομία τα ουκ ολίγα περιστατικά παύσης και
επαναφοράς της μετατρεψιμότητας, είμαστε πλέον σε θέση να απαντήσουμε ότι η
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πρώτη συνέβαινε υπό την πίεση έκτακτων και δυσμενών συνθηκών (κυρίως
πολέμων), ενώ η δεύτερη επιδιώκετο με αποφασιστικότητα και αποτελούσε για τις
νομισματικές αρχές “κατάσταση ομαλότητας” ή “φυσική κατάσταση”. Η υιοθέτηση
μιας τέτοιας πολιτικής απ’ την Ελλάδα έδινε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πιστωτές
της: η αποπληρωμή του χρέους θα γίνει στο νόμισμα και την ισοτιμία που
καθορίστηκε.

Επομένως η

χώρα αναμένει

ευνοϊκούς

όρους

δανεισμού

και

χαμηλότερο κόστος.
Ένα άλλο σημείο που προκύπτει ως βασικό συμπέρασμα της νομισματικής
ιστορίας των τελευταίων 170 χρόνων της Ελλάδας, είναι η ασυμβατότητα της κακής
δημοσιονομικής κατάστασης με τη διατήρηση ενός καθεστώτος σταθερών ισοτιμιών.
Στην περίπτωση της χώρας μας η δημοσιονομική ανισορροπία ήταν κατά κύριο λόγο
απόρροια των συχνών πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες απαιτούσαν υψηλά
κονδύλια τόσο για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του στρατού όσο και για την
αποκατάσταση των καταστροφών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις μπροστά στα όλο και
διογκούμενα ελλείμματα των προϋπολογισμών τους, συχνά επέλεγαν τον φθηνότερο
τρόπο χρηματοδότησης (ήτοι την έκδοση ακάλυπτου χρήματος), με αποτέλεσμα οι
σταθερές ισοτιμίες να καθίστανται πλέον μη διατηρήσιμες. Αξίζει σ’ αυτό το σημείο
να τονισθεί ότι η μόνη περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας κατά την οποία ο
καλπάζων πληθωρισμός

και η

υποτίμηση

δεν

οφείλονταν

σε διαταραχές

προκληθείσες από πόλεμο, ήταν αυτή του 1980 - 1989, οπότε και η διευκολυντική
στάση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής κάλυπτε τη συνεχή
δημοσιονομική επέκταση.
Η εξάρτηση της χώρας απ’ τον ξένο παράγοντα καθόλη την περίοδο της
μελέτης μας, είναι ακόμα ένα σημείο που πρέπει να επισημάνουμε πριν κλείσουμε
την παρούσα εργασία. Μάλιστα το είδος της εξάρτησης δεν ήταν μόνο υλικό. Το
ελληνικό κράτος εκτός απ’ τον εκτεταμένο εξωτερικό δανεισμό που επιχείρησε,
χρειάστηκε τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι η δράση των
τελευταίων εκτός από συνεχής υπήρξε και πολυδιάστατη στον ελληνικό χώρο. Άλλες
φορές λοιπόν ήταν υποστηρικτική και επικουρική ενώ άλλες ελεγκτική. Στην πρώτη
κατηγορία - εκτός απ’ την παροχή των πιστώσεων - μπορούμε να εντάξουμε
ενδεικτικά περιπτώσεις όπως η κοπή των πρώτων ελληνικών νομισμάτων σε ξένα
νομισματοκοπεία, η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας από ξένα κυρίως κεφάλαια, η
αποστολή εμπειρογνωμόνων για αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας μετά το Β’
παγκόσμιο πόλεμο καθώς και η παραίτηση από διάφορες απαιτήσεις ή η αποστολή
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ανθρωπιστικής βοήθειας που έγιναν για τον ίδιο σκοπό. Στη δεύτερη κατηγορία
εντάσσονται όλες εκείνες οι ελεγκτικές επιτροπές (π.χ. έκθεση Law, επιτροπή
Niemeyer) που στόχο είχαν τη διερεύνηση των οικονομικών της χώρας, προκειμένου
να εισηγηθούν ή όχι την έγκριση των πιστώσεων. Κυρίως βέβαια εντάσσεται ο
Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος που επιβλήθηκε στη χώρα μετά το 1897 για τη
διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών. Η ύπαρξη του Ελέγχου, αν και
ταπεινωτική, μείωσε τα περιθώρια ελιγμών στη χάραξη δημοσιονομικής πολιτικής,
αποτρέποντας

ελαστικότερα

μέσα χρηματοδότησης.

Μ’

αυτό

τον

τρόπο

η

νομισματική πολιτική έγινε περιοριστική με τρόπο αξιόπιστο, κατορθώνοντας έτσι να
εξαλείψει τις πληθωριστικές προσδοκίες και να ωθήσει τη δραχμή σε ανοδική πορεία.
Ο επίλογος της μακρόχρονης και πολυτάραχης ιστορίας του ελληνικού
νομίσματος γράφτηκε την 1η Ιανουάριου 2001 με την παραχώρηση της θέσης του
προς χάρη του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα κατάφερε ύστερα από αρκετές
θυσίες, να απαντήσει θετικά στην πρόκληση της Ενωμένης Ευρώπης και να γίνει
ισότιμο μέλος της. Τώρα όμως μια νέα πρόκληση εμφανίζεται μπροστά της. Κι αυτή
δεν είναι άλλη απ’ την οικονομική σταθερότητα και την πραγματική σύγκλιση που
πρέπει να επιτύχει. Το παραπάνω είναι απαραίτητο καθώς μέσα στους κόλπους της
Ε.Ε., κάθε χώρα θα πρέπει να είναι έτοιμη να απορροφάει τις οικονομικές διαταραχές
και να επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, λειτουργώντας πλέον μέσα σ’ ένα
διαφορετικό

μακροοικονομικό

περιβάλλον.

Συγκεκριμένα η

Ελλάδα

έχοντας

παραχωρήσει το δικαίωμα άσκησης νομισματικής πολιτικής, δε θα είναι σε θέση να
προστατεύει την ανταγωνιστικότητά της μέσω υποτιμήσεων της δραχμής. Κάτω
λοιπόν απ’ την πίεση δυσμενών συνθηκών, το μόνο όπλο που απομένει στα χέρια των
οικονομικών αρχών είναι η δημοσιονομική πολιτική, η οποία όμως υπόκειται και
αυτή σε σαφείς περιορισμούς που υπαγορεύονται απ’ το Σύμφωνο Σταθερότητας
(διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους σε ποσοστά
μικρότερα του τρία και εξήντα τοις εκατό του ΑΕΠ αντίστοιχα). Κατά συνέπεια οι
δυο βασικοί άξονες χάραξης της οικονομικής πολιτικής καθίστανται πλέον λιγότερο ή
περισσότερο αναποτελεσματικοί. Να γιατί λοιπόν η πραγματική σύγκλιση φαντάζει
ως υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Το αν τελικά θα επιτευχθεί
συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι
ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει το μελλοντικό ερευνητή.
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Χρονολόγιο των Κυριότερων Συναλλαγματικών Εξελίξεων της Δραχμής
Έτος

Συναλλαγματικές Εξελίξεις

Σημειώσεις

1828

Εισαγωγή του Φοίνικα ως νόμιμο
νόμισμα (legal tender)

Αργυρός Μονομεταλλισμός

1833

Εισαγωγή της Δραχμής ως νόμιμο
νόμισμα (legal tender)

Διμεταλλισμός. Επίσημη σχετική τιμή
αργύρου - χρυσού 15:1

1848

1° επεισόδιο παύσης της
μετατρεψιμότητας

Η μοναδική περίπτωση παύσης της
μετατρεψιμότητας που δε συνδεόταν με
αύξηση των αμυντικών δαπανών

1867

Η Ελλάδα υπογράφει τη συνθήκη της
ΑΝΕ αλλά δεν την υιοθετεί πριν το
1885

Αποδοχή της αρχής του διμεταλλισμού
και της ισοδυναμίας της χρυσής δραχμής
με το χρυσό γαλλικό φράγκο (ισοτιμία
1:1)

1868

2° επεισόδιο παύσης της
μετατρεψιμότητας

Η κυβέρνηση κάτω απ’ την πίεση της
Κρητικής Επανάστασης εκδίδει χάρτινο
νόμισμα και αναστέλλει τη
μετατρεψιμότητα της δραχμής. Η
επιστροφή στο διμεταλλισμό γίνεται δύο
χρόνια αργότερα

1877

3° επεισόδιο παύσης της
μετατρεψιμότητας

Έκδοση χαρτονομίσματος για την κάλυψη
των έκτακτων πολεμικών δαπανών που
προξενεί ο ρωσοτουρκικός πόλεμος

1885

Η Ελλάδα μπαίνει στη ΑΝΕ. Η
συμμετοχή της διαρκεί μόνο εννέα
μήνες καθώς διακόπτεται απ’ το 4°
επεισόδιο παύσης της
μετατρεψιμότητας που συμβαίνει το
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους

Κανόνας Χρυσού. Εξίσωση της χρυσής
δραχμής με το χρυσό γαλλικό φράγκο
(μόνο για την περίοδο της εννιάμηνης
συμμετοχής στη ΑΝΕ)

1910

Μετά μια μακρά περίοδο
αναγκαστικής κυκλοφορίας
χαρτονομίσματος η Ελλάδα γίνεται
και πάλι μέλος της ΑΝΕ

Επαναφορά της ισοτιμίας δραχμής/
φράγκου στο άρτιο (1:1) και καθιέρωση
του κανόνα χρυσού - συναλλάγματος

1914

Αποσύνδεση της δραχμής απ’ το
χρυσό, συνέχιση όμως της πολιτικής
διατήρησης σταθερών ισοτιμιών
αρχικά έναντι του φράγκου και
κατόπιν της στερλίνας και του
δολαρίου

Η Ελλάδα ακολουθεί τις υπόλοιπες χώρες
οι οποίες υπό το βάρος του Α’
παγκοσμίου πολέμου καταργούν τη σε
χρυσό μετατρεψιμότητα των νομισμάτων
τους

1919

Κυ μαινό μενες ισοτιμίες

Η δραχμή αποσυνδέεται απ’ τη στερλίνα
και το δολάριο
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1928

Η δραχμή συνδέεται και πάλι με τη
στερλίνα

Μετά την υποτίμηση του εγχώριου
νομίσματος της και τη σύνδεση με το
αγγλικό η Ελλάδα συμμετέχει στο
μεσοπολεμικό κανόνα χρυσού συναλλάγματος

1932

Εγκατάλειψη της χρυσής βάσης και
αποσύνδεση απ’ τη στερλίνα

Η Ελλάδα υπό το βάρος της διεθνούς
οικονομικής κρίσης εγκαταλείπει τον
κανόνα χρυσού - συναλλάγματος

1953

Σύνδεση της δραχμής με το δολάριο

Μετά την υποτίμησή της κατά 50% η
δραχμή συμμετέχει στο σύστημα
σταθερών - προσαρμόσιμων ισοτιμιών
του Bretton Woods

1975

Πολιτική διολίσθησης (έρπουσες
ισοτιμίες)

Η δραχμή αποσυνδέεται απ’ το δολάριο
και αφήνεται να διολισθήσει έναντι των
κυριοτέρων ξένων νομισμάτων με στόχο
την αντιστάθμιση του υψηλού διαφορικού
πληθωρισμού

1995

Πολιτική της “σκληρής δραχμής”

Η ΤτΕ ανακοινώνει ένα συγκεκριμένο
συναλλαγματικό στόχο προκειμένου να
πετύχει την πτώση του πληθωρισμού

1998
και
1999

Συμμετοχή στον ΜΣΙ

Στις 16 Μαρτίου 1998 η δραχμή εισάγεται
στον ΜΣΙ υποτιμούμενη κατά 12,3%
έναντι του ECU. Στις 1 Ιανουάριου 1999
η δραχμή άρχίζει να συμμετέχει στη
δεύτερη φάση του ΜΣΙ (353,109
δρχ/ECU, ± 15%

2001

Η Ελλάδα μπαίνει στη ζώνη του ευρώ

Στις 17 Ιανουάριου 2000 η ισοτιμία
340,750 δραχμές ανά ευρώ κλειδώνεται
οριστικά. Απ’ την 1η Ιανουάριου 2001 η
Ελλάδα υιοθετεί το ευρώ________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
................................................................... .......
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Α. ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
Κοπή
Αργυρά Νομίσματα
Φοίνικας
Χάλκινα νομίσματα
1 λεπτού
5 λεπτών
10 λεπτών
20 λεπτών
Σύνολο Χάλκινων
Σύνολο Εκτυπώσεων

Ποσότητα

Αξία (σε Φοίνικες)

11.978

11.978,0

1.312.400
642.074
2.884.895
1.305.848

13.124,0
32.103,7
288.489,5
261.169,6
594.886,8
606.864,8

Πηγή: Κουγέας (1992)

_______________ Πίνακας 2_______________
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 1833
Νομίσματα
και Κέρματα
40δραχμα
20δραχμα
5δραχμα
Δραχμή
'/ζ Δραχμής
'/< Δραχμής
ΙΟλεπτα
5λεπτά
2λεπτα
Λεπτά

Μέταλλο
Χρυσός
Χρυσός
Άργυρος
Άργυρος
Άργυρος
Άργυρος
Χαλκός
Χαλκός
Χαλκός
Χαλκός

Πηγή: Κοκκινάκης (1999)

Ολικό Βάρος
(γραμμάρια)
11,553
5,776
22,385
4,477
2,238
1,119
12,990
6,495
2,598
1,299

Τίτλος
90%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%

Καθαρό Βάρος
(γραμμάρια)
10,398
5,198
20,147
4,029
2,014
1,007
12,990
6,495
2,598
1,299
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Πίνακας 3
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ
(Νομισματοκοπείο Μονάχου, 1832 - 1834)
Ποσότητες
Αξία
Μέταλλο
Νομίσματα
και Κέρματα
351.000
20δραχμα
Χρυσός
17.550
5δραχμα
Άργυρος
378.000
1.890.000
Άργυρος
1.125.000
1.125.000
Δραχμή
'/2 Δραχμής
Άργυρος
900.000
450.000
195.000
Άργυρος
780.000
% Δραχμής
52.000
ΙΟλεπτα
Χαλκός
520.000
125.000
5λεπτα
Χαλκός
2.500.000
2.475.000
49.500
2λεπτα
Χαλκός
22.000
Λεπτά
Χαλκός
2.200.000
Σύνολο
4.259.500

Πηγή: Βασιλόπουλος (1983)

Πίνακας 4
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1848
Μήνας
Μεταλλικό
Τ ραπεζογραμμάτια
Κάλυψη (%)
Ιαν.
690.000
1.974.000
34,9
Φεβ.
616.000
1.870.000
32,9
Μαρ.
215.000
1.564.000
13,7
Απρ.
130.000
1.240.000
10,4
Μάι.
150.000
13,2
1.128.000
Ιούν.
133.000
917.000
14,5
Ιούλ.
144.000
752.000
19,1
Αύγ.
253.000
414.000
61,1
Σεπτ.
481.000
974.000
49,3
Οκτ.
692.000
1.185.000
58,4
Νοέ.
971.000
1.159.000
83,7
Δεκ.
1.080.000
1.234.000
87,5
Πηγή: Στασινόπουλος (2000)
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Πίνακας 5
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΤΟ 1885
Μήνας
Μεταλλικό
Τραπεζογραμμάτια Ποσοστό Κάλυψης
Αποταμίευμα
(%)
Ιαν.
44.037.282
68.278.803
64,49
Φεβ.
40.548.201
65.769.944
62,21
Μαρ.
36.528.187
64.593.926
56,55
Απρ.
29.866.202
61.560.937
48,51
26.267.559
58.970.743
44,54
Μάι.
Ιούν.
22.925.820
56.137.060
40,83
Ιούλ.
23.528.583
57.087.558
41,21
Αύγ.
24.907.385
57.749.576
43,12
Σεπτ.
22.967.493
58.871.497
39,01
Οκτ.
16.126.927
63.498.441
22,48
Νοέ.
14.684.482
71.708.345
20,47
Δεκ.
13.735.851
76.967.983
17,84
Πηγή: Κοκκινάκης (1999)

Πίνακας 6

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ (1919 -1928)
Έτος
Δαπάνες
Μεταβολή
(σε Εκατομμύρια
(%)
Δραχμές)
1919
1.353,6
1920
1.687
24,6
1921
2.257,7
33,8
1922
3.383,2
49,9
1923
4.950,6
46,3
1924
5.510
11,3
6.842,8
1925
24,2
1926
8.710
27,3
1927
7.771,4
10,8
1928
9.457,8
21,7
-

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)
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Πίνακας 7
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ (1919 -1927)
Σύνολο Κυκλοφορίας
Μεταβολή
Έτος
(σε Χιλιάδες Δραχμές)
(%)
1.412.220
1919
1.508.366
6,8
1920
2.161.183
43,2
1921
3.149.446
45,7
1922
4.681.200
48,6
1923
4.865.924
1924
3,9
5.339.249
1925
9,7
4.864.640
-8,9
1926
4.966.258
1927
2,1
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)

Πίνακας 8
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Συμβάσεις
Επέκταση Προνομίου
Δανεισμός Δημοσίου
(σε Εκατομμύρια Δραχμές) (σε Εκατομμύρια Δραχμές)
300
27ης Μαΐου 1920
200
400
21ης Σεπτ. 1920
400
500
31ης Μαρ. 1921
550
550
17ης Φεβ. 1922
550
29ης Οκτ. 1922
600
600
750
3ης Μαρ. 1923
750
3.100
3.050
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)

Έτος
Γενικός

Πίνακας 9
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ
1924
1914 1922
1923
1925
1926
100 773,7 1217,5 1324,8 1489,9 1797,9

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)

1927
1938,1
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________________ Πίνακας 10________________
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Έτος

Λίρα Αγγλίας

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927

34,07
70,33
166,54
296,44
247,35
312,62
336,51
368,55

(σε Δραχμές)
Μεταβολή
Δολάριο Η.Π.Α.
(%)
9,44
106,4
18,17
136,8
36,87
78,0
64,00
-16,5
56,08
26,4
64,76
7,6
79,56
9,5
75,82

Μεταβολή
(%)

-

-

92,5
102,9
73,6
-12,4
15,5
22,8
-4,7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)

_____________________________ Πίνακας 11_____________________________
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1928 - 1932)
1928

1929

1930

1931

1932

5.689,5

5.193,3

4.802,9

4.003

4.714,2

554

640

510

869

-

Απόθεμα
Συναλλάγματος1

3.687

2.475

2.501

1.047

_

Συνολικό Απόθεμα1

4.241

3.115

3.011

1.916

1.599

Κάλυμμα
Νομισματικής
Κυκλοφορίας (%)

74,5

60

62,7

47,9

33,9

Τιμάριθμος
Κόστους Ζωής

100

100,7

94,9

91,2

97,5

Εισαγωγές2

12.417

13.276

10.524

8.763

5.083

Εξαγωγές2

6.331

6.960

5.986

4.204

2.726

Μεταναστευτικά
Εμβάσματα3

6.432

7.815

8.359

7.084

2.100

Νομισματική1
Κυκλοφορία
Απόθεμα Χρυσού1

Σημειώσεις: 1. σε εκατομμύρια δρχ την 31η Δεκεμβρίου
2. σε εκατομμύρια δρχ ανά έτος
3. σε χιλιάδες λίρες Αγγλίας
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)
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_____________________________ Πίνακας 12______________________________
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
______________________ (σε Εκατομμύρια Δραχμές)_______________________
Τέλος Έτους__________Χρυσός___________ Συνάλλαγμα___________ Σύνολο
4.241
1928
554
3.687
2.475
3.115
1929
640
1930
2.501
3.011
510
1.916
1931
869
1.047
1932
1.599
141
3.954
1933
3.813
1934
3.794
4.012
218
3.261
1935
3.212
49
1936
2.818
355
3.173
1937
2.602
887
3.489
2.874
1938
690
3.564
1939
712
2.973
3.685
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (1978)

Πίνακας 13
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΠΡ. 1941 - ΟΚΤ. 1944)
(Η Κατάσταση του Νομισματικού Τομέα Πριν και Μετά την Κατοχή)
Ημ/νία
Τραπεζογραμμάτια
Κόστος Ζωής
Χρυσή Αγγλική
σε Κυκλοφορία
Λίρα
Απρ. 1941
1,0
1,0
ι,ο
Δεκ. 1942
15,7
127,7
156,5
Δεκ. 1943
135,5
1.319,2
1.572,7
Οκτ. 1944
2.276.320,0
1.633.540.989,0 2.305.948.911,0
Πηγή: Kondonassis (2001)

Πίνακας 14

Ιαν.
Φεβ.
Μάρ.
Απρ.
Μάι.
Ιούν.
Ιούλ.
Αύγ.
Σεπτ.
Οκτ.
Νοέ.
Δεκ.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1946
Πληθωρισμός
Έκδοση
Μεταβολή (%) της
Χαρτονο μίσματος
Τιμής της Χρυσής
Μεταβολή (%)
Αγγλικής Λίρας
32,7
33,6
-17,6
-13,6
61,6
-4,5
27,5
-4,1
2,1
30,4
2,1
-0,9
7,1
1,3
0,2
5,8
1,7
-0,2
7,8
1,7
11,6
-3,1
3,2
3,2
0,5
3,1
-1,2
3,7
-7,4
0,4
-5,7
14,8

Πηγή: Makinen 1984

-

-

-

-
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__________________________________ Πίνακας 15______________________________
________ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΙΡΑΣ (σε χιλιάδες δραχμές)
31 Δεκ. του Έτους______ 1945__________ 1946___________ 1947___________ 1948
Τιμή της Χρυσής
Αγγλικής Λίρας_________104,0_________ 136,0__________ 193,0__________ 226,5
Πηγή: Kondonassis (2001)

Πίνακας 16
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (1953 - 1966)
Έτος
Δείκτης
Ποσοστιαία
Τιμών Καταναλωτή
Μεταβολή
100
1953
1954
115
15,0
122
1955
6,1
2,5
1956
125
3,2
1957
129
1958
131
1,6
1959
133
1,5
0,0
1960
133
1961
135
1,5
1962
135
0,0
1963
139
3,0
1964
140
0,7
144
1965
2,9
1966
151
4,9
Πηγή: Kondonassis (2001)

Έτος

Πίνακας 17
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (1953 - 1966)
ΑΕΠ
Μεταβολή (%) Κατά κεφαλήν Μεταβολή (%)
(σε εκατομμύρια
ΑΕΠ
δραχμές)

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

71266
73679
78290
84701
91659
94152
97653
101991
113437
117507
125618
137157
149665
1159369

Πηγή: Kondonassis (2001)

(σε δραχμές)
-

3,4
6,3
8,2
8,2
2,7
3,7
4,4
11,2
3,6
6,9
9,2
9,1
6,5

9117
9334
9829
10547
11321
11520
11825
12248
13508
13909
14814
16116
17504
18502

-

2,4
5,3
7,3
7,3
1,8
2,6
3,6
10,3
3,0
6,5
8,8
8,6
5,7
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Πίνακας 18
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1953 - 1966)
Αγροτικός Τομέας
Τομέας Μεταποίησης
Έτος
(% ΑΕΠ)
(% ΑΕΠ)
34
15
1953
1954
31
15
1955
31
16
1956
30
16
1957
31
16
1958
28
17
26
17
1959
25
17
1960
27
16
1961
1962
26
16
1963
26
16
1964
26
17
1965
25
17
1966
24
17
Πηγή: Kondonassis (2001)

Πίνακας 19
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ (1953 -1966)
Έτος
Αριθμός Ατόμων
Μεταβολή (%)
102.032
1953
1954
160.486
57,3
1955
195.605
21,9
199.707
1956
2,1
1957
238.289
19,3
257.030
1958
7,9
327.155
27,3
1959
1960
379.959
16,1
1961
471.983
24,2
1962
572.503
21,3
1963
716.126
25,1
1964
737.450
3,0
1965
951.725
29,1
1966
1.105.293
16,1
-

Πηγή: Kondonassis (2001)
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Πίνακας 20
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Μέσες Ετήσιες Τιμές)

Αύξηση του ΑΕΠ
Πληθωρισμός
Ανεργία
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
Δημοσιονομικό Πλεόνασμα/Έλλειμμα
Δημόσιο Χρέος

1951 - 1974
6,4
6,0
4,0
-2,1
0,42
16,7

1975- 1980
4,68
14,98
2,07
-3,6
-2,5
28,6

Πηγή: Oltheten, Pinteris and Sougiannis (2003)

Πίνακας 21
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 1993 - 1998: ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΠ σε Σταθερές Τιμές (ετήσιος ρυθμός αύξησης)
Ανεργία (ετήσιος ρυθμός αύξησης)
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσιος ρυθμός αύξησης)
Δανειακές Ανάγκες Κεντρικής Διοίκησης (%ΑΕΠ)
Πρωτογενές Πλεόνασμα (%ΑΕΠ)
Δημόσιο Χρέος (%ΑΕΠ)
Πηγή: Arghyrou (2000)

Στόχος
2,0
9,8
12,6
8,6
5,1
107,5

Αποτέλεσμα
0,2
8,6
13,8
14,2
1,4
111,8
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Πίνακας 22
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Πληθωρισμός
Δημοσιονομική Κατάσταση
Μακροπρόθεσμα
Επιτόκια
(Ιαν. 1998)
(% του ΑΕΠ το 1997)
(Ιαν. 1998)
Έλλειμμα του
Δημόσιο
Προϋπολογισμού
Χρέος
Κριτήριο του
Μάαστριχ

Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Φιλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο

2,7
U
1,4
1,9
1,3
1,2
1,4
5,2
1,2
1,8
1,4
1,8
1,8
1,8
1,9
1,8

Πηγή: Arghyrou (2000)

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

60,0
66,1
122,2
65,1
55,8
58,0
61,3
108,7
66,3
121,6
6,7
72,1
62,0
68,8
76,6
53,4

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

Συμμετοχή
στον ΜΣΙ
(Μάιος
1998)

Ιδρυτικό
Μέλος
της Ε.Ε.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
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Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1: Η Σύγκλιση του Επιπέδου Τιμών των Χωρών του ΕΝΣ

Πηγή: Bofinger and Flassbeck (2000)

Διάγραμμα 2: Η Πορεία Σύγκλισης των Ονομαστικών Ισοτιμιών των
Χωρών του ΕΝΣ

[-------FRF------- ΙΤΙ-------K.G

Πηγή: Bofinger and Flassbeck (2000)

BEF------- 0KR ------ IRp|
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Διάγραμμα 3: Εξέλιξη του Μεταλλικού Αποταμιεύματος και της
Κυκλοφορίας Τραπεζογραμματίου (1855-1875)

Ετήσια Μεταβολή του Μεταλλικού Αποταμιεύματος
------Ετήσια Μεταβολή της Κυκλοφορίας Τραπεζογραμματίου
Πηγή: Κοκκινάκης (1999)

Διάγραμμα 4: Η Ισοτιμία Δραχμής/ Φράγκου
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Πηγή: Αλσγοσκσύφης και Λαζαρέτου (2002)
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Διάγραμμα 5: Κυκλοφορία Τραπεζογραμματίου (1910 - 1927)
(σε χιλιάδες δραχμές)

| καλυμμένη

^ ακάλυπτη

Σημείωση: “καλυμμένη” θεωρείται η κυκλοφορία πλήρως μετατρέψιμη σε χρυσό ή συνάλλαγμα
Πηγή: Lazaretou (2003)

Διάγραμμα 6: Ονομαστική και Πραγματική Ισοτιμία της Δραχμής
Έναντι της Στερλίνας (1915 - 1931)

Σημείωση: Μηνιαίοι μέσοι όροι (spot rates)
Πηγή: Lazaretou (2003)
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Διάγραμμα 7: Μεταλλικά και Συναλλαγματικά Διαθέσιμα (1842 - 1927)
(σε χιλιάδες δραχμές)
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Πηγή: Lazaretou (2003)

Διάγραμμα 8: Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα (1939 - 1948)

Σημείωση: Πρώτες διαφορές του λογάριθμου του δείκτη κόστους ζωής (μηνιαίες μεταβολές),
έτος βάσης = 1939
Πηγή: Lazaretou (2003)
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Διάγραμμα 9: Η Ταχύτητα Κυκλοφορίας του Χρήματος (1948-1972)

Πηγή: Αλογοσκούφης και Λαζαρέτου (2002)

Διάγραμμα 10: Ο Πληθωρισμός στην Ελλάδα (1960-2000)

Σημείωση: Δείκτης τιμών καταναλωτή (μέσα επίπεδα έτους)
Πηγή: www.economics.gr (Η Ελληνική Οικονομία σε Αριθμούς)
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Διάγραμμα 11: Η Δραχμή Έναντι των Κυριοτέρων Ξένων Νομισμάτων και
του Ευρώ (1978-2000)

Δρχ/Δολάριο ΗΠΑ

—— Δρχ/Μάρκο Γερμανίας

Δρχ/Λίρα Αγγλίας

Δρχ/Ευρώ

Σημείωση: Ετήσιοι μέσοι όροι (spot rates)
Πηγή: www.economics.gr (Η Ελληνική Οικονομία σε Αριθμούς)

Διάγραμμα 12: Οι Δανειακές Ανάγκες της Κεντρικής
Διοίκησης (1970-1989)

Πηγή: Αλογοσκούφης και Λαζαρέτου (2002)
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Διάγραμμα 13: Μεταβλητότητα Συν/κης Ισοτιμίας Δραχμής/Ευρώ

Σημείωση: Μεταβολή ως προς το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους (spot rates)
Πηγή: www.economics.gr (Η Ελληνική Οικονομία σε Αριθμούς)

Διάγραμμα 14: Πρωτογενές Έλλειμμα και Δανειακές Ανάγκες τη
Δεκαετία του 1990

ι..

ι Πρωτογενές Έλλειμμα

Πηγή: Αλογοσκούφης και Ααζαρέτου (2002)

Δανειακές Ανάγκες
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Διάγραμμα 15: Δημόσιο Χρέος (1989-2000)
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Πηγή: Αλογοσκούφης και Λαζαρέτου (2002)
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