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                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εν λόγω διατριβή έχει ως σκοπό να ερευνήσει, να µελετήσει και να αναλύσει τον 
συσχετισµό που αναπτύσσεται ανάµεσα στους δύο θεµελιώδεις άξονες γύρω από 
τους οποίους αρθρώνεται η οικονοµική πολιτική των θεσµικών φορέων που έχουν 
αναλάβει την ευθύνη άσκησής της. Οι άξονες αυτοί συνίστανται στην 
∆ηµοσιονοµική και την Νοµισµατική Πολιτική. Η πρώτη αναφέρεται στην 
οικονοµική πλευρά των λαµβανοµένων συλλογικών αποφάσεων, µέσα από τις 
οποίες επιδιώκεται η υλοποίηση των οικονοµικών στόχων του κράτους και η 
µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. Τα εργαλεία άσκησης της 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής αποτελούν οι δηµόσιες δαπάνες,  φορολογία και ο 
δηµόσιος δανεισµός και την ευθύνη άσκησής της φέρει η κυβέρνηση. Η 
Νοµισµατική Πολιτική έχει ως αντικείµενο της τη ρύθµιση της αξίας του 
νοµίσµατος µέσω του προσδιορισµού των νοµισµατικών µεγεθών, της παρέµβασης 
στην αγορά συναλλάγµατος και του επηρεασµού του ύψους των επιτοκίων 
προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της επιδιωκόµενης κάθε φορά οικονοµικής 
πολιτικής. Η Νοµισµατική Πολιτική ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα κάθε 
χώρας σε συνεργασία µε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ο βαθµός ανεξαρτησίας της 
Κεντρικής Τράπεζας από την πολιτική ηγεσία διαφέρει από χώρα σε χώρα και 
συναρτάται κυρίως από τον βαθµό ανάπτυξης των οικονοµικών δοµών και το 
επίπεδο πολιτικής οργάνωσης που έχει επιτύχει κάθε χώρα. Η συγκεκριµένη 
ερευνητική εργασία στοχεύει - µεταξύ άλλων - να διερευνήσει την προκύπτουσα 
σύνδεση ανάµεσα στην Νοµισµατική και την ∆ηµοσιονοµική Πολιτική, τις 
αντιφάσεις που αναφύονται από την µεταξύ τους σχέση αλλά και τον βαθµό της 
λειτουργικής συνάρθρωσης που µπορεί να υπάρξει ανάµεσά τους.  

Η σχέση που συνδέει την Νοµισµατική και την ∆ηµοσιονοµική Πολιτική θα 
αποτελέσει µία από τις κύριες ερευνητικές θεµατικές της συγκεκριµένης διατριβής, 
εξειδικευόµενη στην ελληνική περίπτωση στα χαρακτηριστικά που διέκριναν την 
επιγενόµενη σχέση ανάµεσα στα δύο αυτά σκέλη άσκησης της οικονοµικής πολιτικής. 
Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί να καταδειχθούν και οι επιπτώσεις που απέρρευσαν από την 
µορφή που έλαβε η σχέση νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, επιπτώσεις που 
σχετίζονται τόσο µε τον χαρακτήρα των πολιτικών δοµών που αναδύθηκαν και 
παγιώθηκαν µετά τον εµφύλιο πόλεµο όσο και µε τις ευρύτερες προεκτάσεις που είχε η 
πάγιωση αυτών των δοµών για ολόκληρο τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό  

Η προσέγγιση του ζητήµατος αυτού οριοθετείται χρονικά από την µεσοπολεµική 
περίοδο ως και την πρώτη µεταπολιτευτική δεκαπενταετία λαµβάνοντας ως θεµελιακό 
πλαίσιο αναφοράς την οικονοµική θεωρία του Ξενοφώντα Ζολώτα. Η επιλογή του 
συγκεκριµένου προσώπου αιτιολογείται στη βάση τόσο του εύρους του έργου του και 
της απήχησης που είχε σε ακαδηµαϊκούς και οικονοµικούς κύκλους - εντός και εκτός των 
ελληνικών συνόρων - όσο και στη βάση του θεσµικού ρόλου που του επιφυλάχθηκε να 
διαδραµατίσει κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες όντας για µακρύ χρονικό 
διάστηµα ∆ιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος και µέλος της Νοµισµατικής Επιτροπής. 
Επιπλέον, η επιλογή ως αντικείµενο έρευνας της οικονοµικής θεωρίας του Ξενοφώντα 
Ζολώτα εδράζεται τόσο στον ρόλο του ως σηµαίνουσας ακαδηµαϊκής προσωπικότητας, 
δεδοµένου ότι κυρίαρχες µορφές της οικονοµικής σκέψης της χώρας υπήρξαν µαθητές 
του και επηρεάστηκαν βαθιά από τις οικονοµικές αντιλήψεις του, όσο και από το γεγονός 
ότι η παρουσία του στο πολιτικό γίγνεσθαι υπήρξε σηµαντικότατη µε συµβολικό 
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αποκορύφωµα αυτής της παρουσίας του την επιλογή του για την λήψη του 
πρωθυπουργικού αξιώµατος κατά την περίοδο της οικουµενικής κυβέρνησης 
(1989-1990). Λαµβανοµένου υπ' όψιν των προειρηµένων καθίσταται προφανής η 
σκοπιµότητα της επιλογής του Ξενοφώντα Ζολώτα και για ένα επιπρόσθετο λόγο - το 
µεγάλο κενό που παρατηρείται στην βιβλιογραφία αναφορικά µε την µελέτη του 
επιστηµονικού του έργου.  

Ο κύριος όγκος του προς εξέταση υλικού στο οποίο θα βασιστεί η έρευνα της 
διατριβής αποτελείται κατά κύριο λόγο από τα θεωρητικά κείµενα και τις εκθέσεις του 
Ξενοφώντα Ζολώτα, σε συνδυασµό µε πραγµατολογικές αναλύσεις των αντίστοιχων 
ιστορικών περιόδων και µε θεωρητικές ανακατασκευές των αντίστοιχων θεωρητικών 
επιχειρηµάτων οικονοµικής πολιτικής (µε την ευρύτερη έννοια που αναφέρθηκε ήδη). Η 
αναδίφηση σε αρχεία και πρωτογενείς πηγές - απαραίτητη σε κάποιο βαθµό για 
αντίστοιχες έρευνες ιστορικής υφής - θα περιοριστεί στο επίπεδο ανίχνευσης 
δυνατοτήτων περιεχοµενικής ερµηνείας της εκάστοτε πλευράς του θεµατικού 
αντικειµένου.  

Η διατριβή, εντούτοις, δεν στοχεύει επ’ ουδενί στο να αποτελέσει µια βιογραφική 
παράθεση, ούτε σκιαγράφηση της οικονοµικής ιστορίας της Ελλάδας. Αποσκοπεί στο να 
στοιχειοθετήσει µια αναλυτική ερευνητική πρόταση-συµβολή στην κατανόηση του 
τρόπου µε τον οποίο επικράτησαν τα οικονοµικά συµφέροντα επιµέρους κοινωνικών 
οµάδων αποκλείοντας ταυτόχρονα τα συµφέροντα άλλων κοινωνικών οµάδων να 
εκφραστούν πολιτικά και τις συνέπειες που είχε αυτό για τον προσδιορισµό της µορφής 
του κρατικού οικοδοµήµατος και του οικονοµικού καθεστώτος υπό το οποίο 
πραγµατώνονταν η διαδικασία κεφαλαιακής συσσώρευσης.Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί 
και η κατάδειξη της ισχύος και επιρροής που διέθεταν συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
οργανώσεις και οµάδες συµφερόντων να επηρεάζουν πολιτικές αποφάσεις προς όφελος 
τους και τον αντίκτυπο που είχε κάτι τέτοιο τόσο στη διανοµή του εθνικού εισοδήµατος 
και στη διατήρηση των εισοδηµατικών ανισοτήτων όσο και στα όρια που τίθεντο από τις 
πρακτικές αυτές στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Προσέτι αντικείµενο εξέτασης θα 
αποτελέσει και ο τρόπος µε τον οποίο οικονοµικές επιδιώξεις συγκεκριµένων 
κεφαλαιοκρατικών µερίδων κατόρθωσαν να αναδειχθούν σε κυρίαρχες πολιτικές 
επιλογές και εν τέλει να καταστούν ουσιαστικοί φορείς άσκησης της οικονοµικής 
πολιτικής.  

Ως χρονική αφετηρία της ερευνητικής εργασίας λαµβάνεται η περίοδος του 
Μεσοπολέµου µε κύρια σηµεία αναφοράς για την περίοδο αυτή τα πρωτόλεια έργα του 
Ξενοφώντα Ζολώτα και τους θεωρητικούς προβληµατισµούς και τις πολιτικές 
ταλαντεύσεις που σχετίζονται µε τα ζητήµατα της εκβιοµηχάνισης και της νοµισµατικής 
διαχείρισης. Ειδικότερα θα εξετασθούν ζητήµατα που άπτονται των πολιτικών 
εκβιοµηχάνισης της χώρας, τον τρόπο σύνδεσης του εξωτερικού τοµέα της ελληνικής 
οικονοµίας µε τις παραγωγικές της δοµές, τις συνεπαγόµενες µεταβολές στην 
παραγωγική, εισοδηµατική και κοινωνική διαστρωµάτωση και εν τέλει τα διλήµµατα, τα 
προσκόµµατα και τις προκρινόµενες λύσεις αναφορικά µε τα ανακύπτοντα προβλήµατα 
που αντιµετώπισε η νοµισµατική πολιτική κατά την µεσοπολεµική περίοδο.  

Εν συνεχεία αντικείµενο µελέτης θα  αποτελέσει η κατοχική περίοδος και οι νέες 
δοµές και οι συσχετισµοί ισχύος που προέκυψαν στο οικονοµικό τοπίο της χώρας σε 
αναφορά και συνάρτηση πάντα µε το έργο του Ξενοφώντα Ζολώτα κατά την ίδια 
περίοδο.Τα πρώτα µετακατοχικά χρόνια µέχρι και το τέλος του Εµφυλίου Πολέµου 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνο λόγω των ανακατατάξεων που 
σηµειώθηκαν στην εισοδηµατική διάρθρωση και στην ευρύτερη οικονοµική δοµή της 
χώρας αλλά και εξαιτίας των καταστάσεων κρίσης που αναδύονται και οδηγούν σε 
οξύτατες κοινωνικές συγκρούσεις. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο των κοινωνικών ανωµαλιών 
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εµφανίζονται δυνάµεις που διεκδικούν µεταρρυθµίσεις σε πολιτικό και οικονοµικό 
επίπεδο αµφισβητώντας εµπράκτως το υφιστάµενο καθεστώς, γεγονός που 
δροµολόγησε εξελίξεις που έθεσαν µε τρόπο επιτακτικό-ίσως για πρώτη φορά µε τόση 
ένταση από συστάσεως του ελληνικού κράτους, αιτήµατα που σχετίζονται µε ριζικές 
αλλαγές στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. Σ’αυτή την ιστορική για τη χώρα καµπή 
δίνεται η ευκαιρία για την προβολή απόψεων από επιστηµονικούς, πολιτικούς και 
οικονοµικούς κύκλους που εκφράζουν ένα πλέγµα αναθεωρητικών προτάσεων ως προς 
τα ζητήµατα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου και των τρόπων αντιµετώπισης 
της οικονοµικής του υστέρησης.Οι διαµάχες σε επιστηµονικό και πολιτικό επίπεδο που 
έλαβαν χώρα αυτήν την περίοδο και αντικατοπτρίζουν την βαθιά διαίρεση του 
κοινωνικού σώµατος αποτελούν µείζονα ερευνητικά ζητήµατα της ερευνητικής µελέτης, 
καθ' όσον η έκβαση αυτών των αντιπαραθέσεων έκρινε εν πολλοίς και το οικονοµικό 
µέλλον της χώρας.  

Ακολούθως θα επιχειρηθεί η ανακατασκευή της θεωρητικής αντιπαράθεσης των 
Ζολώτα -Βαρβαρέσου, όπου µε βάση την ίδια και τα αποτελέσµατα που γέννησε καθώς 
και τις βαθιές κοινωνικοοοικονοµικές ζυµώσεις που πραγµατοποιούνται στη χώρα τις 
πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, θα αναζητηθούν - εντός κριτικού πρίσµατος - οι 
αιτιώδεις σχέσεις που καθόρισαν την τύχη της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και των 
διαρθρωτικών αδυναµιών που αυτή κληροδότησε στην πολιτικοοικονοµική δοµή της 
χώρας.Σαφέστατα η παραπάνω προσέγγιση του θεµατικού αντικειµένου θα 
πραγµατοποιηθεί συνδυαζόµενη µε τις διαδικασίες και µεταβολές που διαµόρφωσαν το 
µεταπολεµικό πλέγµα εξουσίας και τις πολιτικές που αυτό εφάρµοσε - µέσω των 
θεσµικών φορέων άσκησης της οικονοµικής πολιτικής - π.χ Κράτος, Τράπεζα της 
Ελλάδος, Νοµισµατική  Επιτροπή κ.τ.λ - προκειµένου να παγιώσει την κυριαρχία του σε 
ιδεολογικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο να καταδειχθούν οι ποιοτικές και ποσοτικές 
παράµετροι που διαχωρίζουν τα µοντέλα οικονοµικής µεγέθυνσης από αυτά της 
οικονοµικής ανάπτυξης και πως αυτές οι παράµετροι αποτυπώνονται στα πραγµατικά 
και ονοµαστικά οικονοµικά µεγέθη· διάκριση που αντικατοπτρίζει πιστά-συν τοις 
άλλοις-την διαφορά ανάµεσα στις έννοιες της µεγέθυνσης και της ανάπτυξης.Επιπλέον 
θα διερευνηθεί και η διάρθρωση της σχέσης κεφαλαίου-εργασίας αλλά και των 
κεφαλαιοκρατικών µερίδων µεταξύ τους ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή ασφαλών 
συµπερασµάτων για το καθεστώς συσσώρευσης και αξιοποίησης του κεφαλαίου στη 
µεταπολεµική Ελλάδα.  

Στην προβληµατική της έρευνας εντάσσονται και τα ζητήµατα των 
νοµισµατικών χειρισµών που πραγµατοποιήθηκαν την µεταπολεµική περίοδο καθώς και 
των κυρίαρχων αντιλήψεων από τις οποίες διακατέχονταν οι οικονοµικές και πολιτικές 
ηγετικές οµάδες σχετικά µε τον ρόλο που µπορούσε να διαδραµατίσει το ξένο κεφάλαιο 
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Ο δυϊσµός στην στοχοθεσία της οικονοµικής 
πολιτικής-νοµισµατική σταθερότητα και οικονοµική ανάπτυξη-και οι ανασχέσεις και 
τα όρια που τίθεντο στην αναπτυξιακή πορεία από την προβληµατική συνύπαρξη και 
τα διλήµµατα «προτεραιότητας» αυτών των δύο θεµελιακών στόχων θα 
απασχολήσουν επίσης την παρούσα µελέτη, στο βαθµό που οι στόχοι αυτοί 
διαµόρφωσαν το πλαίσιο δράσης των θεσµικών υποκειµένων άσκησης της 
οικονοµικής πολιτικής. Απαραίτητη κρίνεται και η ανάλυση των πολιτικών που 
απέβλεπαν στην ανάπτυξη των µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας, κυρίως ως προς 
το αν αυτές ενθάρρυναν την ποσοτική αύξηση των χρηµατικών µεγεθών και των 
ονοµαστικών δεικτών ή αποσκοπούσαν στο να τονώσουν τα πραγµατικά µεγέθη και 
την παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας. Σηµαντικό προς εξέταση ζήτηµα 
συνιστά και το επίπέδο της συνολικής απασχόλησης που χαρακτήριζε την ελληνική 
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οικονοµία σε συνάρτηση κυρίως µε την πολιτική της νοµισµατικής ισορροπίας και 
τα αποτελέσµατα που γεννούσε η σχέση αυτή όσον αφορά το επίπεδο των 
εισοδηµατικών µεγεθών, το βαθµό ισοκατανοµής του εθνικού εισοδήµατος και του 
ύψους και του ρυθµού αύξησης του εγχώριου προϊόντος. 

Πέραν των παραπάνω επισηµάνσεων πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η 
συνολική θεώρηση και ερµηνευτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε κατά την εξέταση 
των ζητηµάτων που άπτονται του ερευνητικού αντικειµένου της ανά χείρας 
διατριβής πραγµατοποιήθηκε αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχρονική 
διαµόρφωση και υλοποίηση του µακροοικονοµικού πλέγµατος και των αντίστοιχων 
δυνάµεων που καθόρισαν την φυσιογνωµία του, θέτοντας όµως παράλληλα στο 
κέντρο της προβληµατικής τους προσδιοριστικούς παράγοντες σχηµατοποίησης και 
εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής και τα µακροοικονοµικά αποτελέσµατα που 
αυτή παρήγαγε.      

 

 



                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ AΣΚΗΣΗΣ  ΤΗΣ   
ΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
 
 
1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής του κράτους, δηλαδή του κεντρικού νεωτερικού 
φορέα άσκησης πολιτικής εξουσίας, εδράζεται σε δύο άξονες.  Οι άξονες αυτοί 
συνίστανται στη δηµοσιονοµική (fiscal policy ) και τη νοµισµατική πολιτική (monetary 
policy ).  Η δηµοσιονοµική πολιτική έχει ως πεδίο αναφοράς το σύνολο των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων που απορρέουν από την σφαίρα των αποφάσεων που λαµβάνονται 
συλλογικά ή µε άλλα λόγια σε πολιτικό επίπεδο.  Ανεξαρτήτως των πολιτικών 
µηχανισµών και διαδικασιών µέσα από τις οποίες διαµεσολαβούνται, σχηµατοποιούνται 
και λαµβάνονται οι συλλογικές αποφάσεις, επιδιώκεται µέσω της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής η υλοποίηση των οικονοµικών στόχων του κράτους και – θεωρητικά 
τουλάχιστον από τον 20ο αιώνα – η µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.  Τα 
κυριότερα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το κράτος προκειµένου να υλοποιήσει τις 
στοχεύσεις της δηµοσιονοµικής πολιτικής είναι οι δηµόσιες δαπάνες, στις οποίες αυτό 
προβαίνει, η φορολογία, την οποία επιβάλλει και η πολιτική που ακολουθείται 
αναφορικά µε τον δηµόσιο δανεισµό. 

Η νοµισµατική πολιτική , πέρα από τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει σε 
σχέση µε τη δηµοσιονοµική πολιτική αναφορικά µε τα µέσα που χρησιµοποιεί και τους 
σκοπούς που επιδιώκει, εµφανίζει µια σειρά από ιδιαιτερότητες, κυρίως όσον αφορά τους 
φορείς άσκησής της. 

Οι σκοποθεσίες της νοµισµατικής πολιτικής συνίστανται στην επίτευξη 
νοµισµατικής σταθερότητας, δηλαδή στη διατήρηση της σταθερότητας της αγοραστικής 
δύναµης της νοµισµατικής µονάδος, στην εύρυθµη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισµού ανάµεσα στα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα και στη διαµόρφωση των όρων και των συνθηκών που είναι απαραίτητοι για 
την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της επίτευξης υψηλών επιπέδων 
απασχόλησης. 

Την ευθύνη για την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής φέρει η Κεντρική 
Τράπεζα (Central Bank ΚΤ) κάθε χώρας σε συνεργασία µε την εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία.  Ο βαθµός ανεξαρτησίας της ΚΤ από την πολιτική ηγεσία – µε άλλα λόγια το 
κατά πόσον παραµένει ανεπηρέαστη η ΚΤ από τις παρεµβάσεις της πολιτικής ηγεσίας 
αναφορικά µε την διαδικασία υλοποίησης της νοµισµατικής πολιτικής – αποτελεί 
συνάρτηση του βαθµού ανάπτυξης των οικονοµικών δοµών και του επιπέδου πολιτικής 
οργάνωσης που έχει κατακτήσει κάθε χώρα.  Κατά συνέπεια ο βαθµός ανεξαρτησίας της 
ΚΤ συνιστά µια κρίσιµη θεσµική παράµετρο στο πεδίο της άσκησης της οικονοµικής 
πολιτικής που επιδρά σε µεγάλο βαθµό τόσο όσον αφορά τις προτεραιότητες της 
οικονοµικής πολιτικής όσο και τα µέσα που επιλέγονται  ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι 
της. 

Γίνεται βεβαίως αντιληπτό ότι η επιλογή των µέσων και η ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων της οικονοµικής πολιτικής παράγουν και διαφορετικά αποτελέσµατα 
στο πεδίο εφαρµογής τους, γεγονός που αντικαθρεφτίζεται και στις ασύµµετρες και 
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ετεροβαρείς επιπτώσεις που γεννούν για τις διάφορες κοινωνικές οµάδες.  Τα µέσα 
άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της ΚΤ µπορούν 
να συνοψιστούν στα εξής: 

1. Στη δυνατότητα που έχει η ΚΤ να καθορίζει το ποσοστό των υποχρεωτικών 
αποθεµατικών (reserve ratio ή reserve requirements) των εµπορικών τραπεζών.  Η 
διακράτηση από την ΚΤ ενός ποσοστού υποχρεωτικών αποθεµατικών λειτουργεί ως ένα 
µέσο διασφάλισης του ελέγχου της προσφοράς χρήµατος, που προέρχεται από το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, λόγω της δυνατότητας πιστωτικής επέκτασης που 
διαθέτουν οι εµπορικές τράπεζες. 

2. Στην πολιτική της ανοιχτής αγοράς (open market policy ή open market 
operations).  Η πολιτική αυτή έγκειται στη δυνατότητα παρεµβάσεων της ΚΤ τόσο στην 
χρηµαταγορά όσο και στην κεφαλαιαγορά µε την αγοραπωλησία τίτλων του ∆ηµοσίου, 
ώστε να καταστεί δυνατός ο επηρεασµός της προσφοράς χρήµατος και των επιτοκίων. 

3. Στην πολιτική του προεξοφλητικού τόκου (discount rate).  Ο προεξοφλητικός 
τόκος αποτελεί το επιτόκιο, µε το οποίο επιβαρύνει η ΚΤ τις εµπορικές τράπεζες όταν 
αυτές αναπροεξοφλούν τµήµα του χαρτοφυλακίου τους εξαιτίας των προσωρινά 
αυξηµένων αναγκών τους για ταµειακή ρευστότητα.  Το ύψος του επιτοκίου αυτού 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τον χαρακτήρα του τίτλου, για τον οποίο ζητείται 
αναπροεξόφληση και προσδιορίζεται αναφορικά µε το αν θα διαµορφώνεται υψηλότερα 
ή χαµηλότερα ή στο ίδιο επίπεδο µε τα αντίστοιχα αγοραία επιτόκια, ανάλογα µε τις 
στοχεύσεις της νοµισµατικής πολιτικής και τη νοµισµατική επέκταση ή συστολή που 
αυτή θέλει να επιτύχει.  Επιπροσθέτως η ΚΤ µπορεί να διαφοροποιεί κάθε φορά το είδος 
των κινητών αξιών που αποδέχεται για αναπροεξόφληση. 

4. Στη συναλλαγµατική πολιτική (foreign exchange policy).  Στο πλαίσιο της 
ασκούµενης συναλλαγµατικής πολιτικής οι παρεµβάσεις της ΚΤ στην αγορά 
συναλλάγµατος έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν την τιµή του συναλλάγµατος, ώστε να 
διαµορφωθεί στα επιθυµητά κάθε φορά επίπεδα, αλλά και στο να εξασφαλίσει επάρκεια 
συναλλαγµατικών πόρων. 

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικότερα άµεσα εργαλεία άσκησης της 
νοµισµατικής πολιτικής.  Πέρα όµως από τα άµεσα εργαλεία της νοµισµατικής 
πολιτικής, στη διάθεση των νοµισµατικών αρχών βρίσκονται και τα λεγόµενα έµµεσα 
εργαλεία της νοµισµατικής πολιτικής, τα οποία αποτελούνται από µια σειρά µέτρων, που 
σκοπό έχουν να ασκήσουν έλεγχο και εποπτεία του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  Τα εργαλεία αυτά µπορεί να συνίστανται από 
απλές παραινέσεις προς τα πιστωτικά ιδρύµατα έως και να λαµβάνουν τη µορφή 
νοµοθετικών παρεµβάσεων, που να προσδιορίζουν την κατανοµή των πιστώσεων προς 
τους διάφορους οικονοµικούς κλάδους. 

Πρέπει βεβαίως να τονιστεί ότι οι δυνατότητες χρησιµοποίησης των διάφορων 
εργαλείων ελέγχου της προσφοράς χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των επιτοκίων από 
µέρους της ΚΤ εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, ο ρυθµός ανάπτυξης του οποίου επηρεάζεται µακροπρόθεσµα από την 
έκταση και τον τρόπο χρησιµοποίησης των διαφόρων εργαλείων της νοµισµατικής 
πολιτικής. 

Προϊόντος του χρόνου η σφαίρα αρµοδιοτήτων που τα διάφορα κράτη έχουν 
παραχωρήσει στις ΚΤ, παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν, 
εµφανίζουν µια ισχυρή τάση σύγκλισης αναφορικά µε τις πρακτικές παρέµβασης.  Οι 
χρησιµοποιούµενες όµως µέθοδοι είναι δυνατό να διαφέρουν – ως ένα σηµείο – τόσο ως 
προς τον βαθµό όσο και ως προς το είδος των µηχανισµών που χρησιµοποιούνται από τις 
νοµισµατικές αρχές.  Οι διαφορές αυτές σχετίζονται µε το στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης 
της κάθε χώρας, το µέγεθος των υλικών της πόρων, τη δοµή και το βαθµό ανάπτυξης του 

 



 16

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τον τρόπο µε τον οποίο η χώρα εντάσσεται στον 
παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας, την φύση της οικονοµικής της σχέσης µε τις 
υπόλοιπες χώρες (αν πρόκειται για πιστώτρια ή οφειλέτρια χώρα) κτλ (De Kock 
1974:13). 

Οι αρµοδιότητες που κατέχει και οι λειτουργίες που επιτελεί µια σύγχρονη - στην 
ιδεοτυπική της µορφή – ΚΤ στο πλαίσιο µιας καπιταλιστικής οικονοµικής οργάνωσης 
συνίστανται: 

1) Στην έκδοση (issuing) εθνικού νοµίσµατος (national currency) που αποτελείται 
από το άθροισµα των τραπεζογραµµατίων (bank notes), δηλαδή των 
χαρτονοµισµάτων (paper money) για τα οποία δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση 
της ΚΤ για τη µετατροπή τους (conversion) σε µεταλλικές αξίες (metallic values) 
κατ’ απαίτηση των κατόχων τους – υποχρέωση που υφίστατο σε παλαιότερες 
περιόδους- και των κερµάτων (coins)  Τα τραπεζογραµµάτια για τα οποία δεν 
υφίσταται η υποχρέωση της ΚΤ για την ανταλλαγή τους σε µεταλλικά νοµίσµατα 
(inconvertible bank notes), υποχρέωση που υφίστατο – τυπικά – µέχρι και τη 
µεσοπολεµική περίοδο (βλέπε παρακάτω), ονοµάζονται χρήµα αναγκαστικής 
κυκλοφορίας (forced currency) και γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά µέσα 
πληρωµών και ανταλλαγών  ή όπως διαφορετικά καλούνται νόµιµο χρήµα (legal 
tender). 

2) Στην ταµειακή διαχείριση των δηµοσίων πόρων, στην παροχή πιστωτικών 
διευκολύνσεων (credit facilities) προς το κράτος, στη διαχείριση του δηµοσίου 
χρέους (management of public debt) και στην παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών (consulting services) που άπτονται νοµισµατικών αλλά και ευρύτερων 
ζητηµάτων οικονοµικής πολιτικής προς την κυβέρνηση. 

3) Στην επόπτευση (supervision) του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, στη 
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του και στον επηρεασµό του προκειµένου 
να εξυπηρετηθούν οι εκάστοτε στόχοι της οικονοµικής πολιτικής. 

4) Στη διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας (exchange 
reserves), που αποτελούνται από το απόθεµα των µεταλλικών αξιών, των 
αλλοδαπών νοµισµάτων και, από τα χρεόγραφα (securities) ή άλλες απαιτήσεις 
(claims) προς το εξωτερικό που είναι µετατρέψιµες σε µεταλλικές αξίες ή 
αλλοδαπά νοµίσµατα, αλλά και στην από κοινού – µε την κυβέρνηση – άσκηση 
της συναλλαγµατικής πολιτικής. 

5) Στη λειτουργία της ΚΤ ως κέντρο εκκαθάρισης (ή συµψηφισµού) (clearing 
house) των διατραπεζικών συναλλαγών (interbank transactions) και στην παροχή 
πιστώσεων – διαφόρων ειδών και µε διαφορετικούς δανειακούς όρους – προς τις 
εµπορικές τράπεζες µε σκοπό είτε την ταµειακή τους ενίσχυση ή την προαγωγή – 
µέσου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος – µακροοικονοµικών ή 
µικροοικονοµικών στοχεύσεων. 

Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να δοθεί µια ιστορική περιγραφή του τρόπου µε 
τον οποίο αναδύθηκαν, συγκροτήθηκαν και εν τέλει παγιώθηκαν στα σύγχρονα 
οικονοµικά συστήµατα – ως ένας πλήρως αναγνωρισµένος και αποδεκτός θεσµός 
άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής– οι ΚΤ. 
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1.2. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  
ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Η διεθνής εµπορική δραστηριότητα, που κατά τους µεσαιωνικούς χρόνους είχε κατά ένα 
πολύ µεγάλο βαθµό ατονήσει, µε τη διεξαγωγή των Σταυροφοριών (10ος-13ος αιώνας) 
άρχισε να αναζωογονείται, γεγονός που δροµολόγησε µια σειρά οικονοµικών εξελίξεων 
που επηρέασαν βαθιά και καθοριστικά τον ρου της οικονοµικής ιστορίας. 

Η πραγµατοποίηση των Σταυροφοριών και η συνακόλουθη ανάπτυξη των 
εµπορικών επαφών Ανατολής και ∆ύσης κατέστησε τον µεσογειακό χώρο µία 
προνοµιούχα γεωγραφική περιοχή άνθησης του διεθνούς εµπορίου.  Την πρωτοκαθεδρία 
στην εκµετάλλευση των θαλάσσιων εµπορικών οδών κατόρθωσαν να αποκτήσουν οι 
ιταλικές πόλεις του ύστερου Μεσαίωνα (Βενετία, Γένοβα κτλ) οι οποίες, µε τους 
ισχυρούς εµπορικούς στόλους που διέθεταν, πέτυχαν να ελέγξουν τις θαλάσσιες 
µεταφορές ανάµεσα στο ευρωπαϊκό µεσογειακό τµήµα και την ανατολική Μεσόγειο 
(Smith 1776/1976a:406).  Με µια µικρότερη ή µεγαλύτερη χρονική υστέρηση και άλλες 
πόλεις της Μεσογείου αρχικά, όπως π.χ. η Βαρκελώνη και η Βαλένθια, αλλά και των 
βορείων ακτών της ηπειρωτικής Ευρώπης αργότερα (π.χ. Άµστερνταµ, Αµβούργο, 
Νυρεµβέργη) ανέπτυξαν αξιόλογη εµπορική δραστηριότητα. 

Προϊόντος του χρόνου και µε την ανακάλυψη της αµερικανικής ηπείρου, αλλά 
και άλλων αποικιακών εδαφών (π.χ. Νοτιοανατολική Ασία), αναδύονταν και άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις ως νευραλγικά κέντρα διεξαγωγής του διεθνούς εµπορίου, ενώ 
ταυτόχρονα πόλεις που παλαιότερα θεωρούνταν κορυφαία κέντρα της διεθνούς 
εµπορικής κίνησης έχαναν βαθµιαία τον ρόλο που διαδραµάτιζαν στη διεξαγωγή του 
διεθνούς εµπορίου. 

Επιχειρώντας µια χρονική τοµή, προκειµένου να ανιχνεύσουµε τις απαρχές της 
σύγχρονης τραπεζικής λειτουργίας, οδηγούµαστε στις αρχές του 13ου αιώνα, όπου οι 
πρώτες τραπεζικές δραστηριότητες – µε τη σύγχρονη έννοια του όρου – λαµβάνουν χώρα 
στις ιταλικές πόλεις του ύστερου Μεσαίωνα . 

Τα πρώτα τραπεζικά ιδρύµατα που ιδρύονται στις ιταλικές πόλεις έχουν ως 
αντικείµενο δραστηριότητας είτε τη χορήγηση δανείων προς τις κυβερνήσεις των πόλεων 
αυτών (Bagehot 1873/1999:78) είτε στην ανάληψη εργασιών συµψηφισµού, στα πλαίσια 
µιας πρωτόλειας µορφής ανάπτυξης του συστήµατος διεθνών πληρωµών, που 
αποτελούσε απόρροια της ανάπτυξης του διεθνούς εµπορίου (Kindleberger 1999:50).  Οι 
πρώτοι αυτοί ιταλικοί τραπεζικοί οίκοι αναλάµβαναν το βάρος του διακανονισµού των 
πληρωµών που έπρεπε να πραγµατοποιηθούν σε χώρο και χρόνο που διέφερε από τον 
χώρο και χρόνο στον οποίο εκτελούνταν οι διεθνείς εµπορικές πράξεις και µάλιστα σε 
νόµισµα που χαρακτηρίζονταν ως νόµισµα κοινής αποδοχής από την διεθνή εµπορική 
κοινότητα.  Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη ενός ολοένα και µεγαλύτερου και πιο σύνθετου 
πλέγµατος διεθνών εµπορικών σχέσεων απαιτούσε και την ύπαρξη ενός 
χρηµατοπιστωτικού δικτύου, που θα διαρρύθµιζε το σύστηµα, µέσω του οποίου θα 
πραγµατοποιούνταν οι πληρωµές που ήταν απαραίτητες για την αγοραπωλησία των 
διαφόρων αγαθών. 

Το πρόβληµα που αναφύονταν από την συγκρότηση ενός τέτοιου συστήµατος 
ήταν διττό και σχετιζόταν µε τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληροί προκειµένου να 
επιτελεί αποτελεσµατικά την λειτουργία του.  Αφενός θα έπρεπε να υπάρχει ένα χωρικά 
διάσπαρτο δίκτυο τραπεζικών αντιπροσώπων, που θα αναλάµβανε την εκτέλεση των 
πληρωµών και την πραγµατοποίηση των συµψηφιστικών πράξεων, όπου εµφανίζονταν 
χρεωπιστωτικά ανοίγµατα.  Αφετέρου, η νοµισµατική µονάδα µέσω της οποίας θα 
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γίνονταν ο υπολογισµός της αξίας των αγαθών, αλλά και η εκτέλεση των πληρωµών, να 
είναι κοινής αποδοχής απ’ όλους τους εµπλεκόµενους µε το διεθνές εµπόριο παράγοντες. 

Η διαδικασία που ακολουθούνταν προκειµένου να υπάρξει µια ικανοποιητική 
διευθέτηση της λειτουργίας του συστήµατος διεθνών πληρωµών απαιτούσε σε πρώτη 
φάση την καταβολή ποσότητας µεταλλικών νοµισµατικών µονάδων από ένα έµπορο σε 
ένα λογαριασµό του σε µια τράπεζα, η οποία πίστωνε στα βιβλία της τον αντίστοιχο 
λογαριασµό του εµπόρου µε το ποσό της κατάθεσης που αυτός είχε πραγµατοποιήσει 
(Smith 1776/1976a:480).  Εν συνεχεία η τράπεζα εξέδιδε και παρέδιδε στον έµπορο ένα 
πιστοποιητικό κατάθεσης στο όνοµά του.  Το πιστοποιητικό κατάθεσης χρησίµευε στον 
έµπορο ως µέσο πληρωµής για οποιαδήποτε πράξη αγοράς επιθυµούσε αυτός να 
πραγµατοποιήσει, δεδοµένου ότι η τράπεζα που εξέδιδε αυτά τα πιστοποιητικά 
καταθέσεων διέθετε ένα πυκνό δίκτυο αντιπροσώπων ή συνεργατών σ’ όλα τα µεγάλα 
εµπορικά κέντρα, οι οποίοι αναλάµβαναν την υποχρέωση να αποδέχονται προς 
εξαργύρωση τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα οποία προσκοµίζονταν στα ταµεία τους. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα πιστοποιητικά καταθέσεων αποτελούσαν ένα εύχρηστο 
µέσο των διεθνών πληρωµών, αφού εξασφάλιζαν την πραγµατοποίηση των διεθνών 
πληρωµών, χωρίς να απαιτείται η φυσική µεταφορά των µεταλλικών νοµισµάτων.  Το 
τελευταίο αυτό κρίσιµο στοιχείο θα αποδειχθεί αργότερα ως ένας ιστορικά καθοριστικός 
παράγοντας στη δυνατότητα δανεισµού των ηγεµόνων από τις τράπεζες µεγάλων 
ποσοτήτων µεταλλικών νοµισµάτων, εξέλιξη που αποτέλεσε την βάση ανάδυσης του 
θεσµού των κεντρικών τραπεζών. 

Το δεύτερο πρόβληµα της λειτουργίας του διεθνούς συστήµατος πληρωµών, 
δηλαδή της ύπαρξης µιας κοινά αποδεκτής νοµισµατικής µονάδας, αντιµετωπίστηκε στη 
βάση της αποκλειστικής χρησιµοποίησης µεταλλικών, κυρίως χρυσών και αργυρών, 
νοµισµάτων, αφού λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αυτά ενσωµατώνουν (π.χ. 
υψηλό βαθµό διαιρετότητας, µικρό βαθµό φυσικής φθοράς κτλ), κατακτούν ευκολότερα 
την εµπιστοσύνη του συναλλακτικού κοινού. 

Η ανάγκη για την ύπαρξη και τη διασφάλιση της ποσοτικής επάρκειας των 
µεταλλικών νοµισµατικών µέσων οδήγησε στη δηµιουργία µεγάλων τραπεζικών 
ιδρυµάτων στη βόρεια Ευρώπη.  ∆εσπόζουσα θέση ανάµεσα σ’ αυτά τα ιδρύµατα 
κατείχε η Τράπεζα του Άµστερνταµ, που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1609.  Το 
γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο αν ληφθεί υπόψη ότι το Άµστερνταµ αποτελούσε το 
σπουδαιότερο εµπορικό κέντρο της εποχής και συγκεντρώνονταν εκεί µεγάλες 
ποσότητες µεταλλικού νοµίσµατος.  Αυτό που η Τράπεζα του Άµστερνταµ διασφάλιζε 
ήταν η αρτιότητα, από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης, των µεταλλικών νοµισµάτων 
που κατατίθεντο σ’ αυτήν, δεδοµένου ότι πολλοί επιχειρούσαν να κερδοσκοπήσουν κατά 
τη διεξαγωγή των εµπορικών ανταλλαγών χρησιµοποιώντας µεταλλικά νοµίσµατα, των 
οποίων το πραγµατικό καθαρό βάρος τους σε µέταλλο είτε δεν συνέπιπτε µε το 
ονοµαστικό τους βάρος είτε το µέταλλο από το οποίο αποτελούνταν η νοµισµατική 
µονάδα είχε δεχτεί προσµίξεις κατώτερων σε αξία µετάλλων, µε αποτέλεσµα η 
πραγµατική του αξία να είναι κατά πολύ µικρότερη της ονοµαστικής του αξίας (Smith 
1776/1976a:480). 

Η ακολουθούµενη αυτή πρακτική οδηγούσε σε µια de facto υποτίµηση των 
συναλλακτικών µέσων, υπονοµεύοντας µε αυτό τον τρόπο την εµπιστοσύνη του κοινού 
προς τα µεταλλικά νοµίσµατα και κατ’ επέκταση υπέσκαπτε τα θεµέλια της διεξαγωγής 
του διεθνούς εµπορίου.  Τη δυσπιστία του κοινού αναφορικά µε την ποιότητα των 
νοµισµατικών µέσων κλήθηκε να αντιµετωπίσει µε τη λειτουργία της η Τράπεζα του 
Άµστερνταµ (Bagehot 1873/1999:81 και Smith 1776/1976a:480-481), η οποία 
αναλάµβανε να δηµιουργήσει συναλλακτικά µέσα από τις καταθέσεις των µεταλλικών 
νοµισµάτων που αποδέχονταν, τα οποία θα χαρακτηρίζονταν από την ποιοτική τους 
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αρτιότητα, αφού περνούσαν πρώτα από κάποια στάδια επεξεργασίας.  Τα πιστοποιητικά 
καταθέσεων και οι συναλλαγµατικές που εξέδιδε η Τράπεζα του Άµστερνταµ επί τη 
βάσει των καταθέσεων που πραγµατοποιούνταν στα ταµεία της αποκτούσαν πλέον τον 
χαρακτήρα ενός διεθνούς µέσου πληρωµής, καθ’ ότι είχαν αντίκρισµα σε µεταλλικά 
νοµίσµατα εγνωσµένης ποιότητας. 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι οι πρωταρχικές δραστηριότητες της σύγχρονης 
τραπεζικής εστιάζονταν κατά πρώτο λόγο σε αντικείµενα που άπτονταν της εύρυθµης 
λειτουργίας του διεθνούς συστήµατος πληρωµών και κατά δεύτερο λόγο της 
χρηµατοδότησης των αναγκών της πολιτικής εξουσίας, είτε αυτή αφορούσε τοπικές 
κυβερνήσεις πόλεων (π.χ. ιταλικές πόλεις ή πόλεις της βόρειας Ευρώπης), είτε ηγεµόνες 
των οποίων η πολιτική κυριαρχία εκτεινόταν σε µεγάλο χωρικό εύρος (π.χ. Γάλλοι 
αυτοκράτορες, αυτοκράτορες της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κτλ). 

Προϋπόθεση όµως για την ανάδυση του φαινοµένου της δηµόσιας πίστης, 
δηλαδή της παροχής πίστωσης προς τον φορέα άσκησης πολιτικής εξουσίας, αποτέλεσε 
όχι µόνο η συσσώρευση µεγάλων ποσοτήτων µεταλλικών νοµισµάτων στα 
θησαυροφυλάκια των τραπεζών, αλλά και η πίστη του καταθετικού κοινού ως προς τη 
δυνατότητα άµεσης ανάληψης των αποταµιεύσεών του ανά πάσα στιγµή από τα ταµεία 
των τραπεζών.  Αυτή ακριβώς η εµπέδωση της πίστης, ή των σχέσεων εµπιστοσύνης, του 
κοινού προς τα τραπεζικά ιδρύµατα ως προς τη δυνατότητα άµεσης ανάληψης των 
καταθέσεών του, προσδιόρισε εν πολλοίς και τη δυνατότητα πρόσβασης των 
εξουσιαστικών πολιτικών υποκειµένων στον τραπεζικό δανεισµό.  Η συνετή διαχείριση 
του χρηµατικού πλούτου, που συσσώρευσαν αρχικά ορισµένα τραπεζικά ιδρύµατα, σε 
συνδυασµό µε τη χρηµατοπιστωτική καινοτοµία της χρησιµοποίησης των 
πιστοποιητικών καταθέσεων και συναλλαγµατικών για την εκτέλεση των διεθνών 
πληρωµών έθεσε τις βάσεις για τη δηµιουργία της δηµόσιας πίστης.  Οι δυο αυτοί 
παράγοντες συνέβαλαν ώστε αφενός να καταστεί περιττή η φυσική µεταφορά των 
µεταλλικών νοµισµάτων, προκειµένου να διεξάγονται οι διεθνείς πληρωµές, και 
αφετέρου να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης των αποταµιευτών 
προς τις τραπεζικές επιχειρήσεις όσον αφορά στον υψηλό βαθµό άµεσης πρόσβασης που 
είχαν στις καταθέσεις τους.  Βεβαίως είναι ευνόητο ότι ο συντριπτικά µεγαλύτερος όγκος 
των καταθέσεων που συγκεντρώνονταν στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών 
προέρχονταν από τα εισοδήµατα των εύπορων εµπόρων που εµπλέκονταν µε τις 
δραστηριότητες του διεθνούς εµπορίου και ως εκ τούτου χρησιµοποιούσαν τις 
τραπεζικές υπηρεσίες σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα από ότι το ευρύ κοινό. 

Οι ανάγκες που χρηµατοδοτούνταν µέσω της δηµόσιας πίστης συνδέονταν 
πρωτίστως µε τη διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων, τη συντήρηση σε ειρηνική περίοδο 
ετοιµοπόλεµων στρατιωτικών µονάδων, µε δαπάνες που σχετίζονταν µε τη διατήρηση 
της εσωτερικής έννοµης τάξης, καθώς και την εκτέλεση ορισµένων δηµόσιων έργων 
(Bonney 1999:382).  Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να αναπτύσσεται µια σχέση 
ανάµεσα στην πολιτική εξουσία και την εµπορική και τραπεζική τάξη, που θα µπορούσε 
να περιγραφεί ως σχέση αλληλεξάρτησης ή «στενής συµµαχίας» (Rubin 1929/1994:37).  
Πιο συγκεκριµένα, οι ανάγκες της πολιτικής εξουσίας για την άµεση άντληση µεγάλων 
µεγεθών χρηµατικών πόρων προκειµένου να διεξάγουν πολεµικές εκστρατείες ή να 
καλύψουν τις δαπάνες που συνεπάγονταν η λειτουργία διοικητικών και 
γραφειοκρατικών µηχανισµών (π.χ. φοροεισπρακτικών µηχανισµών, µηχανισµών 
αποκατάστασης και ρύθµισης της εσωτερικής τάξης, µηχανισµών απονοµής δικαιοσύνης 
κτλ), η χαµηλή φοροδοτική ικανότητα του µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού και η 
ανεπαρκής οργανωτική διάρθρωση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών, σε συνδυασµό 
µε τα παραδοσιακά προνόµια φοροαπαλλαγών ή φορολογικής ασυλίας που 
απολάµβαναν η αριστοκρατική τάξη ή και ο κλήρος, προνόµια που έλκουν την καταγωγή 
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τους από τις φεουδαρχικές δοµές κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης, είχαν ως 
αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµένων ταµειακής υστέρησης από πλευράς πολιτικής 
εξουσίας.  Κατά συνέπεια η προσφυγή στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών ή στα 
οικονοµικά εύρωστα βαλάντια των εύπορων εµπόρων άρχισε να αποτελεί πάγια 
πρακτική των πολιτικών αρχόντων. 

Με τη σειρά τους οι τραπεζικοί και εµπορικοί κύκλοι, που συχνά ταυτίζονταν και 
ως φυσική υπόσταση, επιδίωκαν να αποκτήσουν την εύνοια των κεντρικών φορέων 
άσκησης πολιτικής εξουσίας, καθ’ όσον αυτοί είχαν τη δυνατότητα αφενός να άρουν το 
επαχθές πλαίσιο των φεουδαρχικών περιορισµών, τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο, 
το οποίο δυσχέραινε την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εµπορικών δραστηριοτήτων και 
αφετέρου να πραγµατοποιούν πολεµικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα διεύρυναν το 
γεωγραφικό εύρος των δραστηριοτήτων των εµπορικών και κατ’ επέκταση και των 
τραπεζικών επιχειρήσεων, µε άµεση συνέπεια την αύξηση των κερδών τους.  Αυτός ο 
πλουτισµός εµπόρων και τραπεζών σήµαινε τη συγκρότηση µιας ισχυρής πηγής 
άντλησης δανειακών πόρων για την κεντρική πολιτική εξουσία, καλύπτοντας έτσι τις 
ταµειακές της δυσχέρειες.  Από την πλευρά των εµπορικών και τραπεζικών κύκλων η 
δηµόσια πίστη συνιστούσε τόσο µια επικερδή δραστηριότητα, όσο και ένα µοχλό πίεσης 
προς την πολιτική εξουσία για την παροχή είτε προνοµίων σ’ άλλα πεδία της οικονοµικής 
σφαίρας, είτε για την άσκηση πολιτικών που θα προστάτευαν και θα προωθούσαν τη 
συσσώρευση του πλούτου τους.  Αυτή η συσσώρευση πλούτου αποτελούσε για την 
πολιτική εξουσία, όπως έχει ήδη τονισθεί, την κυρίαρχη πηγή προσπορισµού εσόδων για 
την κάλυψη των ταµειακών τους ελλειµµάτων. 

Αυτή η προοδευτική διασύνδεση και συνύφανση των συµφερόντων και 
επιδιώξεων της κεντρικής πολιτικής εξουσίας µε τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις των 
εµπορικών και τραπεζικών κύκλων εδραίωσε και ισχυροποίησε τον θεσµό της δηµόσιας 
πίστης, ο οποίος µε τη σειρά του γέννησε και τον θεσµό των εκδοτικών τραπεζών, που µε 
τη σειρά τους µετεξελίχθηκαν και συγκρότησαν το θεσµό των κεντρικών τραπεζών. 

Ιστορικά η πρώτη Κεντρική Τράπεζα που δηµιουργήθηκε θεωρείται η Τράπεζα 
της Αγγλίας (Bank of England), της οποίας η ίδρυση τοποθετείται χρονικά το 1694.  Αν 
και δεν υπήρξε η πρώτη Εκδοτική Τράπεζα η οποία εξέδιδε τραπεζογραµµάτια (ως η 
πρώτη παγκοσµίως εκδοτική τράπεζα θεωρείται η Τράπεζα της Στοκχόλµης (1656), η 
οποία το 1668 µετετράπη στην Τράπεζα της Σουηδίας), εντούτοις θεωρείται ως το πρώτο 
ιστορικά τραπεζικό ίδρυµα που συγκέντρωσε σταδιακά όλα εκείνα τα γνωρίσµατα που 
χαρακτηρίζουν το θεσµό αυτό που ονοµάζεται Κεντρική Τράπεζα. 

Η Τράπεζα της Αγγλίας, πέραν του γεγονότος ότι της παραχωρήθηκε το δικαίωµα 
έκδοσης τραπεζογραµµατίων, ήτοι ενός τίτλου ο οποίος είχε αντίκρισµα σε ποσό 
µεταλλικού νοµίσµατος ίσο µε αυτό που αναγραφόταν πάνω του και ο κοµιστής του είχε 
το δικαίωµα απαίτησης εξαργύρωσης του αναγραφόµενου ποσού στα ταµεία της 
τράπεζας, ανέλαβε προϊόντος του χρόνου να διεκπεραιώνει τις ταµειακές λειτουργίες του 
αγγλικού στέµµατος.  Η Τράπεζα της Αγγλίας, µε άλλα λόγια, ανέλαβε και την ταµειακή 
διαχείριση της αγγλικής κυβέρνησης.  Αυτή η λειτουργία ήταν αυτή που τη διαφοροποιεί 
σε σχέση µε τα άλλα τραπεζικά ιδρύµατα του ευρωπαϊκού χώρου, των οποίων η 
συγκρότηση προηγείται χρονικά της ίδρυσης της Τράπεζας της Αγγλίας.Η λειτουργία 
αυτή (δηλαδή η ανάληψη της ταµειακής διαχείρισης του κράτους) θεωρείται ως sine qua 
non γνώρισµα µιας ΚΤ και ήταν ένα από τα στοιχεία εκείνα που συνέτειναν στη 
σφυρηλάτηση ενός πλέγµατος στενών σχέσεων ανάµεσα στην αγγλική κυβέρνηση και 
την Τράπεζα της Αγγλίας. 

Η ίδρυση της Τράπεζας της Αγγλίας υπαγορεύτηκε τόσο από παράγοντες που 
σχετίζονταν µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της αγγλικής κυβέρνησης όσο και από τις 
ανάγκες που δηµιουργούνταν από την εµπορική και εν γένει οικονοµική ανάπτυξη της 
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αγγλικής αυτοκρατορίας.  Εν πρώτοις οι συνεχείς πόλεµοι στους οποίους είχαν επιδοθεί 
όλοι οι Άγγλοι βασιλείς από τα µέσα του 17ου αιώνα (Κάρολος Β’, Ιάκωβος Β’, 
Γουλιέλµος Γ’) για να επιτύχουν την ενίσχυση και εδραίωση της αγγλικής εµπορικής 
ηγεµονίας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο είχαν οδηγήσει στην εξάντληση των πόρων 
του δηµοσίου ταµείου και στην αδυναµία της αγγλικής κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις 
οικονοµικές της υποχρεώσεις.  Επιπλέον η δηµόσια πίστη του αγγλικού στέµµατος είχε 
ήδη από το 1672 δεχτεί ένα ισχυρότατο πλήγµα της αξιοπιστίας της, λόγω της αναστολής 
εξόφλησης εκείνο το έτος όλων των δηµοσίων δανείων που είχε εκδώσει το βασιλικό 
θησαυροφυλάκιο.  Η άρνηση του αγγλικού κοινοβουλίου να παράσχει στον Κάρολο Β’ 
(ο οποίος βρισκόταν την περίοδο εκείνη στον αγγλικό θρόνο) τα µέσα για την 
αποπληρωµή των δηµοσίων δανείων (π.χ. έγκριση αύξησης ή επιβολής νέων φόρων ή 
δηµιουργία πιστώσεων από τα ίδια τα µέλη του κοινοβουλίου), καθώς και η αδυναµία 
εξεύρεσης δανειακών πόρων από εξωτερικές πηγές (κυρίως από τον Λουδοβίκο Ι∆’) 
οδήγησε τον Κάρολο Β’ στη λήψη της απόφασης για την αναστολή εξυπηρέτησης του 
δηµοσίου χρέους (Andreades 1966(1903):39).  Η απόφαση αυτή είχε ως άµεση συνέπεια 
την πτώχευση πολλών αγγλικών τραπεζών, αλλά και εµπόρων που είχαν δανείσει µεγάλα 
ποσά στο αγγλικό στέµµα και των οποίων η εµπιστοσύνη προς τον θεσµό της δηµόσιας 
πίστης είχε δεχτεί καίριο πλήγµα. 

Στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν πλέον η εµπιστοσύνη προς τη δηµόσια πίστη της 
αγγλικής κυβέρνησης βρισκόταν στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο, η ανάγκη για τη 
σύναψη νέων δανείων από το αγγλικό στέµµα έκανε την εµφάνισή της µε επιτακτικό 
τρόπο.  Οι συνεχόµενες νίκες του Λουδοβίκου Ι∆’ (ο οποίος αποτελούσε τον ισχυρότερο 
αντίπαλο της Αγγλίας) στο πεδίο της µάχης, η άρνηση του αγγλικού κοινοβουλίου να 
εγκρίνει την επιβολή νέων φόρων, προκειµένου να εξευρεθούν οι πόροι που απαιτούνταν 
από τις ιδιαίτερα αυξηµένες ανάγκες του αγγλικού στέµµατος και η ανεπαρκής απόδοση 
των πόρων του φορολογικού συστήµατος, που οφείλονταν κατά ένα µέρος και στην 
ιδιοποίηση των φορολογικών εισπράξεων από υπαλλήλους που συγκροτούσαν τον 
φοροεισπραχτορικό µηχανισµό αλλά και στον ευνοιοκρατικό – για κάποιες οικονοµικές 
οµάδες – χαρακτήρα του, καθιστούσαν επιβεβληµένη τη σύναψη ενός νέου δηµοσίου 
δανείου (Andreades 1966(1903):73-74). 

Αν στα παραπάνω συνεκτιµηθεί ότι το ευρύ κοινό δεν είχε ούτε την εξοικείωση 
µε µια µορφή δανεισµού όπως ήταν αυτή των δηµοσίων δανείων, αλλά και πολύ 
περισσότερο δεν διέθετε ούτε τους πόρους για να προβεί σε τέτοιας φύσης επενδυτικές 
ενέργειες, καθίσταται ευνόητο ότι τα ποσά που ήταν αναγκαία για τη σύναψη του 
δανείου προς τον Γουλιέλµο Γ’ (αλλά και της παροχής εν γένει πίστωσης σε 
οποιονδήποτε ηγεµόνα της εποχής) ήταν δυνατό να προέλθουν µόνο από τα κοινωνικά 
στρώµατα µε υψηλή οικονοµική επιφάνεια..  Ακριβώς αυτή την άρνηση – ή και εν µέρει 
αδυναµία – της γαιοκτηµονικής τάξης (τάξη απο την οποία προέρχονταν κατά κύριο λόγο 
τα µέλη του κοινοβουλίου) να παράσχει τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη του 
δηµοσίου δανείου, αλλά και το έλλειµµα εµπιστοσύνης που διέκρινε τον θεσµό της 
δηµόσιας πίστης, εκµεταλλεύθηκαν ορισµένοι εύποροι τραπεζίτες και έµποροι – µερικοί 
µάλιστα εκ των οποίων ήταν και µέλη της Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών (East India 
Company), που από το 1600 είχε αναλάβει την αποκλειστική διεξαγωγή του αγγλικού 
αποικιακού εµπορίου µε την Ινδία αποκοµίζοντας τεράστια κέρδη, προκειµένου να 
δανειοδοτήσουν την αγγλική κυβέρνηση µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς γι’ αυτούς όρους. 

Πιο συγκεκριµένα αποφασίστηκε η συγκρότηση µιας τράπεζας, της οποίας το 
µετοχικό κεφάλαιο που θα συγκεντρωνόταν για την ίδρυση της θα αποτελούσε και το 
προϊόν του δανείου που θα δίνονταν προς τον Γουλιέλµο Γ’.  Η νέα τράπεζα – η ανάγκη 
για την ίδρυση της οποίας υπαγορευόταν όχι µόνο από δηµοσιονοµικούς λόγους, αλλά 
και από λόγους που εντοπίζονται στο ευρύτερο επιχειρηµατικό και οικονοµικό πεδίο- θα 
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συστήνονταν στη βάση του µοντέλου εταιρικής συγκρότησης που καλείται µετοχική 
εταιρία (joint stock company), ενός µοντέλου εταιρικής σύστασης βάσει του οποίου 
ιδρύθηκε και η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών.  Η νεοπαγής τράπεζα, η ακριβής ονοµασία 
της οποίας ήταν «Ο ∆ιοικητής και η Εταιρία της Τράπεζας της Αγγλίας» («The Governor 
and the Company of the Bank of England») αποκτούσε το δικαίωµα έκδοσης 
τραπεζογραµµατίων µέχρι του ποσού του µετοχικού της κεφαλαίου, δηλαδή µέχρι του 
ποσού του δανείου που παρέσχε στον Γουλιέλµο Γ’, και µέχρι αυτού του ποσού οι 
µέτοχοι απολάµβαναν το προνόµιο της περιορισµένης ευθύνης.  Για την έκδοση 
τραπεζογραµµατίων που υπερέβαινε το ποσό του µετοχικού της κεφαλαίου οι µέτοχοι 
καθίσταντο προσωπικά υπεύθυνοι, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.  Επιπλέον η τράπεζα λάµβανε το δικαίωµα να δέχεται 
καταθέσεις και να χορηγεί πιστώσεις επί τη βάσει ενυπόθηκων εµπορευµάτων – και να 
προβαίνει σε προεξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων τίτλων, των οποίων η διάρκεια λήξης 
τους δεν ξεπερνούσε τους τρεις µήνες.  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα εκδιδόµενα 
τραπεζογραµµάτια δεν είχαν κάλυψη σε µεταλλικό νόµισµα, δηλαδή η τράπεζα της 
Αγγλίας δεν είχε την υποχρέωση να ανταλλάσσει τα προσκοµιζόµενα σ’ αυτήν 
τραπεζογραµµάτια που η ίδια εξέδιδε µε µεταλλικό νόµισµα, ενώ δεν αποτελούσαν και 
υποχρεωτικώς αποδεκτά µέσα πληρωµής (legal tender), δηλαδή το συναλλακτικό κοινό 
δεν ήταν υποχρεωµένο να τα αποδέχεται ως νόµιµα συναλλακτικά µέσα.  Πέραν των 
παραπάνω, χρήζει τονισµού το γεγονός ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν κατείχε το 
µονοπώλιο στην έκδοση τραπεζογραµµατίων κατά την περίοδο της ίδρυσής της, αλλά το 
προνόµιο αυτό της παραχωρήθηκε κάποια χρόνια αργότερα (το 1709), κατά την 
ανανέωση της ιδρυτικής της πράξης, η οποία υπόκειντο σε τακτούς χρονικούς 
περιορισµούς και η ανανέωση της αποτελούσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα 
στα στελέχη της τράπεζας και την αγγλική κυβέρνηση.  Επιπλέον των παραπάνω 
προνοµίων, η Τράπεζα της Αγγλίας λάµβανε ετησίως ένα σταθερό προσδιορισµένο ποσό 
ως ανταµοιβή για την παροχή του δανείου προς τον Γουλιέλµο Γ’, όπως και το δικαίωµα 
είσπραξης των δασµών και των έµµεσων φόρων που επιβάλλονταν σε συγκεκριµένα 
προϊόντα, ως µια επιπρόσθετη εξασφάλιση για την αποπληρωµή του παρεχόµενου 
δανείου. 

∆ιερευνώντας τις αιτίες που καθιστούσαν αδήριτη την ανάγκη δηµιουργίας µιας 
εκδοτικής τράπεζας στην Αγγλία καταλήγουµε στο να προσδιορίζουµε αυτά τα αίτια στη 
βάση τόσο των δηµοσιονοµικών αναγκών, όσο και των αναγκών του επιχειρηµατικού 
χώρου. 

Η δηµοσιονοµική κατάσταση της Αγγλίας, αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών 
κρατών σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, ήταν τέτοια, που δεν ενέπνεε µεγάλη 
αισιοδοξία, δεδοµένου ότι τα φορολογικά έσοδα δεν επαρκούσαν για να καλύψουν τον 
συνεχώς διευρυνόµενο κύκλο των δηµοσιονοµικών αναγκών.  Η κατάσταση µάλιστα 
γινόταν ολοένα δυσχερέστερη αναφορικά µε την πορεία αύξησης των δηµοσίων εσόδων, 
αν συνυπολογιστούν οι περιορισµοί που τίθεντο από το κοινοβούλιο και από τα 
παραδοσιακά προνόµια της αριστοκρατικής τάξης, τόσο στην αύξηση των υφιστάµενων 
φόρων, αλλά και στην επιβολή νέων, πράγµα που έτεινε να δηµιουργήσει ένα 
διαρθρωτικό χάσµα ανάµεσα στα δηµόσια έσοδα και τις δηµόσιες δαπάνες.  Η 
ανεπάρκεια των δηµοσίων πόρων να καλύψουν τις διογκούµενες δηµοσιονοµικές 
ανάγκες, οι οποίες οφείλονταν στη συνεχή διεξαγωγή δαπανηρών πολεµικών 
επιχειρήσεων και στη συντήρηση ενός σώµατος διοικητικών υπαλλήλων, που ήταν 
απαραίτητοι για τη στελέχωση του φοροεισπρακτικού αλλά και του ευρύτερου 
διοικητικού µηχανισµού, καθιστούσαν αναγκαία την συνεχή προσφυγή των αγγλικών 
κυβερνήσεων, αλλά και όλων των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών κρατών, στη σύναψη 
δηµοσίων δανείων.  Η σύναψη όµως τέτοιων δανείων πραγµατοποιούνταν σε µεταλλικό 

 



 23

νόµισµα, καθ’ όσον ότι το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος των δηµοσίων δανείων 
χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη πολεµικών δαπανών πέραν των ορίων της εσωτερικής 
επικράτειας, όπου το µόνο αποδεκτό µέσο πληρωµών ήταν τα µεταλλικά νοµίσµατα. 

Η σπανιότητα όµως των µεταλλικών νοµισµάτων,  µια πραγµατικότητα που 
αποδεικνύεται και από τη διαχρονική προσπάθεια νόθευσης του µεταλλικού τους 
περιεχοµένου, καθιστούσε την προσπάθεια εξεύρεσης δανειακών πόρων από την πλευρά 
των κυβερνήσεων άκρως δυσχερή.  Επιπλέον δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και το 
γεγονός ότι τα µεταλλικά νοµίσµατα αποτελούσαν το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των 
ανταλλακτικών µέσων και των µέσων πληρωµής που χρησιµοποιούνταν στις 
οικονοµικές συναλλαγές κατά την εποχή εκείνη.  Κατά συνέπεια, προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η εξεύρεση δανειακών πόρων για την κάλυψη των δηµοσιονοµικών 
αναγκών, ήταν επιβεβληµένο να δηµιουργηθεί ένα εύχρηστο και αξιόπιστο 
συναλλακτικό µέσο, ώστε να καλυφθεί το κενό που θα παρουσιάζονταν στα µεγέθη της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας από την απόσυρση ενός µέρους των µεταλλικών 
νοµισµάτων, που χρησίµευαν για την παροχή δανείων προς τις κυβερνήσεις. 

Το νέο αυτό συναλλακτικό µέσο ήταν το χάρτινο χρήµα, ήτοι τα 
τραπεζογραµµάτια, τα οποία θα έλυναν το πρόβληµα της στενότητας των νοµισµατικών 
µέσων και θα εξοικονοµούσαν µεταλλικά νοµίσµατα που ήταν απαραίτητα τόσο για την 
πραγµατοποίηση των δηµοσίων δανείων, όσο και για την διεξαγωγή των εξωτερικών 
συναλλαγών.  Σηµαντικό ρόλο στην εµπέδωση της εµπιστοσύνης του κοινού προς το νέο 
συναλλακτικό µέσο, το τραπεζογραµµάτιο, διαδραµάτισε και το γεγονός ότι επικράτησε 
εκείνη την περίοδο έντονη σύγχυση και δυσπιστία ως προς την σταθερότητα της αξίας 
των µεταλλικών νοµισµάτων, λόγω της συνεχούς υποτίµησης τους, που προέρχονταν 
είτε από τη µείωση του βάρους του σε µέταλλο (clipping) είτε από την αλλοίωση του 
µεταλλικού τους περιεχοµένου µε την πρόσµιξή τους µε ευτελέστερα σε αξία µέταλλα 
(adulteration). 

Η µεταβολή στη σταθερότητα της αξίας των µεταλλικών νοµισµάτων, συντέλεσε 
στο να αποδεχθεί το κοινό το χαρτονόµισµα ως ένα αξιόπιστο ανταλλακτικό µέσο, του 
οποίου η αξία δεν υφίστατο τις διαρκείς και έντονες µεταβολές στην αξία του, τις οποίες 
υφίσταντο τα µεταλλικά νοµίσµατα (Andreades 1966(1903):48-49).  Βεβαίως η αξία του 
χαρτονοµίσµατος προσδιοριζόταν από το ποσό του µεταλλικού νοµίσµατος που 
αντιπροσώπευε και αργά ή γρήγορα η ανώµαλη αυτή κατάσταση που επικρατούσε ως 
προς τις µεταβολές που σηµειώνονται στην αξία των µεταλλικών νοµισµάτων θα 
λάµβανε τέλος.  Πράγµατι το 1697 (τρία χρόνια µετά την ίδρυση της Τράπεζας της 
Αγγλίας) αποφασίστηκε από την αγγλική κυβέρνηση η κοπή νέων µεταλλικών 
νοµισµάτων και η απόσυρση των παλαιών, ένα µέτρο που συνέβαλε τα µέγιστα στην 
εξυγίανση του αγγλικού νοµισµατικού συστήµατος και στην προώθηση της εµπορικής 
δραστηριότητας.  Εντύπωση προκαλεί  ότι τα νεοεκδιδόµενα τραπεζογραµµάτια της 
Τράπεζας της Αγγλίας δεν είχαν αντίκρισµα σε µεταλλικό νόµισµα, στοιχείο που έµελλε 
κάποια χρόνια αργότερα να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της τράπεζας.  Η 
έλλειψη προνοητικότητας δεν επαναλήφθηκε από την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία 
φρόντισε να σχηµατίσει ένα ισχυρό µεταλλικό απόθεµα, υποχρέωση που θεωρήθηκε µε 
την πάροδο του χρόνου ως όρος εκ των ων ουκ άνευ για τη συγκρότηση και λειτουργία 
κάθε ΚΤ. 

Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρήθηκε αδήριτη η ανάγκη για τη σύσταση 
της Τράπεζας της Αγγλίας ήταν ότι ένα τέτοιο τραπεζικό ίδρυµα, δηλαδή ένας 
τραπεζικός θεσµός που θα είχε το δικαίωµα έκδοσης τραπεζογραµµατίων, θα συνέβαλε 
στη µείωση των επιτοκίων και θα τροφοδοτούσε τον επιχειρηµατικό κόσµο µε φθηνά 
κεφάλαια, κάτι που προκαλούσε µεγάλη ευφορία στους εµπορικούς κύκλους, εάν 
ληφθούν υπ’ όψη τα υψηλά τοκογλυφικά επιτόκια τα οποία χαρακτήριζαν την αγγλική 
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αγορά χρήµατος την περίοδο εκείνη (Andreades 1966(1903):47).  Η δηµιουργία της 
Τράπεζας της Αγγλίας θα αύξανε την προσφορά των νοµισµατικών µέσων και ως εκ 
τούτου θα οδηγούσε στη µείωση των επιτοκίων και στη διάθεση χαµηλότοκων 
κεφαλαίων, που ήταν απαραίτητα για την εµπορική και εν γένει οικονοµική ανάπτυξη. 

Σκιαγραφώντας τις οµοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζουν κατά την 
συγκρότηση και λειτουργία τους τα τραπεζικά ιδρύµατα του ύστερου Μεσαίωνα και της 
πρώιµης Αναγέννησης σε σχέση µε την Τράπεζα της Αγγλίας, είναι δυνατό να 
συναχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: ως προς τις οµοιότητες κατά τον τρόπο 
συγκρότησης τους, τα τραπεζικά ιδρύµατα των ιταλικών πόλεων, τα οποία 
συγκροτήθηκαν τόσο επί τη βάσει διασφάλισης των όρων διεξαγωγής του διεθνούς 
εµπορίου, όσο και βασιζόµενα στην ανάγκη που εκδήλωσαν οι κυβερνήσεις των πόλεων 
αυτών για την εξεύρεση πόρων προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ταµειακή τους 
ανεπάρκεια, καθίσταται εµφανής η ταύτιση σε µεγάλο βαθµό των αιτίων που οδήγησαν 
στη δηµιουργία τους σε σχέση µε τις αιτίες που καθόρισαν την ανάγκη για τη 
συγκρότηση της Τράπεζας της Αγγλίας.  Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύµατα των ιταλικών 
πόλεων, λόγω των πιστωτικών διευκολύνσεων που παρείχαν στις κυβερνήσεις των 
πόλεών τους, αφενός αποκτούσαν πρόσβαση σε πόρους του δηµοσίου ταµείου, που 
προέρχονταν από συγκεκριµένες πηγές των δηµοσίων εσόδων,  αφετέρου διεύρυναν 
σταδιακά το εύρος των προνοµίων που τους είχαν αρχικά παραχωρήσει οι πολιτικές 
αρχές.  Τα στοιχεία αυτά απαντώνται, όπως έχει καταδειχθεί από τα προειρηµένα, και 
στην περίπτωση της δηµιουργίας και ανάπτυξης της Τράπεζας της Αγγλίας (Andreades 
1966(1903):80). 

Αναφορικά µε την Τράπεζα του Άµστερνταµ και την Τράπεζα της Σουηδίας 
συναντάµε ως γενεσιουργές αιτίες σύστασής τους στην µεν πρώτη τη διασφάλιση ενός 
αξιόπιστου µέσου ανταλλαγής και πληρωµών, ώστε να προαχθεί η οµαλή διεξαγωγή του 
τοπικού και διεθνούς εµπορίου, ενώ στην περίπτωση της Τράπεζας της Σουηδίας 
προέκυψε η ανάγκη δηµιουργίας ενός νοµισµατικού µέσου που θα ήταν περισσότερο 
εύχρηστο και ευκολότερο στη µεταφορά του από ότι τα βαριά χάλκινα και σιδερένια 
µεταλλικά νοµίσµατα που χρησιµοποιούνταν ως τότε στη σουηδική επικράτεια. 

Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι οι λόγοι συγκρότησης των κορυφαίων τραπεζικών 
ιδρυµάτων που προηγήθηκαν της ίδρυσης της Τράπεζας της Αγγλίας εντοπίζονται 
συγκεντρωµένοι στο σύνολό τους στο πλέγµα των αιτιακών παραγόντων που 
κατέστησαν επιθυµητή και αναγκαία την δηµιουργία της Τράπεζας της Αγγλίας. 

Ο χαρακτήρας όµως των λειτουργιών που επιτέλεσε αρχικά η Τράπεζα της 
Αγγλίας, αλλά και ανέπτυξε αργότερα, διέφεραν ως ένα βαθµό από αντίστοιχες 
λειτουργίες που επιτελούσαν τα τραπεζικά ιδρύµατα της ηπειρωτικής Ευρώπης.  Η 
Τράπεζα της Αγγλίας δεχόταν καταθέσεις, όπως και οι άλλοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί 
οργανισµοί, αλλά όχι ως το κύριο αντικείµενο των εργασιών της, ενώ τα ποσά που 
συγκέντρωνε από τις καταθέσεις δεν τα χρησιµοποιούσε ως αντίκρισµα των 
τραπεζογραµµατίων ή των συναλλαγµατικών που εξέδιδε, αλλά τα χρησιµοποιούσε 
προκειµένου να χορηγεί πιστώσεις, κυρίως προς την αγγλική κυβέρνηση, ενώ µε τα 
τραπεζογραµµάτια που εξέδιδε διενεργούσε προεξοφλήσεις βραχυπρόθεσµων 
εµπορικών τίτλων. 

Οι σηµαντικότερες όµως λειτουργίες που εκτελούσε η Τράπεζα της Αγγλίας και 
της προσέδωσαν τον χαρακτήρα της ΚΤ, στοιχείο που τη διαφοροποίησε σε σχέση µε τα 
ηπειρωτικά τραπεζικά ιδρύµατα της εποχής, ήταν η ανάθεση της ταµειακής διαχείρισης 
των δηµοσίων οικονοµικών της αγγλικής κυβέρνησης, καθώς και το ότι αποτέλεσε την 
τράπεζα µέσω της οποίας γίνονταν οι συµψηφιστικές πράξεις των διατραπεζικών 
συναλλαγών του συνόλου σχεδόν του αγγλικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  Με 
άλλα λόγια, η Τράπεζα της Αγγλίας συγκέντρωνε ποσά που κατατίθεντο σ’ αυτήν από 
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όλα τα σηµαντικά αγγλικά τραπεζικά ιδρύµατα, προκειµένου να διευθετεί τις απαιτήσεις 
και τις υποχρεώσεις που είχαν οι διάφορες τράπεζες µεταξύ τους λόγω των 
χρεοπιστώσεων που δηµιουργούνταν σ’ αυτές στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 
εσωτερικού – αρχικά – αλλά και στη συνέχεια του διεθνούς εµπορίου. (Bagehot 
1873/1999:307). 

Την επίζηλη αυτή θέση, δηλαδή του συµψηφιστικού κέντρου διενέργειας των 
διατραπεζικών συναλλαγών (clearing house), η Τράπεζα της Αγγλίας την κατέλαβε για 
δυο λόγους.  Αφενός γιατί το Λονδίνο, που ήταν η έδρα της Τράπεζας της Αγγλίας, 
κατέστη το εθνικό αλλά και διεθνές εµπορικό και χρηµατοπιστωτικό κέντρο και 
αφετέρου γιατί διέθετε το ουσιαστικό µονοπώλιο έκδοσης τραπεζογραµµατίων στην 
περιοχή του Λονδίνου από τη σύσταση της αλλά-ουσιαστικά- και σε όλη την αγγλική 
επικράτεια µε την πάροδο κάποιων δεκαετηρίδων.  Συνεπώς οποιαδήποτε τράπεζα, 
αγγλική ή όχι, επιθυµούσε να διεξάγει συναλλαγές µε ταχύτητα και ευκολία στην 
περιοχή του Λονδίνου, έπρεπε να τηρεί ανοιχτό λογαριασµό στην Τράπεζα της Αγγλίας 
(Rist 1994:387).  Κατ’ αυτό τον τρόπο η Τράπεζα της Αγγλίας κατέστη «Η Τράπεζα του 
Κράτους» και «Η Τράπεζα των Τραπεζών» ή, για να τεθεί διαφορετικά, «Η πρώτη 
Κεντρική Τράπεζα». 

Είναι αναγκαίο όµως να υπογραµµιστεί ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θεωρείται – 
αναδροµικά – ως το αρχέτυπο του θεσµού των ΚΤ – παρόλο που δεν ήταν ιστορικά το 
πρώτο εκδοτικό ίδρυµα που είχε το οιονεί εκδοτικό µονοπώλιο σε εθνικό επίπεδο.  
Υπήρξε όµως η πρώτη εκδοτική τράπεζα που απώλεσε τον εµπορικό της χαρακτήρα για 
να επωµιστεί το βάρος διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας του εθνικού 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αναλαµβάνοντας να παίξει τον ρόλο του «έσχατου 
δανειστή» (lender of last resort), ένας ρόλος που θεωρείται ως η πιο θεµελιώδης 
λειτουργία που επιτελεί µια ιδεοτυπική ΚΤ, σε συνδυασµό βεβαίως µε τη µονοπωλιακή 
άσκηση της εκδοτικής λειτουργίας, την ταµειακή διαχείριση των κρατικών πόρων και 
την διευθέτηση των διατραπεζικών συναλλαγών.  Ο ρόλος του «έσχατου δανειστή» 
συνίσταται στην παροχή πιστώσεων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, όταν αυτό 
αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα ρευστότητας, κατάσταση που µπορεί να κλονίσει την 
εµπιστοσύνη του κοινού προς το σύστηµα και συνακόλουθα να διαταράξει το σύνολο 
του οικονοµικού βίου, που όπως είναι ευνόητο έχει ολέθρια αποτελέσµατα για το σύνολο 
µιας – ή και όχι µόνο – χώρας. 

Επιχειρώντας να διατυπώσουµε ένα ερµηνευτικό σχήµα που θα µπορούσε να 
περιγράψει και να εξηγήσει την ιστορική διαδικασία αφενός και την ιστορική 
αναγκαιότητα αφετέρου ανάδυσης, συγκρότησης και περαιτέρω ανάπτυξης και 
εδραίωσης του θεσµού των ΚΤ είναι  σκόπιµη η κατασκευή µιας θεωρητικής 
προσέγγισης που να αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο ιστορικές παραµέτρους.  Εν 
πρώτοις, την προϊούσα ανεπάρκεια των δηµοσίων πόρων να αντιµετωπίσουν τις 
αυξανόµενες δηµοσιονοµικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από τον διευρυµένο – σε σχέση 
µε το φεουδαλικό παρελθόν – κύκλο δράσης που χαρακτηρίζει τον κεντρικό πολιτικό 
φορέα εξουσίας στον Ύστερο Μεσαίωνα και τους προνεωτερικούς αιώνες (σε αδρές 
γραµµές η χρονική αυτή περιοδολόγηση αναφέρεται στο διάστηµα από τον 15ο ως τον 
18ο αιώνα).  Το νέο πεδίο δράσεων της πολιτικής εξουσίας καθιστά ανεπαρκή την 
απόδοση των εσόδων που παρείχε το φεουδαλικό πλαίσιο κοινωνικής οργάνωσης προς 
την πολιτική εξουσία, καθ’ όσον οι παραδοσιακές πηγές άντλησης χρηµατοδότησης της 
κεντρικής εξουσίας αποδεικνύονται αδύναµες να ανταποκριθούν στις χρηµατικές 
απαιτήσεις που γεννούν οι ατέρµονες πολεµικές συγκρούσεις ανάµεσα στα 
νεοσχηµατιζόµενα κράτη, που αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα της εν λόγω 
περιόδου, καθώς και η παράλληλη συγκρότηση σωµάτων δηµοσίων υπαλλήλων, που 
είναι απαραίτητοι όχι µόνο για τη διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών αλλά και 
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για τη στελέχωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, ο οποίος πλέον πρέπει να είναι και 
ιδιαίτερα αποδοτικός.  Εάν στα παραπάνω συνεκτιµηθεί ότι ο στρατιωτικός εξοπλισµός 
και τα πολεµικά µέσα έχουν καταστεί εξαιρετικά δαπανηρά λόγω της τεχνολογικής τους 
εξέλιξης, αλλά και το ότι οι πολιτικοί ηγέτες και οι κρατικοί αξιωµατούχοι της εποχής 
προβαίνουν σε υπέρογκες δαπάνες για την εξυπηρέτηση της πολυτελούς τους διαβίωσης, 
γίνεται φανερό γιατί πλέον τα παραδοσιακά µέσα χρηµατοδότησης των δράσεων των 
εξουσιαστικών πολιτικών φορέων χρήζουν διαφοροποίησης και εµπλουτισµού.  Η 
δεύτερη παράµετρος συνδέεται µε τη ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη του παγκόσµιου 
εµπορίου, που γέννησε από τη µια την ανάγκη για τη δηµιουργία περισσότερων και 
αξιόπιστων νοµισµατικών µέσων και από την άλλη αποτέλεσε την αιτία συγκρότησης 
µιας ισχυρής εµπορικής και τραπεζικής τάξης.  Η τάξη αυτή, εκµεταλλευόµενη την 
άσχηµη κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών όλων των κυβερνήσεων των 
ευρωπαϊκών κρατών και δεδοµένης της πολύ µεγάλης οικονοµικής της ισχύος, που 
οφείλονταν στο αποικιακό εµπόριο αλλά και σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, προσέφερε 
πιστωτικές διευκολύνσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, λαµβάνοντας ως αντάλλαγµα 
την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, που προέρχονταν από διάφορες πηγές, ως ένα είδος 
διασφάλισης για τα δάνεια που παρείχαν, καθώς και το δικαίωµα να ιδρύσουν τραπεζικά 
ιδρύµατα µε προνόµια που κατέληγαν στην έκδοση, µονοπωλιακή σε µερικές 
περιπτώσεις, τραπεζογραµµατίων. 

Παράλληλα µε τις εξελίξεις αυτές συντελούνται βαθιές µεταβολές στις 
παραγωγικές δοµές και στις σφαίρες της κυκλοφορίας των παραγόµενων αγαθών, αλλά 
και του χρήµατος, µεταβολές που είχαν την απαρχή τους στον ευρωπαϊκό χώρο και 
αργότερα διαχύθηκαν και στον υπόλοιπο κόσµο.  Οι αλλαγές αυτές υπήρξαν απόρροια 
των εδαφικών ανακαλύψεων του ύστερου Μεσαίωνα και της συνακόλουθης ανάπτυξης 
του διεθνούς εµπορίου.  Οι εµπλεκόµενοι µε το κύκλωµα του διεθνούς εµπορίου φορείς 
που δραστηριοποιούνταν στις διατοπικές ανταλλαγές των αγαθών αντιλαµβανόµενοι το 
γεγονός ότι µε την διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου εισάγονταν αγαθά ποιοτικώς 
ανώτερα από τα εγχωρίως παραγόµενα, καθώς και ότι η ζήτηση για τα αγαθά που 
αποτελούσαν τον κύριο όγκο των συναλλαγών στο πεδίο του διεθνούς εµπορίου (τα 
οποία κατά κανόνα ήταν ποιοτικώς υπέρτερα από τα εγχώρια) διαρκώς αυξάνονταν,  
αναζητούσαν τρόπους ώστε η ζήτηση αυτή να ικανοποιηθεί από την εγχώρια παραγωγή, 
δεδοµένου ότι το κόστος µεταφοράς των αγαθών και των πρώτων υλών σε διεθνές 
επίπεδο ακολουθούσε ανοδικές τάσεις, που είχαν ως αποτέλεσµα την µείωση των κερδών 
τους (Smith 1776/1976a:409).  Σταδιακά λοιπόν άρχισε να ασκείται πίεση από την 
δραστηριοποιούµενη µε το διεθνές εµπόριο εµπορική τάξη προς το εγχώριο παραγωγικό 
δυναµικό για να ικανοποιήσει τη ζήτηση µε την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική 
βελτίωση των παραγόµενων αγαθών, ώστε να διατηρηθούν και να αυξηθούν τα επίπεδα 
κερδοφορίας τους.  Επιπλέον όµως και κάποιες παραγωγικές επιχειρήσεις βαθµιαία 
άρχισαν να προβαίνουν σε ενέργειες για την αναβάθµιση – ποιοτική και ποσοτική – της 
παραγωγής τους.  Ειδικότερα επιδίωξαν την χρησιµοποίηση στην παραγωγική 
διαδικασία πρώτων υλών που ήταν εγχωρίως παραγόµενη αλλά προσδιορίζονταν για την 
επιλογή τους υψηλότερα ποιοτικά κριτήρια. 

Σε συνδυασµό – ή και λόγω – των συντελούµενων αυτών αλλαγών ξεκινά και µια 
διαδικασία προοδευτικής συγκέντρωσης στον ίδιο χώρο µιας αριθµητικής µάζας 
εργατών, η οποία κατάλληλα διαρρυθµισµένη στο χώρο αυτό και υποβοηθούµενη από 
την εισαγωγή µηχανικών µέσων, πρωτόλειας αρχικά µορφής και περιορισµένων 
δυνατοτήτων, στην παραγωγική διαδικασία αναλαµβάνει να παράξει τον απαιτούµενο 
όγκο εµπορευµάτων που προορίζονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ζήτησης που 
πηγάζουν από την προϊούσα ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου.  Αυτή η διεύρυνση της 
παγκόσµιας αγοράς, ο πολλαπλασιασµός των κυκλοφορούντων εµπορευµάτων που 
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συνεπάγεται αυτή η επέκταση του διεθνούς εµπορίου και ο ανταγωνισµός που προκύπτει 
µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, όταν χρονικά πλέον οι οριοθετήσεις πολιτικών 
οντοτήτων τέτοιου µεγέθους και χαρακτήρα αρχίζουν και αποκτούν ένα κατά το µάλλον 
ή ήττον πάγιο χαρακτήρα, λειτουργούν ως καταλύτες για την διάλυση των φεουδαρχικών 
δοµών παραγωγής και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποδιάρθρωσης του 
παραδοσιακού πλαισίου οικονοµικής οργάνωσης (Marx/1978α:421). 
 Η οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας κατά τον τρόπο που περιγράφτηκε 
παραπάνω, µια µορφή οργάνωσης που θεωρήθηκε, αλλά και είναι, µε ποσοτικά κριτήρια 
αποδοτικότερη από τα φεουδαρχικά σχήµατα παραγωγικής οργάνωσης, προϋπέθετε την 
άρση των δεσµεύσεων που υφίσταντο ανάµεσα στους δουλοπάροικους και τη γη την 
οποία καλλιεργούσαν, ένα πλέγµα δεσµεύσεων που αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο 
του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής.  Οι δεσµεύσεις αυτές, που είχαν ως πεδίο 
αναφοράς τους όχι µόνο τη γη, αλλά ταυτόχρονα και το πρόσωπο του φεουδάρχη (στον 
οποίο ήταν δια βίου υποτελής ο δουλοπάροικος και συνδεόταν µαζί του µε µια 
πατερναλιστικού χαρακτήρα σχέση), καθώς και τα µέσα µε τα οποία πραγµατοποιούσαν 
οι δουλοπάροικοι την εργασία τους.  Η άρση αυτού του δεσµευτικού πλαισίου και η 
αποσύνθεση των φεουδαρχικών δοµών παραγωγής κατέστη εφικτή µέσω µιας 
διαδικασίας που έλαβε τη µορφή της βίαιας εκδίωξης από την ύπαιθρο και τη 
φεουδαρχική ιδιοκτησία και την απώθησή τους στις πόλεις που άρχισαν να 
δηµιουργούνται και να αναπτύσσονται ως κέντρα διεξαγωγής του διεθνούς εµπορίου ή 
σε περιοχές της υπαίθρου όπου ελέγχονταν από αυτές τις πόλεις ή δεν βρίσκονταν υπό 
τον έλεγχο των παλαιών µεσαιωνικών πόλεων όπου επικρατούσε το συντεχνιακό 
καθεστώς οργάνωσης της παραγωγής (Marx 1867/1978γ:775). 

Αυτή η βιαίως εκτοπισµένη ανθρώπινη µάζα των δουλοπάροικων, αλλά και ένα 
πλήθος ελεύθερων µισθωτών µικροκαλλιεργητών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 
στον φεουδάρχη, το µόνο που διέθετε πλέον προκειµένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
µέσα για την επιβίωσή της ήταν η πώληση της εργατικής της δύναµης, αποτέλεσε το 
εργατικό δυναµικό που χρησιµοποιήθηκε από τις παραγωγικές µονάδες που άρχισαν να 
δηµιουργούνται µε ταχύτατους ρυθµούς και η παραγωγή τους ήταν προσανατολισµένη 
στην εξυπηρέτηση της ολοένα διευρυνόµενης ζήτησης αγαθών που προέρχονταν από την 
εκρηκτική ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου, η οποία απέφερε τεράστια κέρδη στον 
κύκλο των φορέων που εµπλέκονταν σ’ αυτό το πεδίο οικονοµικής δράσης.  Η 
διαδικασία της βίαιας απόσπασης των εργατών της γης από τη φεουδαρχική ιδιοκτησία 
που αποτελούσε τον τόπο της εργασίας και διαβίωσης, διαδικασία που τοποθετείται 
χρονικά από τα τέλη του 15ου και τις απαρχές του 16ου αιώνα, σηµατοδοτεί την 
αποσυγκρότηση του µηχανισµού αναπαραγωγής της κοινωνικής ολότητας µε τους όρους 
της παραδοσιακής φεουδαρχικής οικονοµικής οργάνωσης, όπου η αναπαραγωγή του 
ατόµου διαµεσολαβείται από την αναπαραγωγή της διασυλλογικότητας (που λαµβάνει 
τη µορφή της κοινότητας στο πλαίσιο του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής). 
 Η άντληση πόρων µέσω του θεσµού της δηµόσιας πίστης δεν αποσκοπεί πλέον 
αποκλειστικά ή κυρίαρχα στη χρηµατοδότηση πολεµικών συγκρούσεων που στόχευαν 
στην ικανοποίηση των επιδιώξεων, µέσα στο στενό πλαίσιο των 
φεουδαλικών-προαστικών δεσµεύσεων και περιορισµών που το διακρίνουν, που θα 
αύξαναν την αίγλη και το µεγαλείο των µεσαιωνικών ηγεµόνων τους, ή στην κάλυψη των 
πολυτελών και υψηλών δαπανών της πολυάριθµης αυλής τους. 
 Οι περιεχοµενικές στοχεύσεις του συστήµατος της δηµόσιας πίστης βρίσκονται 
πλέον σε αναφορά µε τις ανάγκες που αναφύονται από τον εµπορικό ανταγωνισµό, σε 
παγκόσµια κλίµακα, που ωθεί τα ευρωπαϊκά κράτη σε ένα ατέρµονο διαγωνισµό για την 
επικράτηση στο στίβο του διεθνούς εµπορίου.  Οι εµπορικοί πόλεµοι της περιόδου 
(16ο-18ο αιώνα), πέραν του ότι για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται τεράστια ποσά, όχι 
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µόνο γιατί πραγµατοποιούνται και σε εδάφη που βρίσκονταν µακριά από τον ευρωπαϊκό 
µητροπολιτικό χώρο, αλλά και γιατί στη βάση τους κινητοποιείται ένας πολύ µεγάλος 
όγκος ανθρώπινων και υλικών πόρων, που στην περίπτωση του πολεµικού εξοπλισµού η 
ραγδαία τεχνολογική του ανάπτυξη ανέβασε το κόστος κτήσης τους σε δυσθεώρατα ύψη, 
εξυπηρετούν πλέον µια διαφορετική, σε σχέση µε τη µεσαιωνική, σκοποθεσία.  
Συνιστούν το µέσο διάχυσης και εδραίωσης του νέου τρόπου παραγωγής και του νέου 
τύπου κοινωνικών σχέσεων που δηµιουργούνται από την διάλυση των φεουδαλικών 
σχέσεων παραγωγής µέσω του χωρισµού του άµεσου παραγωγού (του 
δουλοπάροικου-καλλιεργητή και του τεχνίτη των συντεχνιών) από τα µέσα 
πραγµάτωσης της εργασίας του, µια διαδικασία χωρισµού που χαρακτηρίστηκε ως 
«πρωταρχική συσσώρευση» (previous ή primitive accumulation).  Ένας χωρισµός που 
σηµατοδοτεί την απόσπαση της ατοµικής ιδιοκτησίας επί των µέσων παραγωγής από τον 
άµεσο παραγωγό.  Ο χωρισµός του άµεσου παραγωγού από τα µέσα παραγωγής 
ουσιαστικά δηλώνει την αποστέρηση του από τα ίδια τα µέσα της αναπαραγωγής του και 
την µετάβαση σ’ ένα καθεστώς κοινωνικών σχέσεων όπου το µοναδικό µέσο 
αναπαραγωγής του αποτελεί η πώληση, προς τον ατοµικό ιδιοκτήτη των µέσων 
παραγωγής, της εργατικής του δύναµης (Marx 1867/1978γ:739-740). 
 Οι εµπορικοί αποικιοκρατικοί πόλεµοι αυτής της περιόδου επιταχύνουν τη 
διαδικασία της πρωταρχικής συσσώρευσης, άρα και τη µετάβαση στο νέο τρόπο 
παραγωγής, που χαρακτηρίζεται από την αφαίρεση από τον άµεσο παραγωγό της 
ιδιοκτησίας επί του προϊόντος που ο ίδιος παράγει, δεδοµένου ότι η δηµιουργία νέων 
αγορών που αυτές οι συγκρούσεις συνεπάγονται υπαγορεύουν την µαζική παραγωγή 
αγαθών τα οποία προορίζονται να τεθούν στο ανταλλακτικό κύκλωµα, ήτοι στη σφαίρα 
της εµπορικής κυκλοφορίας και όχι να αποτελέσουν αντικείµενα αυτοκατανάλωσης, 
όπως κατά κύριο λόγο συνέβαινε στον φεουδαρχικό τρόπο παραγωγής.  Αυτή η αλλαγή 
που πραγµατοποιείται αναφορικά µε τη διάθεση του παραγόµενου προϊόντος απαιτεί και 
την αλλαγή του ίδιου του τρόπου µε τον οποίο πραγµατοποιείται η παραγωγή.  Για να 
µην αποτελέσει το προϊόν της παραγωγής αντικείµενο αυτοκατανάλωσης αλλά 
ανταλλαγής θα πρέπει να αποσπαστούν από τον άµεσο παραγωγό τα µέσα παραγωγής 
και η ιδιοκτησία αυτών των µέσων να περιέλθει σε κάποιον που δεν θα είναι άµεσος 
παραγωγός, αλλά θα είναι αυτός που θα ιδιοποιείται και θα διαχειρίζεται το παραγόµενο 
προϊόν, αφού αυτός θα είναι και ο ιδιοκτήτης των µέσων παραγωγής. 
 Η µαζική λοιπόν παραγωγή του προϊόντος και η διάθεσή του στην ανταλλακτική 
σφαίρα (δηλαδή η παραγωγή αγαθών που προορίζονται να αποτελέσουν ανταλλακτικές 
αξίες και όχι αξίες χρήσης, που θα ήταν σε περίπτωση που θα προορίζονταν για 
αυτοκατανάλωση, όπως συνέβαινε στο παραδοσιακό – προαστικό τρόπο παραγωγής), 
προϋποθέτει τη συγκέντρωση των µέσων παραγωγής στον ίδιο χώρο και τον διαχωρισµό 
της ιδιοκτησίας αυτών των µέσων από τους άµεσους παραγωγούς.  Η κατοχή των 
συγκεντροποιηµένων µέσων παραγωγής από άτοµα που δεν αποτελούν άµεσους 
παραγωγούς προϋποθέτει, όπως καταδείχθη από τα παραπάνω, την διαδικασία της 
πρωταρχικής συσσώρευσης, µια διαδικασία που γεννιέται από τις ανακαλύψεις του 
ύστερου Μεσαίωνα και την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και επιταχύνεται από την 
πραγµατοποίηση των αποικιακών πολέµων ανάµεσα στα ευρωπαϊκά κράτη. 
 Οι πολεµικές αυτές διενέξεις, πέραν των µετασχηµατισµών και των βαθιών 
τοµών που επιφέρουν στις κοινωνικοοικονοµικές δοµές, σηµατοδοτούν µια διττή 
µεταβολή κεφαλαιώδους σηµασίας.  Αφενός δηλώνουν την υποταγή των στοχεύσεων της 
κρατικής πολιτικής στα συµφέροντα της εµπορικής τάξης, η οποία είναι η κατεξοχήν 
κερδισµένη από την αποικιακή εξάπλωση, αλλά και από µια σειρά άλλων µέτρων που 
λαµβάνουν τα ευρωπαϊκά κράτη και αφορούν κυρίως την επιβολή ενός πλέγµατος 
ρυθµίσεων και απαγορεύσεων που παρείχαν ένα καθεστώς προστατευτισµού της 
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εγχώριας παραγωγής και µονοπωλιακής εκµετάλλευσης του αποικιακού εµπορίου, από 
εταιρίες που είχαν συσταθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, και στόχευαν στη διατήρηση ενός 
µόνιµα θετικού εµπορικού ισοζυγίου, εις βάρος όµως άλλων κοινωνικών τάξεων και 
οικονοµικών οµάδων του πληθυσµού (Smith 1776/1976b:660-661). Οι πολιτικές αυτές 
αποσκοπούσαν στην υποταγή της κατανάλωσης στις ανάγκες της παραγωγής, αλλά και 
της εµπορικής διαχείρισης των αγαθών, ώστε να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των 
παραγωγών και των εµπόρων που συχνά ταυτίζονταν και ως φυσικά πρόσωπα.  
Αφετέρου οι διακρατικές συρράξεις που γεννούσε η προσπάθεια των ευρωπαϊκών 
κρατών για την κατίσχυση τους στο πεδίο του αποικιακού εµπορίου έδωσε νέα ώθηση 
στην µεγέθυνση του χρηµατιστικού κεφαλαίου, του οποίου η αρχική συσσώρευση 
συντελέστηκε από τις τοκογλυφικές δραστηριότητες των µεσαιωνικών χρόνων, την 
χρηµατοδότηση των ηγεµονικών εγχειρηµάτων των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων, την 
υποστήριξη της πολυτελούς διαβίωσης ορισµένων Ευρωπαίων ηγεµόνων, αλλά και της 
δραστηριοποίησης στη σφαίρα του διεθνούς εµπορίου κατά την πρώτη φάση της 
ανάπτυξής του. 
 Το συσσωρευµένο αυτό χρηµατικό κεφάλαιο αποτέλεσε και την κινητήριο 
δύναµη για τη συγκρότηση και µεγέθυνση του συστήµατος της δηµόσιας πίστης, δηλαδή 
της σύναψης δανείων από τις κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών, το οποίο µε την 
έκρηξη της αποικιακής εξόρµησης και της διεξαγωγής µιας σειράς µακροχρόνιων και 
πολυδάπανων πολεµικών διενέξεων αποκτά δυσθεώρητες διαστάσεις.  Η διεξαγωγή 
αυτών των πολέµων δηµιουργεί την ανάγκη συνεχούς προσφυγής στη σύναψη χρεών από 
τα ευρωπαϊκά κράτη, καθόσον τα στρατιωτικά σώµατα που λαµβάνουν µέρος στις 
συγκρούσεις πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευµένα και εξοπλισµένα, µε στρατιωτικό 
εξοπλισµό που δέχεται µάλιστα τις επιδράσεις µιας διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης, η 
σύσταση τους να έχει µόνιµο χαρακτήρα και εποµένως να διατηρούνται ετοιµοπόλεµα 
και κατά τις ειρηνικές περιόδους, ενώ επιπλέον οι απαιτήσεις για την κατάκτηση και 
διατήρηση της κυριαρχίας των αποικιακών εδαφών υπαγορεύει την µεταφορά των 
στρατιωτικών σωµάτων σε µεγάλες αποστάσεις µακράν της µητροπολιτικής επικράτειας.  
Σ’ αυτό το πλαίσιο οι ανάγκες χρηµατοδότησης των αποικιοκρατικών πολέµων 
δηµιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και διόγκωση του θεσµού της 
δηµόσιας πίστης.  Η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων από πλευράς των κρατών, 
προκειµένου να καλυφθούν οι νέες αυξηµένες δαπάνες, δεν ήταν δυνατή στη βάση της 
κοινωνικής ιεραρχίας που προσδιορίζονταν από τα προαστικά προνόµια (της 
γαιοκτηµονικής – αριστοκρατικής τάξης αλλά και του κλήρου), τα οποία καθιστούσαν 
τις ταµειακές αποδόσεις του παραδοσιακού δηµοσιονοµικού συστήµατος ανεπαρκείς και 
συνεπώς ανίκανες να αντιµετωπίζουν τις νέες και ολοένα διευρυνόµενες ανάγκες του 
δηµοσίου ταµείου. 
 Ο θεσµός της δηµόσιας πίστεως συντείνει κατά αυτόν τον τρόπο και στην 
αποσύνθεση του προαστικού τρόπου παραγωγής και των παραδοσιακών δοµών 
κοινωνικών σχέσεων, δεδοµένου ότι προσφέρει τους απαραίτητους για τη διεξαγωγή των 
αποικιοκρατικών πολέµων πόρους, αλλά παράλληλα γεννά κατά αναγκαίο τρόπο και 
τους µηχανισµούς που απαιτούνται για την αποπληρωµή των δηµοσίων χρεών που έχουν 
συναφθεί (Marx 1867/1978:780).  Οι µηχανισµοί αυτοί αντιστοιχούν σε αλλαγές στο 
φορολογικό σύστηµα, το οποίο αποκτά πλέον κάποια νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
που δεν απαντώνται στο προαστικό πλαίσιο κοινωνικής οργάνωσης. 
 Προκειµένου το φορολογικό σύστηµα να αποδώσει υψηλές χρηµατικές εισροές 
στα δηµόσια ταµεία, ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση του διαρκώς αυξανόµενου 
δηµοσίου χρέους, καθίσταται αναγκαία η συγκρότηση φοροεισπρακτικών και ευρύτερων 
γραφειοκρατικών µηχανισµών, που θα είναι επιφορτισµένοι µε το έργο της σύλληψης 
της φορολογητέας ύλης, ακριβή υπολογισµού των φορολογικών υποχρεώσεων και 
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είσπραξης των φορολογικών εσόδων.  Η δηµιουργία αυτού του φοροτεχνικού και 
διοικητικού συστήµατος, που θα πρέπει να απαρτίζεται και από άτοµα µε επαρκή τεχνική 
κατάρτιση, γεννά όµως νέες χρηµατοδοτικές ανάγκες για το κράτος.  Η συγκρότηση 
αυτών των διοικητικών µηχανισµών λειτουργεί λοιπόν προς µια διπλή κατεύθυνση.  
Αφενός αυξάνει το δηµόσιο χρέος, αφού για να συσταθούν και να λειτουργήσουν 
αποτελεσµατικά οι γραφειοκρατικοί αυτοί µηχανισµοί απαιτείται η εκταµίευση επιπλέον 
πόρων από τα δηµόσια ταµεία, εποµένως και εξεύρεση νέων εκτάκτων πηγών εσόδων, 
γεγονός που συντείνει στην αυτοτροφοδότηση του  δηµοσίου χρέους και συν τω χρόνω 
στην παγίωση της ανάγκης για προσφυγή στο δηµόσιο δανεισµό και αφετέρου στον 
εκσυγχρονισµό του φορολογικού συστήµατος, ώστε να αυξηθούν οι φορολογικές 
αποδόσεις, κάτι που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της δυνατότητας του κράτους να 
συνάπτει νέα δάνεια, δυνατότητα που συνιστά πλέον αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση 
της ύπαρξης του ίδιου του κράτους στο νέο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονοµικών 
σχέσεων που δηµιουργήθηκαν από την αποδιάρθρωση των φεουδαρχικών – προαστικών 
κοινωνικών δοµών. 
 Οι φόροι που επιβάλλονται σ’ αυτό το νέο πλαίσιο κοινωνικοοικονοµικών 
σχέσεων πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί αναφορικά µε τα µεγέθη των χρηµατικών 
πόρων που εισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισµό.  Η αυξηµένη, σε σχέση µε το 
προαστικό φορολογικό καθεστώς, απόδοση των φόρων προϋποθέτει, όπως είναι φυσικό, 
την άρση του φεουδαρχικού τρόπου παραγωγής και των συνακόλουθων δεσµεύσεων που 
τον προσδιορίζουν, αφού ιστορικά αποδεικνύεται ότι τα µέσα χρηµατοδότησης του 
ταµείου του µεσαιωνικού ηγεµόνα δεν επαρκούν για την αντιµετώπιση των διευρυµένων 
αναγκών του.  Η ανεπάρκεια των πηγών χρηµατοδότησης του ταµείου του ηγεµόνα – 
χωροδεσπότη προοιωνίζει και την άρση του προαστικού τρόπου παραγωγής και του 
πλέγµατος των παραδοσιακών κοινωνικών σχέσεων.  Η αυξηµένη αποδοτικότητα του 
φορολογικού συστήµατος, ανάγκη η οποία πλέον γίνεται επιτακτική, προϋποθέτει την 
άρση των προαστικών σχέσεων παραγωγής και κατά συνέπεια την επιτάχυνση της 
διαδικασίας της πρωταρχικής συσσώρευσης. 
 Το νέο πλαίσιο παραγωγικών σχέσεων που δηµιουργείται µέσα από αυτή τη 
διαδικασία οδηγεί στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, εφόσον µεγαλώνει ο κύκλος 
των παραγόµενων και κυκλοφορούντων αγαθών., αυξάνεται ο παραγόµενος πλούτος και 
τα εισοδηµατικά µεγέθη και κατ’ επέκταση διευρύνεται και το µέγεθος της φορολογικής 
βάσης (και µάλιστα και στις τρεις εκφράσεις της: εισόδηµα, κατανάλωση, ιδιοκτησία), 
επί της οποίας πραγµατοποιείται η επιβολή και ο υπολογισµός των φόρων. 
 Ο µηχανισµός της δηµόσιας πίστης από τον 16ο αλλά κυριότατα από τον 17ο 
αιώνα µεταβάλλει τον λειτουργικό του ρόλο.  Σ’ αυτή την ιστορική καµπή 
διαφοροποιείται ως προς τα περιεχόµενά του σε σχέση µε τον µεσαιωνικό του πρόγονο, 
όπου σε εκείνο το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο εξυπηρετεί, κατά βάση, την ικανοποίηση 
των χρηµατοδοτικών αναγκών των ηγεµονικών πολεµικών εγχειρηµάτων των 
φεουδαρχών χωροδεσποτών.  Αυτός ο θεσµός της δηµόσιας πίστης αντλεί πλέον το 
εµπράγµατο νόηµα του από την ανάδυση του νέου δηµοσιονοµικού συστήµατος, όπως 
σκιαγραφήθηκε προηγουµένως κατά τα βασικά του γνωρίσµατα, που αντιστοιχεί στις 
νέες συνθήκες παραγωγής και κυκλοφορίας, που προέκυψαν από την αποδόµηση των 
προαστικού τύπου κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων.  Με την άρση των προαστικών 
σχέσεων παραγωγής αλλάζει και η βάση πάνω στην οποία κινητοποιούνται τα 
οικονοµικά µέσα.  Το οικονοµικό πράττειν εξατοµικεύεται – στο αστικό πλαίσιο 
κοινωνικών σχέσεων – και η βάση κινητοποίησής του είναι προσανατολισµένη προς την 
εξυπηρέτηση του ατοµικού συµφέροντος.  Η ατοµική αναπαραγωγή δεν διαµεσολαβείται 
από την συλλογική αναπαραγωγή, ίδιον του προαστικού τύπου κοινωνικών σχέσεων, γι’ 
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αυτό και το οικονοµικό πράττειν προσδιορίζεται ως προς τις περιεχοµενικές του 
στοχεύσεις από την ικανοποίηση του ατοµικού συµφέροντος. 
 Ο κεντρικός εξουσιαστικός φορέας, εν προκειµένω το κράτος, στο πλαίσιο των 
αστικών κοινωνικών σχέσεων, όπως αυτό αποτυπώθηκε σε αδρές γραµµές παραπάνω, 
εµφανίζεται ως µέσο για την ικανοποίηση ορισµένων «εξωτερικών» προς το ίδιο κοινών 
σκοποθεσιών, τις οποίες καλείται να πραγµατοποιήσει µε πόρους που δεν του ανήκουν.  
Στο βαθµό που το κράτος εµφανίζεται να µην έχει δικές του σκοποθεσίες στον ίδιο βαθµό 
δεν έχει και δικά του οικονοµικά µέσα για την εκπλήρωση αυτών των σκοποθεσιών 
(Γράβαρης 1994:127).  Το κράτος προσδιορίζει τη δράση του προς τον σκοπό της 
παροχής των «εξωτερικών» προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την διασφάλιση 
της αναπαραγωγής της αστικής κοινωνίας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την 
διακρίνουν.  Η οροθέτηση της δράσης του κράτους έχει ως σηµείο αναφοράς της την 
εξατοµικευµένη µορφή των οικονοµικών δραστηριοτήτων και στοχεύσεων της αστικής 
κοινωνίας και στη βάση αυτής της παραδοχής προδιαγράφεται και σχηµατοποιείται ο 
οικονοµικός ρόλος του αστικού κράτους και κατ’ επέκταση το εύρος και τα περιεχόµενα 
των δηµοσιονοµικών του µέσων και σκοπεύσεων. 
 Η δηµόσια πίστη που αποτέλεσε τον θεµέλιο µηχανισµό αποστέρησης του 
προαστικού πολιτικού φορέα από τα µέσα χρηµατοδότησης της δράσης του, εντάσσεται 
στο αστικό κοινωνικοοικονοµικό πλέγµα, ως µια αναγκαία συνιστώσα για την 
λειτουργία µιας οργανικής ολότητας, όπως είναι το σύγχρονο αστικό δηµοσιονοµικό 
σύστηµα.  Το δηµοσιονοµικό αστικό σύστηµα, παρά τις χωροχρονικές διαφοροποιήσεις 
του ως προς το εύρος της παρεµβατικότητάς του, την σύνθεση των πόρων του και την 
κατανοµή των δαπανών του, αποσκοπεί στην εξασφάλιση των συνθηκών που είναι 
αναγκαίες για την αναπαραγωγή της αστικής κοινωνίας ως τέτοιας.  Με άλλα λόγια δεν 
εξυπηρετεί στοχεύσεις αναπαραγωγής του πολιτικού φορέα εξουσίας αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο, αφού αυτός λόγω της αποστέρησης του από τα ίδια µέσα 
χρηµατοδότησης της δράσης του διαχωρίστηκε από το οικονοµικό πλαίσιο σχέσεων και 
εµφανίζεται ως µια «εξωτερικότητα» προς αυτό, µια «εξωτερικότητα» απαραίτητη όµως 
για την αναπαραγωγή αυτού του πλαισίου. 
 Η ύπαρξη αυτής της διττής πραγµατικότητας για τον κεντρικό πολιτικό φορέα, η 
αποστέρηση των ίδιων µέσων χρηµατοδότησης των λειτουργιών του και ο χωρισµός του 
από την οικονοµική σφαίρα, προσδιορίζει αφενός τον τρόπο απόκτησης των χρηµατικών 
πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των λειτουργιών του και αφετέρου τις 
στοχοθεσίες που εξυπηρετούν οι δαπάνες στις οποίες προβαίνει. 
 Μέσα από αυτό το πρίσµα πρέπει να καταστεί αντιληπτή η µεταβολή της 
εσωτερικής λογικής που επέρχεται αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας του 
δηµοσιονοµικού συστήµατος, όπως αυτό συστηµατοποιείται µετά την αποσύνθεση των 
προαστικών µορφών κοινωνικής διάρθρωσης.  Ο µηχανισµός της δηµόσιας πίστης 
επαναπροσδιορίζει τη θέση του στο νεοαναδυόµενο αστικό δηµοσιονοµικό σύστηµα που 
αναφύεται και σταδιακά παγιώνεται από τον 16ο αιώνα έως και τα τέλη του 19ου αιώνα 
µεταβάλλοντας τα περιεχόµενά του.  Η σύναψη δηµοσίων δανείων δεν αποσκοπεί πλέον 
στο να παρέχει απλώς τα χρηµατικά µέσα για την διεξαγωγή πολεµικών αναµετρήσεων 
που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ηγεµονικών φιλοδοξιών των µεσαιωνικών 
ηγεµόνων, φιλοδοξίες που δεν αποτελούν τµήµα ενός ευρύτερου στοχοθετικού 
πλέγµατος το οποίο να αποτελεί όρο για την κοινωνική αναπαραγωγή αλλά εξυπηρετούν 
– κατά µείζονα λόγο – την επιθυµία του ηγεµόνα – χωροδεσπότη για επίδειξη ισχύος 
προς άλλους ηγεµόνες ή για αύξηση της αίγλης του απέναντι στους υπηκόους του ή 
ακόµα και για την επιβολή του απέναντι σε χωροδεσπότες που ήταν ιεραρχικά 
υποκείµενοι σ’ αυτόν και εκµεταλλευόµενοι ευνοϊκές γι’ αυτούς συγκυρίες και 
περιστάσεις αµφισβήτησαν την κυριαρχία του ιεραρχικά ανώτερου ηγεµόνα. 

 



 32

 Ο θεσµός της δηµόσιας πίστης όµως σ’ ένα αστικό δηµοσιονοµικό σύστηµα 
εξυπηρετεί την πραγµάτωση των όρων που είναι αναγκαίοι για την κοινωνική 
αναπαραγωγή µε τον τρόπο που αυτή πραγµατοποιείται στο αστικό κοινωνικό πλαίσιο.  
Ο αστικός δηµοσιονοµικός µηχανισµός λειτουργεί προς την κατεύθυνση της 
αναπαραγωγής των όρων της ύπαρξης των αστικών κοινωνικών σχέσεων ως τέτοιων.  Σ’ 
αυτή την εσωτερική λογική του δηµοσιονοµικού συστήµατος εντάσσεται και η 
λειτουργία του συστήµατος της δηµόσιας πίστης.  Η δυνατότητα πλέον του κράτους να 
συνάπτει δηµόσια δάνεια διαµεσολαβείται από διαδικασίες συναίνεσης όπου απαιτείται 
η έγκριση αντιπροσωπευτικών σωµάτων, τα οποία εκφράζουν – έστω και κατ’ επίφαση – 
την βούληση µιας πλειοψηφικής µερίδας της κοινωνίας.   Η διαµεσολάβηση από 
αντιπροσωπευτικά σώµατα για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την σύναψη 
δηµοσίων χρεών δηλώνει ταυτόχρονα µια διττή κατάσταση· αφενός ότι ο πολιτικός 
φορέας εξουσίας δεν διαθέτει απόλυτη εξουσία και εποµένως θα πρέπει να αιτηθεί προς 
το κοινωνικό σώµα προκειµένου να προσποριστεί οικονοµικά µέσα που του είναι 
απαραίτητα για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του, και αφετέρου ότι η έγκριση 
που απαιτείται για τη σύναψη δηµοσίων δανείων από τα αντιπροσωπευτικά σώµατα, 
όταν αυτή δοθεί συνιστά µια δέσµευση του κοινωνικού σώµατος στο σύνολό του προς 
τους πιστωτές του κράτους για την υποχρέωση αποπληρωµής των δηµοσίων δανείων. 
 Συνεπώς η σύναψη δηµοσίων δανείων που πραγµατοποιείται σ’ αυτό το πλαίσιο 
προϋποθέτει και αναπαράγει τους όρους συγκρότησης και λειτουργίας του αστικού 
πλέγµατος κοινωνικών σχέσεων, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα όρια δράσης και 
δυνατοτήτων κινητοποίησης ανάµεσα στο κράτος (το πολιτικό στοιχείο) και το 
κοινωνικοοικονοµικό σώµα (το ιδιωτικό στοιχείο), αν και η έννοια του «πολιτικού» 
οριοθετείται µε ευρύτερους όρους από την στενότερη έννοια του «κρατικού». 
 Η συγκρότηση των πρώτων εκδοτικών τραπεζών δροµολογεί την ιστορική 
γένεση του θεσµού της δηµόσιας πίστης µε την σύγχρονη «αστική» της έννοια, καθ’ 
όσον η σύσταση τους δηλώνει την πάγια πλέον ανάγκη προσφυγής των κρατών στη 
σύναψη δηµοσίων χρεών µε παράλληλη παραχώρηση προνοµίων προς τους πιστωτές, 
ένα από τα οποία ήταν και το δικαίωµα ίδρυσης εκδοτικών τραπεζών από τους 
πιστοδότες του κράτους και η παροχή έγκρισης για διάθεση αυτών των προνοµίων και 
των θεσµικών διευθετήσεων που απαιτούνταν για τη σύσταση του νέου τύπου 
τραπεζικών ιδρυµάτων από αντιπροσωπευτικά σώµατα που – θεωρητικά – εξέφραζαν τη 
λαϊκή βούληση.  Η παραχώρηση του εκδοτικού προνοµίου – είτε αυτό ήταν 
αποκλειστικό είτε όχι – προσέδιδε εξαιρετική οικονοµική ισχύ στους µετόχους αυτών 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, δεδοµένου ότι αυτοί αποκτούσαν ένα ισχυρότατο µέσο 
πίεσης προς τις κυβερνήσεις όταν αυτές κατέφευγαν στην σύναψη δανείων από τις 
εκδοτικές τράπεζες.  Πέραν αυτού του γεγονότος οι µέτοχοι των εκδοτικών αυτών 
ιδρυµάτων, που στην πλειοψηφία τους προέρχονταν από την εµπορική και τοκογλυφική 
µερίδα της επιχειρηµατικής τάξης και απέσπασαν την παραχώρηση του εκδοτικού 
προνοµίου λόγω της ιδιότητάς τους ως δανειοδότες του κράτους (Marx 1867/1978:779), 
απέκτησαν τη δυνατότητα να ρυθµίζουν αποφασιστικά τα µεγέθη της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, καθώς είχαν στην κατοχή τους το δικαίωµα έκδοσης ενός πολύ ισχυρού 
πιστωτικού µέσου, του τραπεζογραµµατίου, και µε αυτό τον τρόπο κατόρθωναν να 
επηρεάζουν  καθοριστικά, τα επίπεδα διαµόρφωσης των επιτοκίων και τον όγκο των 
πιστώσεων προς τον επιχειρηµατικό κόσµο και κατά συνέπεια και την συνολική 
οικονοµική δραστηριότητα. 
 Η δύναµη που αποκτούσαν οι µέτοχοι των εταιρικών αυτών σχηµάτων από το 
προνόµιο που τους παραχωρήθηκε καθίσταται πληρέστερα κατανοητή εάν συνεκτιµηθεί 
το γεγονός ότι τα τραπεζογραµµάτια θεωρούνταν σε σχέση µε τις συναλλαγµατικές ως 
ισχυρότερα, δηλαδή ευρύτερης αποδοχής, πιστωτικά µέσα και εποµένως η λειτουργία 
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τους προσέγγιζε σ’ αυτήν ενός µέσου πληρωµών και αξιακού µέτρου, ακόµα και όταν 
δεν του παραχωρούνταν το καθεστώς του νόµιµου χρήµατος (legal render), λειτουργίες 
που επιτελούσαν κατά την πρώτη περίοδο δραστηριοποίησης των εκδοτικών τραπεζών 
αποκλειστικά τα µεταλλικά νοµίσµατα. 
 Η παραχώρηση του εκδοτικού προνοµίου σ’ ένα ιδιωτικό, ή τουλάχιστον µε 
ιδιωτική συµµετοχή στη µετοχική του σύνθεση, τραπεζικό οργανισµό εκφράζει 
παράλληλα την απώλεια ισχύος της κρατικής εξουσίας απέναντι στην ιδιωτική 
οικονοµική σφαίρα και κυρίως έναντι της τάξης των χρηµατοπιστωτών οι οποίοι 
αποκτούν δικαίωµα συνδιαχείρισης στην πολιτική προσδιορισµού της αξίας του 
χρήµατος.  Η αιτιολογική βάση για την απώλεια  από την πολιτική εξουσία της 
αποκλειστικής ρύθµισης της αξίας του νοµίσµατος συνίσταται στο γεγονός ότι οι 
πολιτικοί ηγέτες αποδείχθηκαν ακατάλληλοι να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τα 
θέµατα που άπτονται της σφαίρας της νοµισµατικής πολιτικής, καθ’ όσον προσπάθησαν 
να αντιµετωπίζουν τα ταµειακά τους ελλείµµατα καταφεύγοντας σε τεχνικές 
νοµισµατικής υποτίµησης, προκαλώντας έντονα αποσταθεροποιητικά φαινόµενα στην 
αξία του χρήµατος.  Οι µέτοχοι των εκδοτικών τραπεζών κατόρθωσαν µε αυτό τον τρόπο 
να αποκτήσουν ένα µόνιµο µέσο άσκησης πίεσης προς την κρατική εξουσία 
επηρεάζοντας άµεσα και προς το συµφέρον τους τον χαρακτήρα και τις στοχεύσεις των 
κρατικών πολιτικών. 

Κατά συνέπεια η δηµιουργία των εκδοτικών τραπεζών, που εν συνεχεία 
αποτέλεσαν τον θεσµό των ΚΤ, σηµατοδοτεί δύο πράγµατα: α) την άνθιση του 
εσωτερικού και διεθνούς εµπορίου και τη συνεπαγόµενη ανάγκη για εξοικονόµηση 
µεταλλικού νοµίσµατος, που λόγω της στενότητάς τους θα πρέπει να αποδεσµεύεται η 
χρήση τους από τις εσωτερικές συναλλαγές και της δηµιουργίας νέων πιστωτικών 
µέσων, που θα καλύπτουν τις διευρυνόµενες συναλλακτικές ανάγκες και β) την 
κατίσχυση των συµφερόντων της ανερχόµενης εµπορικής και τραπεζικής αστικής τάξης 
έναντι των συµφερόντων της παραδοσιακής αριστοκρατικής τάξης, που υποσκελίζεται 
πλέον µπροστά στην αυξανόµενη οικονοµική ισχύ της αστικής τάξης, η οποία µε τη 
σύσταση των χρηµατοπιστωτικών και εκδοτικών οργανισµών στους οποίους είτε 
συµµετέχει είτε κατέχει αποκλειστικά καθιστά δυνατό τον επηρεασµό ή ακόµα και τη 
δέσµευση των στοχοθεσιών της οικονοµικής πολιτικής της κεντρικής πολιτικής 
εξουσίας.  Ενδεικτικό των προνοµιακών σχέσεων που ανέπτυξε η αγγλική αστική τάξη 
µε το αγγλικό στέµµα, ή ακόµα και δείγµα της δύναµης που ασκούσε στις αποφάσεις του 
στέµµατος, ήταν ότι έθεσε ως όρο για την παροχή των πιστώσεων που θα λάµβανε η 
αγγλική κυβέρνηση από την Τράπεζα της Αγγλίας να τίθεται απαγόρευση στην τελευταία 
να προβαίνει σε πιστώσεις προς το κράτος αν προηγουµένως δεν λάµβανε την έγκριση 
του αγγλικού κοινοβουλίου για την παροχή αυτών των πιστώσεων (Andreades 
1966(1903):69).  Σ’ αυτό το σηµείο αναφύεται ο πολιτικός ρόλος που είναι δυνατό να 
διαδραµατίσει µια ΚΤ στο συσχετισµό των δυνάµεων σε πολιτικό επίπεδο. 

Συγκεκριµένα µια ΚΤ, οι πιστώσεις της οποίας προς το κράτος δεν υπόκεινται 
στην κοινοβουλευτική έγκριση, είναι δυνατόν να αποτελέσει πηγή συνεχούς 
χρηµατοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης καθιστώντας την πανίσχυρη, µε αποτέλεσµα 
να τίθενται σε κίνδυνο δηµοκρατικοί θεσµοί όπως το κοινοβούλιο, αφού πλέον η έγκριση 
του για την επιβολή φόρων θα ήταν περιττή και δεν θα µπορούσε να ασκηθεί κανένας 
κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των δηµοσίων οικονοµικών (Andreades 1966(1903):69).  
Ένας θεσµός λοιπόν προσφοράς χρηµατικών µέσων που θα βρισκόταν υπό τον πλήρη 
έλεγχο της κεντρικής πολιτικής αρχής, η οποία θα προσποριζόταν µέσω αυτού του 
θεσµού διαρκώς και χωρίς περιορισµούς χρηµατικούς πόρους, θα αποτελούσε ένα 
όργανο κοινωνικής καταπίεσης και πολιτικής επιβολής, δεδοµένου ότι η απόσπαση 
αγοραστικής δύναµης από το κοινωνικό σύνολο, µέσω της φορολογίας και βάσει των 
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νόµων που θα ψήφιζε και θα ενέκρινε το κοινοβούλιο, θα ήταν µια διαδικασία που δεν θα 
είχε λόγο ύπαρξης.  Οι διαδικασίες κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης, που 
απαιτούνται για τον προσπορισµό δηµοσίων εσόδων µέσω της επιβολής φορολογίας και 
διαµεσολαβούνται µέσα από ένα περισσότερο ή λιγότερο δηµοκρατικό θεσµικό πλαίσιο, 
καθίστανται σ’ αυτήν την περίπτωση ανύπαρκτες.  Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι η 
ανάδειξη των πρώτων χρηµατοπιστωτικών θεσµών που η λειτουργία τους προσιδιάζει 
στις λειτουργίες που επιτελούν οι σύγχρονοι τραπεζικοί θεσµοί, πραγµατοποιείται σε 
πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δηµοκρατικών-µε την σχετική 
και ιστορική και όχι βεβαίως µε την απόλυτη έννοια του όρου- θεσµών.  Τέτοια 
παραδείγµατα αποτελούν οι ιταλικές πόλεις της πρώιµης Αναγέννησης, οι πόλεις της 
βόρειας Ευρώπης (π.χ. Άµστερνταµ), όπως επίσης και η Αγγλία, η χώρα όπου γεννήθηκε 
ο θεσµός των ΚΤ.  

Καταληκτικά, χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς ορισµένες διαπιστώσεις που 
συνδέονται µε την αµφίδροµη σχέση που αναπτύχθηκε αρχικά στην Αγγλία, που 
θεωρείται και η ιστορική µήτρα της «οικονοµικής επανάστασης» («financial 
revolution») και αργότερα σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο – ανάµεσα στους 
κεντρικούς πολιτικούς θεσµούς – κυβέρνηση, κοινοβούλιο – και το νεοαναδυόµενο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την δυναµική που αργότερα αυτό απέκτησε. 

Το γεγονός ότι η επιβολή φορολογίας υπόκειται σε κοινοβουλευτική έγκριση 
λειτουργούσε θετικά ως προς την κατεύθυνση της αύξησης πιστοληπτικής της 
ικανότητας του κράτους, δεδοµένου ότι οι πιστοδοτικοί µηχανισµοί θεωρούσαν ότι το 
κοινοβούλιο έπαιζε ένα ρόλο που εγγυόταν την αποπληρωµή των δηµοσίων δανείων 
µέσω της γνώσης που τα µέλη του είχαν ως προς τα όρια των δυνατοτήτων που είχε το 
κράτος να δηµιουργεί δανειακές υποχρεώσεις.  Στο πλαίσιο του ίδιου µηχανισµού, 
δηλαδή της κοινοβουλευτικής διαµεσολάβησης στη σύναψη δηµοσίων δανείων και 
αύξησης της δανειοληπτικής φερεγγυότητας του κράτους, εντάσσεται και η διαδικασία 
ψήφισης του κρατικού προϋπολογισµού από το κοινοβούλιο και δηµοσιοποίησης των 
µεγεθών του προϋπολογισµού που αποτυπώνουν τη δηµοσιονοµική κατάσταση και 
επιτρέπουν τον σχηµατισµό διαπιστώσεων για τη δηµοσιονοµική εικόνα του κράτους. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η κοινοβουλευτική διαµεσολάβηση που απαιτείται 
για την επιβολή φορολογίας αποτελεί προϋπόθεση – ή τουλάχιστον παράγοντα – για τον 
σχηµατισµό του µηχανισµού της δηµόσιας πίστης, αλλά ταυτόχρονα και αποτέλεσµα των 
δανειακών αναγκών του κράτους.  Οι περιορισµοί που θέτει το κοινοβούλιο στη 
φορολογική επέκταση του κράτους και κατά συνέπεια στα µεγέθη των φορολογικών 
αποδόσεων γεννούν την ανάγκη αναζήτησης άλλων πηγών άντλησης πόρων, η 
βασικότερη εκ των οποίων είναι η σύναψη δηµοσίων δανείων.  Η πιστοδότηση όµως του 
κράτους υπαγορεύει και τη σχηµατοποίηση θεσµικών διαδικασιών που θα διασφαλίζουν 
την αποφυγή αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων του κράτους.  Η κυριότερη θεσµική 
διαδικασία που ακολουθείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κοινοβουλευτική 
έγκριση για την επιβολή φορολογίας και τη χρηµατοδότηση του ∆ηµοσίου από την ΚΤ. 

Πέρα όµως από την ενίσχυση της δανειοληπτικής αξιοπιστίας του κράτους, η 
κοινοβουλευτική διαµεσολάβηση στη δηµοσιονοµική σφαίρα είχε ως αποτέλεσµα να 
ωθήσει το κράτος στο να υιοθετήσει πολιτικές προσέλκυσης ή και άσκησης πίεσης προς 
τους πιστωτικούς µηχανισµούς είτε χρησιµοποιώντας εργαλεία ρύθµισης των δοµών 
οργάνωσης και λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών – πχ παραχώρηση 
µονοπωλιακής ή µη θέσης ενός ιδρύµατος στην αγορά έκδοσης χρηµατικών µέσων – είτε 
εισάγοντας ευέλικτες µορφές διάρθρωσης του δηµοσίου χρέους, πχ χρεόγραφα που 
συνιστούν το πάγιο δηµόσιο χρέος (consols) ή τίτλους του δηµοσίου χρέους που 
παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό ρευστοποίησης και εµπορευσιµότητας στην αγορά 
χρεογράφων (Sylla, Tilly, Tortella 1999:5) και (Bonney  1999:62).  Επιπροσθέτως, η 
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ανελαστικότητα και δυσκαµψία που προκαλεί η κοινοβουλευτική διαµεσολάβηση στην 
αύξηση των φορολογικών εσόδων συντελεί στη λήψη µέτρων που βελτιώνουν την 
αποτελεσµατικότητα των διοικητικών µηχανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε τη 
σύλληψη της φορολογητέας ύλης και τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών 
υποχρεώσεων. 
 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος του κρατικού προϋπολογισµού συνιστά µια θεσµική 
διαµεσολάβηση που είναι συνυφασµένη – ιστορικά – µε την ανάδυση και αναπαραγωγή 
του µηχανισµού της δηµόσιας πίστης καθ’ όσον δρα περιοριστικά στην αύξηση των 
φορολογικών εισροών προς το δηµόσιο ταµείο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ένα πλαίσιο 
διαφάνειας στη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και θέτει – ως ένα βαθµό τουλάχιστον 
– τα όρια ανάπτυξης των δανειακών αναγκών του κράτους, συµβάλλοντας µε αυτό τον 
τρόπο στην ισχυροποίηση της πιστοληπτικής του ικανότητας και αξιοπιστίας. 
 Η ίδρυση της Τράπεζας της Αγγλίας σηµατοδότησε όµως και την πορεία 
µετεξέλιξης του δηµοσίου χρέους, το οποίο άρχισε να αποκτά πάγιο χαρακτήρα, κάτι που 
οφείλονταν τόσο στο υψηλό του µέγεθος, όσο και στην αδυναµία του κράτους να προβεί 
στην εξυπηρέτηση του αποκλειστικά µέσω των εσόδων που προσπόριζε στα δηµόσια 
ταµεία ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός.  Κατά τον 17ο αιώνα κατέστη πλέον σαφές ότι η 
µόνη εγγύηση που µπορούσε το κράτος να προσφέρει στους πιστωτές τους ήταν η 
δύναµη του να µπορεί να αναχρηµατοδοτεί την εξόφληση των τίτλων του δηµοσίου 
χρέους, µέσω της σύναψης νέων δηµοσίων δανείων.  Η Τράπεζα της Αγγλίας – αλλά και 
αργότερα η South Sea Company – υπήρξαν µορφώµατα που συγκροτήθηκαν και 
αναπτύχθηκαν, αν και στην περίπτωση της South Sea Company όχι µε ιδιαίτερη επιτυχία 
όπως αποδείχθηκε από την βραχύβια πορεία της, µε σκοπό να καταστήσουν δυνατή την 
παγιοποίηση του δηµοσίου χρέους, διαρθρώνοντάς το επί τη βάσει έκδοσης 
µακροπρόθεσµων δηµοσίων τίτλων, που θα επέτρεπαν την αποπληρωµή των τόκων των 
ληξιπρόθεσµων – διαπραγµατεύσιµων – χρεογράφων από την απόδοση, πρωτίστως, των 
φορολογικών εισπράξεων και δευτερευόντως από την επανασύναψη νέων δανείων 
(Crump 1981:140).  Η αντικατάσταση των εξαγοράσιµων (redeemable) ή των 
αυτορευστοποιούµενων (self-liquidating) χρεογράφων – που συνέθεταν το δηµόσιο 
χρέος της Αγγλίας κατά τα πρώιµα στάδιά του από τα µη εξαγοράσιµα (non-redeemable) 
χρεόγραφα αποτέλεσε µια εδραιωµένη πραγµατικότητα κατά τα µέσα του 18ου αιώνα, 
και σηµατοδοτούσε την παγίωση µιας κατάστασης που εξέφραζε την αδυναµία της 
κάλυψης των δανειακών αναγκών ή της απόσβεσης των δανειακών υποχρεώσεων του 
κράτους αποκλειστικά από την Τράπεζα της Αγγλίας (Bowen 1995:9). 

Η δηµοσιονοµική αυτή πρακτική απέβλεπε σε µια ευνοϊκότερη – για το κράτος – 
διάρθρωση του δηµοσίου χρέους, ώστε να καταστεί ευχερέστερη αντιµετώπηση της 
δανειακής του επιβάρυνσης από την διάθεση γι’ αυτό τον σκοπό των εσόδων που 
προέρχονταν πρωτίστως από την απόδοση των φορολογικών εισπράξεων.  Με αυτό τον 
τρόπο επιδιώκονταν η αποφυγή κλιµάκωσης της δανειακής επιβάρυνσης – αφού για τα 
χρεόγραφα που συνιστούν το πάγιο δηµόσιο χρέος δεν προκύπτει υποχρέωση του 
κράτους να εξοφλεί τα χρεωλύσια τους αλλά µόνο να προβαίνει στην απόδοση των 
τόκων – και η προσφυγή στον επαναδανεισµό ώστε να καλυφθούν οι δανειακές 
υποχρεώσεις µόνο ως έσχατο µέσο δηµοσιονοµικής πολιτικής. 
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1.3. Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Οι ιδιοκτησιακές δοµές των ΚΤ έχουν παρουσιάσει ιστορικά ένα φάσµα συνδυασµών 
όπου εµπλέκονται – διαζευκτικά η συζευκτικά – το σύνολο σχεδόν των φορέων – είτε 
αυτοί ανάγονται στη δηµόσια ή ιδιωτική σφαίρα – που έχουν την ευθύνη άσκησης της 
οικονοµικής πολιτικής ή τη δυνατότητα ενεργής παρέµβασης σ’ αυτήν.  ∆ιερευνώντας 
τους εναλλακτικούς τρόπους ιδιοκτησιακής διάρθρωσης των ΚΤ που έχουν ιστορικά 
εµφανιστεί, εντοπίζουµε τρεις διακριτές µορφές: α) την υπαγωγή της ΚΤ υπό τον πλήρη 
έλεγχο του κράτους, β)τη µεταβίβαση του ελέγχου της ΚΤ από το κράτος σε ένα ενιαίο 
ιδιωτικό τραπεζικό φορέα, γ) την έλλειψη ενός θεσµικού υποκειµένου που επέχει θέση 
ΚΤ και η κατάτµηση των αρµοδιοτήτων που κατέχει η ΚΤ και τη διάχυση τους σε ένα 
αριθµό ιδιωτικών τραπεζών που θα λειτουργούν υπό το καθεστώς ελεύθερου 
ανταγωνισµού. 

Απαραίτητο είναι να διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω διακριτές κατηγορίες 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ΚΤ αναφέρονται κυρίως στο εκδοτικό δικαίωµα ή 
προνόµιο που κατέχει η ΚΤ ή ένας αριθµός τραπεζών (περίπτωση γ). 

Εντούτοις και στο εσωτερικό αυτών των τριών περιπτώσεων παρουσιάζονται 
διαφοροποιήσεις που άπτονται του ρόλου που επιφυλάσσει το κράτος για το ίδιο, όσον 
αφορά τη συµµετοχή του ή µη στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΤ, το νοµικό πλαίσιο που 
διέπει την άσκηση του εκδοτικού προνοµίου και την ύπαρξη ή µη περισσότερων του ενός 
φορέα άσκησης λειτουργιών που εντάσσονται στο πεδίο αρµοδιοτήτων µιας ΚΤ. 
 Κατά την περίπτωση που ένα ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυµα κατέχει στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τη θέση της ΚΤ, η σύνθεση του µετοχικού του κεφαλαίου 
µπορεί να χαρακτηρίζεται είτε από την πλήρη απουσία του κράτους είτε από τη 
συµµετοχή του σε ποσοστό που µπορεί να δηλώνει απλώς την συµβολική του παρουσία 
στο συµβούλιο των µετόχων και στο διοικητικό συµβούλιο της ΚΤ ή αντίθετα η κρατική 
συµµετοχή µπορεί να καλύπτει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου που καθιστά το κράτος 
ικανό να επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό ή και να προσδιορίζει απόλυτα τις αποφάσεις 
του διοικητικού συµβουλίου της ΚΤ.  Η ιστορική εµπειρία καταδεικνύει ότι η απουσία 
του κράτους από το µετοχικό κεφάλαιο της ΚΤ (οποιασδήποτε χώρας) που εκφράζει τον 
υψηλότερο βαθµό ανεξαρτησίας της ΚΤ είναι κατά το µάλλον ή ήττον ένα εξαιρετικά 
σπάνιο φαινόµενο.  Όταν όµως κάτι τέτοιο συµβαίνει, το κράτος φροντίζει µε µια σειρά 
ρυθµίσεων και µέτρων που επιβάλλει να εκδηλώνει ενεργά την παρουσία του στη 
διαδικασία χάραξης και εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής.  Συνεπώς η κατάκτηση 
ενός πολύ υψηλού βαθµού ανεξαρτησίας της ΚΤ από το κράτος είναι ένα status quo που 
η ΚΤ δύσκολα µπορεί να διατηρήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα. (Smith 
1936/1990:10). 

Το κράτος συµµετέχει σε κάθε περίπτωση στη διανοµή των κερδών της ΚΤ 
ανεξαρτήτως του ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΤ το οποίο κατέχει και 
µάλιστα, κατά κανόνα, αποκοµίζει το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των διανεµόµενων 
κερδών.  Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο το γεγονός, ότι βάσει ειδικών διατάξεων που 
ενσωµατώνονται στις καταστατικές πράξεις των ΚΤ, το κράτος διατηρεί το προνόµιο της 
απόληψης του µακράν µεγαλύτερου µέρους των διανεµόµενων κερδών του Εκδοτικού 
Ιδρύµατος, ακόµα και σε περίπτωση που δεν συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΤ 
(Kisch και Elkin 1930:39). 

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται από τα εκδοτικά ιδρύµατα αναφορικά µε 
την πολιτική διανοµής των καθαρών κερδών τους και ορίζεται στα καταστατικά τους, 
προβλέπει ότι το µεγαλύτερο µέρος των καθαρών κερδών κατευθύνεται στα 
αποθεµατικά ταµεία των ΚΤ και από το υπόλοιπο αδιάθετο µέρος των κερδών που 
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συνιστούν το διανεµόµενο µέρος των κερδών, ένα προκαθορισµένο ποσοστό – συνήθως 
χαµηλό – διανέµεται στους µετόχους και το υπόλοιπο µέρος των κερδών – που κατά 
λογική συνέπεια αποτελεί και το µεγαλύτερο τµήµα των διανεµηθέντων κερδών – 
πιστώνεται στους λογαριασµούς που διατηρεί το κράτος στην ΚΤ. 

Το αυξηµένο ποσοστό των καθαρών κερδών της ΚΤ που καταλήγει στο 
αποθεµατικό της ταµείο εδράζεται στο γεγονός ότι η ΚΤ είναι επιφορτισµένη µε το έργο 
της παροχής ρευστότητας τόσο προς το κράτος όσο και προς τις εµπορικές τράπεζες, 
πράγµα που σηµαίνει ότι η ΚΤ επιτελεί λειτουργίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται και 
στηρίζεται ένα ευρύ πλέγµα των εθνικών – και όχι µόνο – οικονοµικών δοµών.  Κατά 
συνέπεια, η διατήρηση ενός οικονοµικά εύρωστου αποθεµατικού από πλευράς ΚΤ 
υπαγορεύεται από την ευρύτερη κοινωνική ευθύνη που φέρει κάθε κεντρική νοµισµατική 
αρχή.  Το αυξηµένο ποσοστό το οποίο καρπώνεται το κράτος επί των διανεµόµενων 
κερδών αιτιολογείται επί τη βάσει αφενός ενός είδους «αµοιβής» προς το κράτος για την 
εκχώρηση του εκδοτικού προνοµίου προς την ΚΤ, και αφετέρου της  του κινήτρου 
ανάληψης από πλευράς ΚΤ δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να της αποφέρουν 
υψηλά κέρδη, αλλά δεν θα ήταν συµβατές µε το κοινωνικής φύσεως έργο που οφείλει να 
επιτελεί µια ΚΤ (De Kock 1974:309) και (Kisch, Eluin 1930:40-41). 

Στην περίπτωση κατά την οποία το εκδοτικό προνόµιο διαχέεται σε ένα αριθµό 
ανταγωνιστικών µεταξύ τους εταιριών (free banking) και δεν ασκείται αποκλειστικά από 
µια ΚΤ (central banking), ανακύπτει το ζήτηµα του καθεστώτος υπό το οποίο θα 
λειτουργούν οι εκδοτικοί φορείς και κυριότατα βάσει ποιων αρχών και κανόνων θα 
ρυθµίζεται η εκδοτική δραστηριότητα.  Οι όροι υπό τους οποίους θα δίδεται το δικαίωµα 
και θα πραγµατοποιείται η εκδοτική λειτουργία σε µια χρηµατοπιστωτική δοµή 
οργανωµένη υπό το καθεστώς του Free Banking   αποτελούν αντικείµενο έρευνας και 
διαµάχης σε θεωρητικό – κυρίως – επίπεδο, καθ’ όσον ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα 
είχε καταστεί εµφανές, και εδραιώθηκε στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα µε την ίδρυση 
της Fed, ότι ο θεσµός του Central Banking  αποτελεί την κυρίαρχη µορφή οργάνωσης, 
διαχείρισης και επόπτευσης των εθνικών χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων.  Η διαµάχη 
στο εσωτερικό της θεωρητικής σχολής οικονοµικής σκέψης που προκρίνει το Free 
Banking ως ανώτερη δοµή άσκησης της εκδοτικής λειτουργίας σε σχέση µε το Central 
Banking εστιάζεται κυρίως στο κατά πόσο στη λειτουργία των εκδοτικών τραπεζών θα 
πρέπει να τίθεται ένα επιπρόσθετο πλέγµα ρυθµίσεων, ελέγχων και κανονισµών επιπλέον 
αυτών που ισχύουν για µια οποιαδήποτε άλλη µετοχική εταιρία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το γεγονός ότι ιστορικά έχουν εµφανιστεί 
µοντέλα οργάνωσης του τραπεζικού συστήµατος που διαρθρώνονται στη βάση 
υβριδικών µορφών, συνδυάζοντας το Free Banking και το Central Banking.  Σ’ αυτή την 
περίπτωση απαντάται η ύπαρξη µιας τράπεζας που κατέχει – λόγω µεγέθους και 
σηµασίας – την θέση µιας οιονεί ΚΤ και µιας σειράς άλλων τραπεζών που ασκούν 
λειτουργίες ΚΤ, µέσα όµως σε πλαίσια σαφώς στενότερα και κάτω από ένα πλέγµα 
περιορισµών που τις καθιστούν περιφερειακού χαρακτήρα σε σχέση µε την τράπεζα που 
διαδραµατίζει τον κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του εθνικού χρηµατοπιστωτικού 
µηχανισµού συγκεντρώνοντας τις αρµοδιότητες που προσιδιάζουν σ’ αυτές που κατέχει 
µια ΚΤ.  Αυτό το «µικτό» σύστηµα οργανωτικής δοµής του λειτουργικού πεδίου της ΚΤ 
αποτέλεσε µια µακροχρόνια ιστορική πραγµατικότητα στις προηγµένες καπιταλιστικές 
οικονοµίες (χαρακτηριστικότερο παράδειγµα η Αγγλία) και αποτέλεσε τον πρόδροµο της 
κατίσχυσης του µοντέλου αποκλειστικής άσκησης των λειτουργιών µιας ΚΤ από ένα 
ενιαίο φορέα που δεν στοχεύει στη µεγιστοποίηση του κέρδους αλλά στη διατήρηση – 
πρωτίστως – της νοµισµατικής σταθερότητας, στο πλαίσιο της ιδεοτυπικής µορφής του 
Central Banking. 
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Με την ανάδυση και παγίωση του Central Banking ως την κυρίαρχη µορφή 
οργάνωσης των εθνικών χρηµατοπιστωτικών δοµών ανακύπτουν – ιστορικά – ζητήµατα 
που σχετίζονται µε το κανονιστικό πλαίσιο που θα ρυθµίζει τις σχέσεις της ΚΤ και της 
πολιτικής ηγεσίας, αναφορικά µε τα όρια εξουσιών και αρµοδιοτήτων των δύο αυτών 
φορέων στον προσδιορισµό των στοχεύσεων και στη λήψη και υλοποίηση των 
αποφάσεων που σχετίζονται µε την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.  Ο χαρακτήρας 
του κανονιστικού πλαισίου, βάσει του οποίου πραγµατώνεται ο «καταµερισµός της 
εργασίας» ανάµεσα στην ΚΤ και τον φορέα διακυβέρνησης κατά την µορφοποίηση και 
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής διαφοροποιείται σε συνάρτηση µε το εύρος της 
ανάπτυξης και εξέλιξης των µηχανισµών της αγοράς και των δοµών σχηµατοποίησης και 
παραγωγής πολιτικής. 

Οριοθετώντας το φάσµα των πιθανών σχέσεων που συνδέουν την συνάρθρωση 
των εξουσιών και αρµοδιοτήτων των φορέων της νοµισµατικής πολιτικής είναι δυνατή η 
κατηγοριοποίησή τους σε τρεις άξονες: α) σχέση υπαγωγής ή εξάρτησης της ΚΤ στο 
κράτος, β) στην ανεξαρτησία ή αυτονοµία της ΚΤ από τις παρεµβάσεις πολιτικών 
φορέων που εµπλέκονται σε διαδικασίες διαµόρφωσης και «άσκησης οικονοµικής 
πολιτικής» και γ) στη σχέση ετερονοµίας της ΚΤ και των υποκειµένων άσκησης 
διακυβέρνησης. 

Ως σχέση εξάρτησης της ΚΤ από το κράτος νοείται η πλήρης αδυναµία της ΚΤ να 
λαµβάνει αποφάσεις και µέτρα που αφορούν την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.  
Στην περίπτωση αυτή η ΚΤ θεωρείται ως ένας απλός διεκπεραιωτικός µηχανισµός του 
κρατικού µηχανισµού και κατά συνέπεια τα διοικητικά της όργανα είναι υπόλογα για τα 
αποτελέσµατα που παράγει η νοµισµατική πολιτική.  Αντιθέτως ως ανεξαρτησία 
θεωρείται η ικανότητα αυτόνοµης λήψης αποφάσεων όσον αφορά τα µέσα που θα 
χρησιµοποιήσει η ΚΤ προκειµένου να υλοποιήσει τους τιθέµενους στόχους της 
νοµισµατικής πολιτικής.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι στόχοι της 
νοµισµατικής πολιτικής προσδιορίζονται από την πολιτική ηγεσία και ότι η ανεξαρτησία 
της ΚΤ αναφέρεται και εξαντλείται αποκλειστικά στην αυτόνοµη – χωρίς δηλαδή την 
εµπλοκή ή παρέµβαση των πολιτικών ιθυνόντων – στην επιλογή των ενδεικνυόµενων 
µέτρων για την επίτευξη των στοχοθεσιών της νοµισµατικής πολιτικής.  Στην περίπτωση 
λοιπόν αυτή υφίσταται ένας «καταµερισµός εργασίας» µεταξύ πολιτικής εξουσίας που 
καθορίζει τα κριτήρια και τις στοχεύσεις της άσκησης  νοµισµατικής πολιτικής, ενώ η 
ΚΤ επιλέγει και χρησιµοποιεί τα µέσα για την πραγµάτωση των σκοποθεσιών της 
νοµισµατικής πολιτικής (Goodhart 1995:63).  Ως ετερονοµία θεωρείται η δυνατότητα της 
ΚΤ να σχεδιάζει, να προσαρµόζει και να αλλάζει την εφαρµογή της νοµισµατικής 
πολιτικής  µε διαφορετικά κριτήρια και στοχεύσεις, απ’ ότι αυτές που έχουν ορίσει τα 
συντεταγµένα όργανα της πολιτείας, που είναι επιφορτισµένα µε την χάραξη της 
νοµισµατικής πολιτικής και υπόκεινται στον δηµοκρατικό έλεγχο (Θωµαδάκης 
1994:182).  Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι «η ετερονοµία µπορεί να εκπηγάσει 
από τις παραµέτρους που στοιχειοθετούν την αυτονοµία (ανεξαρτησία), χωρίς όµως να 
αποτελούν αναγκαίο επακόλουθό της.  Σε  ένα ευνοµούµενο πολιτικό σύστηµα η 
αυτονοµία δεν µεταµορφώνεται (ή δεν εκτρέπεται) σε ετερονοµία» (Θωµαδάκης 
1994:182).  Η έλλειψη επαρκών θεσµικών εγγυήσεων καθιστά ορατό τον κίνδυνο 
µεταλλαγής της αυτονοµίας σε ετερονοµία. 

Η σχέση εξάρτησης της ΚΤ από την πολιτική εξουσία και η άσκηση άµεσου 
ελέγχου από την τελευταία επί του εκδοτικού φορέα συνάδει µε µια πολιτικοοικονοµική 
δοµή που δηλώνει και υπανάπτυξη και εκφράζει το χαµηλό βαθµό εκσυγχρονισµού των 
αγοραίων µηχανισµών.  Βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούνται ή να παραβλέπονται 
περιπτώσεις όπου αυτή η σχέση ΚΤ και πολιτικής ηγεσίας είναι αποκύηµα είτε 
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ιστορικών συνθηκών είτε αποτελεί απόρροια αναντιστοιχίας του βαθµού ανάπτυξης των 
οικονοµικών δοµών µε τη σφαίρα της παραγωγής πολιτικής. 

Η θεωρητική θεµελίωση για την αναγκαιότητα παροχής ενός καθεστώτος 
θεσµικής ανεξαρτησίας της ΚΤ εδράζεται στην παραδοχή ότι οι ΚΤ λειτουργούν προς 
την κατεύθυνση της προαγωγής ενός κοινωνικού στόχου – αυτού της ελεύθερης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας – µέσω της διασφάλισης ενός εκ των θεµελιωδέστερων 
όρων – τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου και σταθερού σε αξία νοµισµατικού µέσου για την 
επίτευξη αυτού του κοινωνικού στόχου (Sylla 1988:24).  Η σταθερότητα της αξίας της 
νοµισµατικής µονάδος προσλαµβάνει ιδιότητες κοινωνικού αγαθού και εµφανίζεται ως 
στόχος της νοµισµατικής πολιτικής, αλλά και ευρύτερα της οικονοµικής πολιτικής των 
εθνικών κρατών σε συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες, «όταν η οικονοµική εξουσία που 
ασκούν τα κράτη αποκτά εργαλεία που µπορούν να κλονίσουν τη νοµισµατική 
σταθερότητα και να οδηγήσουν σε µεταβολή της αξίας του χρήµατος» (Θωµαδάκης 
1994:183). 

Στη σταθερότητα της αξίας του χρήµατος αποδίδεται θεµελιώδης σηµασία από 
την οικονοµία της ελεύθερης αγοράς, διότι σ’ αυτήν διεξάγονται συναλλαγές αξιών, των 
οποίων ο χρονικός ορίζοντας δεν εξαντλείται στο παρόν, αλλά έχει ευρύτερο χρονικό 
σηµείο αναφοράς, δηλαδή ανταλλακτικές πράξεις που η απόδοση και τα αποτελέσµατά 
τους προσδιορίζονται από τη µελλοντική αξία του χρήµατος.  Με άλλα λόγια, σε µια 
αγοραία οικονοµία οι πράξεις των οικονοµικών δρώντων – κατανάλωση, επένδυση, 
αποταµίευση, συσσώρευση – απαιτούν ένα ικανοποιητικό και αξιόπιστο µηχανισµό 
πληροφόρησης για τις διακυµάνσεις που παρουσιάζονται στην αξία των διαφόρων 
αγαθών, υπηρεσιών και τίτλων.  Αυτού του είδους την πληροφόρηση τα οικονοµικά 
υποκείµενα επιχειρούν να την αντλήσουν µέσα από τον µηχανισµό των τιµών.  Είναι 
λοιπόν σαφές ότι, όταν η αξία του χρήµατος υπόκειται σε έντονες διακυµάνσεις 
(φαινόµενα υψηλού πληθωρισµού ή αποπληθωρισµού, ο µηχανισµός των τιµών 
αποτυγχάνει να επιτελέσει τον ρόλο της πληροφόρησης την διαµόρφωση του ύψους των 
διαφόρων αξιών, γεγονός που υποσκάπτει την ορθολογικότητα του οικονοµικού 
πράττειν και στρεβλώνει την ορθολογική κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών, 
δεδοµένου ότι οι φορείς λήψης οικονοµικών αποφάσεων δεν διαθέτουν ένα επαρκή – από 
ποιοτικής και ποσοτικής άποψης – όγκο πληροφοριών, που θα τους επέτρεπε να λάβουν 
τις οικονοµικά «ορθές» αποφάσεις. 

Επίσης πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η αστάθεια στην αξία του 
χρήµατος επιφέρει αφενός την ανακατανοµή του πλούτου µεταξύ των κατόχων χρήµατος 
ή απαιτήσεων σε χρήµα και των κατόχων που διαθέτουν αξίες και απαιτήσεις σε αξίες, οι 
οποίες προσδιορίζονται και διακυµαίνονται ανεξάρτητα από την αξία του χρήµατος.  
Επιπλέον «η ex ante προσδοκία µεταβολών στην αξία του χρήµατος ανακατανέµει τις 
επενδυτικές προτιµήσεις υπέρ των αξιών που διαθέτουν υψηλότερη κατά τεκµήριο 
σταθερότητα από το χρήµα» (Θωµαδάκης 1994:183).  Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι 
επειδή το χρήµα δεν αποτελεί ένα απλό εµπόρευµα, αλλά υποστηρίζει το κοινωνικό 
σύστηµα ανταλλαγών και πληρωµών, η σταθερότητα της αξίας του προσλαµβάνει 
θεµελιώδη οικονοµική σηµασία, καθ’ ότι επενεργεί σε όλο το φάσµα των συναλλαγών 
και των παραγωγικών αποφάσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρονική στιγµή στην 
οικονοµία. 

Συνεπώς, αφού η σταθερότητα της αξίας του χρήµατος επέχει θέση κοινωνικού 
αγαθού, η ανεξαρτησία της ΚΤ, η οποία διασφαλίζει την σταθερότητα της αξίας του 
χρήµατος, θεωρείται αναγκαία.  Η βασική λοιπόν θεωρητική αφετηρία για τη 
συγκρότηση ανεξάρτητων ΚΤ είναι ότι η ανεξάρτητη ΚΤ αποτελεί τον θεµατοφύλακα 
του κοινωνικού αγαθού που παράγεται από την σταθερότητα της αξίας του χρήµατος, µια 
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σταθερότητα την οποία απέτυχαν να εξασφαλίσουν οι εθνικές κυβερνήσεις, όπως 
απέδειξε η ιστορική εµπειρία. 

Χρονικά η ανάγκη για τη δηµιουργία ανεξάρτητων ΚΤ αναδύεται κατά τον 20ο 
αιώνα όπου το κράτος αναλαµβάνει ολοένα και ευρύτερες εξουσίες στη ρύθµιση της 
παραγωγής και κυκλοφορίας του χρήµατος, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνει και τον 
παρεµβατικό του ρόλο στην οικονοµία, καθιστώντας τον εαυτό του και τον µεγαλύτερο 
χρήστη του χρήµατος, αφού το µέγεθος και η πολυπλοκότητα των οικονοµικών 
λειτουργιών που αναλαµβάνει να επιτελέσει το κράτος κατά τον 20ο αιώνα υπερέχουν 
σαφώς των δράσεων που αναλαµβάνουν οι άλλοι φορείς οικονοµικών αποφάσεων.  Το 
κράτος εµφανίζεται συνεπώς να κατέχει την διττή ιδιότητα του παραγωγού-ρυθµιστή και 
χρήστη του χρήµατος, πράγµα που όχι µόνο δεν διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας της αξίας του χρήµατος, αλλά µάλλον δηµιουργεί τις 
συνθήκες για την εµφάνιση πληθωριστικών φαινοµένων.  Αυτό συµβαίνει διότι το 
κράτος, λόγω του όγκου και της φύσεως των κοινωνικών αναγκών που καλύπτει, αλλά 
και του ότι δεν αποτελεί οικονοµική µονάδα που λειτουργεί µε κριτήρια µεγιστοποίησης 
του κέρδους, έχει τη δυνατότητα – αλλά και πολλές φορές την υποχρέωση να 
αντιµετωπίζει τις ταµειακές του ανάγκες καταφεύγοντας στην αύξηση των δηµοσίων 
δαπανών µε νοµισµατική χρηµατοδότηση, διογκώνοντας µε αυτό τον τρόπο το µέγεθος 
της νοµισµατικής κυκλοφορίας και αντιµετωπίζοντας δυσκολίες στην επιβολή 
πρόσθετων φόρων, µονιµοποιείται το αποτέλεσµα διόγκωσης της χρηµατικής µάζας που 
το κράτος έθεσε σε κυκλοφορία (Θωµαδάκης 1994:185).  Κατά αυτό τον τρόπο 
προκαλούνται πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία και αποσταθεροποιείται η αξία του 
χρήµατος που αποτελεί θεµελιακή συνιστώσα του οικονοµικού πράττειν. 

Ο διαχωρισµός της ιδιότητας του παραγωγού από την ιδιότητα του χρήστη 
χρήµατος αποτελεί κατά συνέπεια την αφετηρία για την παροχή καθεστώτος 
ανεξαρτησίας στην ΚΤ (Freedman 2003:99).  Το κράτος µεταβιβάζει την αρµοδιότητα 
του να παράγει χρήµα στην ΚΤ και περιορίζεται στον ρόλο του χρήστη της νοµισµατικής 
παραγωγής.  Αφαιρώντας από την σφαίρα αρµοδιοτήτων του την εκδοτική λειτουργία το 
κράτος αποχωρίζεται την σπουδαιότερη πηγή χρηµατοδότησης των ελλειµµατικών 
προϋπολογισµών και διόγκωσης της µάζας της νοµισµατικής κυκλοφορίας, και κατ’ 
επέκταση της πρόκλησης πληθωριστικών πιέσεων. 

Σε θεωρητικό επίπεδο – πέραν της ανεξαρτησίας της ΚΤ – για την αντιµετώπιση 
φαινοµένων και καταστάσεων, όπου παρατηρείται αποσταθεροποίηση της αξίας του 
χρήµατος, έχουν διατυπωθεί προτάσεις που προκρίνουν είτε τη θεσµοθέτηση 
απαράβατων κανόνων, που θα είναι a priori γνωστοί και που θα προσδιορίζουν τη 
µεταβολή της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήµατος, είτε την άρση του εκδοτικού 
µονοπωλίου και τη δοµική αλλαγή του νοµισµατικού συστήµατος και την παραγωγή 
ανταγωνιστικού χρήµατος, αναλαµβάνοντας το έργο της νοµισµατικής παραγωγής όπου  
ένας αριθµός τραπεζικών ιδρυµάτων δραστηριοποιείται υπό όρους και συνθήκες 
αγοραίου ανταγωνισµού. 

Στην πρώτη περίπτωση η ΚΤ αναλαµβάνει τη ρύθµιση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας µέσω οριακών προσαρµογών στους εκ των προτέρων τιθέµενους κανόνες, 
που προσδιορίζουν τις µεταβολές στον όγκο των κυκλοφορούντων χρηµατικών µέσων.  
Ουσιαστικά σ’ αυτό το καθεστώς νοµισµατικής ρύθµισης η ΚΤ µετατρέπεται σε 
περιθωριακή οντότητα, ενώ η αποδοχή κανόνων που θα προδιαγράφουν τις µεταβολές 
στην ποσότητα των εν κυκλοφορία νοµισµατικών µέσων καθιστά περιττή την 
ανεξαρτησία της ΚΤ. 

Στη δεύτερη περίπτωση όπου ουσιαστικά προτάσσεται το σύστηµα του Free 
Banking και αντιπαρατίθεται ο ιδιωτικός ανταγωνισµός προς το κρατικό ή το ιδιωτικό 
µονοπώλιο αναφορικά µε την παραγωγή και διαχείριση της νοµισµατικής κυκλοφορίας.  
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Σύµφωνα µε αυτή τη λύση µεταφέρεται – εν µέρει – ο προσδιορισµός της αξίας του 
χρήµατος από την πολιτική σφαίρα στη σφαίρα της ελεύθερης αγοράς. 

Η περίπτωση της παροχής καθεστώτος ανεξαρτησίας στην ΚΤ θεωρείται λύση 
λιγότερο ριζοσπαστική σε σχέση µε τις προηγούµενες και αναφύεται κυρίως από την ίδια 
την πρακτική.  Οι ΚΤ ως ιστορικοί θεσµοί που συν τω χρόνω έχουν συσσωρεύσει 
εµπειρία, δηµόσια αναγνώριση και ικανότητα χειρισµών στις διακυµάνσεις της αξίας του 
χρήµατος, αναλαµβάνουν το ρόλο του ρυθµιστή του χρήµατος και το κράτος 
µετακυλίοντας αυτό τον ρόλο στην ΚΤ διατηρεί για το ίδιο τον ρόλο του χρήστη του 
χρήµατος. 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί όµως ότι υφίσταται µια εννοιολογική διχοτόµηση 
όσον αφορά την ανεξαρτησία της ΚΤ και τον χαρακτήρα που αυτή η ανεξαρτησία 
λαµβάνει.  Η εννοιολογική αυτή διχοτόµηση αναφέρεται στις έννοιες της πολιτικής 
ανεξαρτησίας (political independence) και της λειτουργικής ανεξαρτησίας (functional 
independence).  Η πολιτική µορφή ανεξαρτησίας της ΚΤ συνδέεται µε τη δυνατότητα της 
ΚΤ να προβαίνει στη χρήση των εργαλείων (µέσων) άσκησης της νοµισµατικής 
πολιτικής χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση από οποιονδήποτε φορέα πολιτικής 
εξουσίας, ενώ η λειτουργική µορφή ανεξαρτησίας σχετίζεται µε τη µη επιβολή 
περιοριστικών κανόνων, ρυθµίσεων ή ελέγχων από τους πολιτικούς φορείς χάραξης της 
οικονοµικής πολιτικής κατά τον προσδιορισµό των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής 
από την ΚΤ.  Εν άλλοις λόγοις λειτουργική ανεξαρτησία σηµαίνει η παροχή θεσµικής 
ισχύος προς την ΚΤ να µπορεί να καθορίσει τους στόχους της νοµισµατικής πολιτικής 
ανεξαρτήτως των στόχων της ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής (Sylla 1988:25).  Είναι 
προφανές ότι η λειτουργική ανεξαρτησία της ΚΤ αποτελεί ευρύτερη έννοια της πολιτικής 
ανεξαρτησίας της ΚΤ και σηµασιολογικά ταυτίζονται αντίστοιχα µε τις έννοιες της 
αυτονοµίας και ετερονοµίας που αναπτύχθηκαν προηγουµένως. 

Αναφορικά µε το πλαίσιο των θεσµικών διευθετήσεων, βάσει του οποίου 
αρθρώνονται οι σχέσεις των κεντρικών νοµισµατικών αρχών, κατά κύριο λόγο των ΚΤ 
και των πολιτικών φορέων που καθορίζουν τις στοχεύσεις της νοµισµατικής πολιτικής 
και ασκούν ελεγκτικό έργο επί των παραγόµενων αποτελεσµάτων της νοµισµατικής 
πολιτικής (κυβερνήσεις, κοινοβούλια), είναι δυνατό να υπάρξει µια κατηγοριοποίηση 
κατά την οποία γίνεται µια διάκριση τριών τύπων θεσµικής διαρρύθµισης: α) ο τύπος της 
ενσωµάτωσης ή ολοκλήρωσης (integration), β) ο τύπος της υπόταξης (subordination) και 
γ) ο τύπος της αυτονοµίας (Holtfrerich 1988:105). 

Με τον όρο ενσωµάτωση περιγράφεται η περίπτωση κατά την οποία η κεντρική 
νοµισµατική αρχή αποτελεί µέρος της κυβέρνησης, συνήθως ένα υπουργείο, και 
επικεφαλής αυτής της αρχής είναι ένα τακτικό µέλος της κυβέρνησης.  Αυτό το θεσµικό 
πλαίσιο συναντάται κυρίως σε σοσιαλιστικά κράτη, όπως π.χ. στην ΕΣΣ∆ και στην 
πρώην ανατολική Γερµανία.  Το θεσµικό µοντέλο της υπόταξης δηλώνει καταστάσεις 
όπου ένα µέλος της κυβέρνησης, κατά κύριο λόγο ο υπουργός οικονοµικών, έχει το 
δικαίωµα να καθοδηγεί άµεσα την ΚΤ και κατά αυτό τον τρόπο να ελέγχει τις ενέργειές 
της.  Αυτό το καθεστώς θεσµικής διευθέτησης εµφανίζεται σε χώρες µε χαµηλό επίπεδο 
ανάπτυξης πολιτικών ή οικονοµικών δοµών ή σε χώρες που εξέρχονται από περιόδους 
έκτακτης κατάστασης (π.χ. πολέµου) και η υπόταξη της ΚΤ υπό τον άµεσο έλεγχο της 
κυβέρνησης είναι αποτέλεσµα της ανάγκης του κράτους για την εξεύρεση 
χρηµατοδοτικών πηγών που θα παρέχουν στο δηµόσιο ταµείο µεγάλα ποσά µε πολύ 
µικρό κόστος, προκειµένου να καλυφθούν άµεσα οι έκτακτες ανάγκες.  Σχετικά µε το 
θεσµικό καθεστώς της αυτονοµίας, αυτό  συνδέεται µε την ανεξάρτητη – δηλαδή χωρίς 
παρεµβάσεις από κανένα θεσµικό ή µη φορέα – χρήση από την ΚΤ των µέσων της 
νοµισµατικής πολιτικής, προς την κατεύθυνση όµως της εξυπηρέτησης των σκοπεύσεων 
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της νοµισµατικής πολιτικής, οι οποίες προσδιορίζονται από την εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία. 

Εξετάζοντας εν συνεχεία το θεωρητικό επιχείρηµα που λειτουργεί ως βάση 
θεµελίωσης για την παροχή καθεστώτος ανεξαρτησίας στην ΚΤ, επιχείρηµα που 
υποστηρίζει ότι µια ανεξάρτητη ΚΤ επιτυγχάνει αποτελεσµατικότερα το στόχο της 
σταθερότητας της αξίας του νοµίσµατος, είναι δυνατό να διατυπωθεί και η αντίθετη 
θεωρητική υπόθεση, ότι η νοµισµατική σταθερότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση 
της αστάθειας του οικονοµικού συστήµατος.  Αυτό µπορεί να συµβεί κυρίως γιατί η 
εφαρµογή µιας περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής είναι πιθανό να παράγει 
επενδυτική άπνοια και να δηµιουργήσει ένα υφεσιακό περιβάλλον, όπου οι 
αναδιανεµητικές συγκρούσεις οξύνονται, υπονοµεύοντας έτσι τους όρους µελλοντικής 
συσσώρευσης και προάγοντας την επενδυτική αποχή και την εκτροπή των επενδυτικών 
πόρων από τις παραγωγικές χρήσεις (Θωµαδάκης 1994:187).  Είναι δυνατό λοιπόν στο 
εσωτερικό του µηχανισµού που σχεδιάζει και υλοποιεί την οικονοµική πολιτική να 
προκύψει µια διάσταση στοχεύσεων ανάµεσα στο κράτος, που συνιστά και τον 
µεγαλύτερο σε µέγεθος χρήστη της νοµισµατικής παραγωγής και της ΚΤ που – υπό 
καθεστώς ανεξαρτησίας αποτελεί τον ρυθµιστή της νοµισµατικής παραγωγής.  Εάν το 
κράτος υιοθετήσει πολιτικές που ευθυγραµµίζονται µε τη στόχευση της σταθερότητας 
της αξίας του χρήµατος και κατορθώσει να θέσει επαρκή περιοριστικά όρια στη χρήση 
της αγοραστικής δύναµης που διαθέτει ή µπορεί να διαθέσει προκειµένου να µην 
ναρκοθετήσει τη στόχευση της νοµισµατικής πολιτικής, ενδέχεται να προκύψουν 
ισορροπηµένα αποτελέσµατα.  Αν όµως οι σκοποθεσίες του κράτους αναφορικά µε τη 
χρησιµοποίηση της χρηµατικής µάζας που διαθέτει, αντιστρατεύονται το στόχο της 
σταθεροποίησης της αξίας του χρήµατος, αναδύεται ο κίνδυνος δηµιουργίας 
αποσταθεροποιητικών παραµέτρων του οικονοµικού συστήµατος. 

Αναφύεται συνεπώς το ζήτηµα του τρόπου διευθέτησης της ενδεχόµενης 
σύγκρουσης που προκαλείται µεταξύ των πόλων της οικονοµικής πολιτικής και των 
µηχανισµών που θα διασφαλίζουν την επίλυση της σύγκρουσης εντός ενός πλαισίου που 
θα αποτρέπει την εξωτερίκευση των ασύµπτωτων στοχοθεσιών των δύο φορέων – ΚΤ 
και κυβέρνησης – γεγονός που θα υπέσκαπτε τις θεµέλιες συνιστώσες λειτουργίας της 
οικονοµικής δραστηριότητας.  Τέτοιου είδους µηχανισµοί συντονισµού της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής και της νοµισµατικής πολιτικής – οι οποίοι δεν θα ανατρέπουν 
τους θεσµικούς όρους λειτουργίας των φορέων της οικονοµικής πολιτικής – µπορούν να 
είναι µια συντονιστική αρχή ή µια δέσµη κανόνων που θα συγκροτούν το πλαίσιο 
επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν.  Ως παράδειγµα της πρώτης περίπτωσης 
µπορούν να θεωρηθούν οι διάφορες νοµισµατικές επιτροπές και συµβούλια που 
συγκροτήθηκαν σε πολλά δυτικοευρωπαϊκά κράτη µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
ώστε να καταστεί εφικτή η εναρµόνιση των στοχεύσεων των δηµοσιονοµικών και 
νοµισµατικών πολιτικών.  Παράδειγµα συντονιστικού µηχανισµού της δεύτερης 
περίπτωσης αποτελεί το διεθνές σύστηµα κανόνων του Bretton Woods που συνίσταντο 
σε ένα µίγµα κεντρικών µηχανισµών και ενός διεθνούς ρυθµιστικού πλέγµατος, 
συνδυάζοντας τη σταθερότητα των νοµισµάτων µε την αποφυγή των υφεσιακών πιέσεων 
που µπορεί να προκληθούν από µια ασυντόνιστη και ελλιπώς σχεδιασµένη επιδίωξη της 
νοµισµατικής σταθερότητας (Θωµαδάκης 1994:188). 
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1.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Προκειµένου να προσδιοριστεί ο βαθµός ανεξαρτησίας της ΚΤ χρησιµοποιούνται µια 
σειρά παραµέτρων – κριτηρίων, που βοηθούν στο να σχηµατοποιηθεί µια εικόνα για τις 
διαδικασίες µέσα από τις οποίες διαµορφώνονται και καθορίζονται οι στόχοι της 
νοµισµατικής πολιτικής για τον τρόπο µε τον οποίο επιδιώκεται η επίτευξη αυτών των 
στόχων και για τους θεσµικούς ρόλους κατά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της 
νοµισµατικής πολιτικής που κατέχουν η κυβέρνηση και η ΚΤ. 

Τα κυριότερα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο βαθµός ανεξαρτησίας 
της ΚΤ συνοψίζονται: α) στον χρονικό ορίζοντα της θητείας της διοίκησης της ΚΤ, β) ο 
τρόπος µε τον οποίο επιλύονται οι διαφορές που προκύπτουν µεταξύ κυβέρνησης και ΚΤ 
κατά τη διαµόρφωση της άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής, γ) ο καθορισµός των 
στόχων της ΚΤ σύµφωνα µε το καταστατικό της και δ) οι περιορισµοί που τίθενται στο 
δανεισµό του κράτους από την ΚΤ, περιορισµοί που σχετίζονται µε τη χρονική διάρκεια , 
το ύψος και το είδος των πιστώσεων που µπορεί να χορηγήσει η ΚΤ προς το κράτος. 

Όταν η διάρκεια της θητείας του διοικητικού συµβουλίου της ΚΤ συµπίπτει 
χρονικά µε τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης θεωρείται στοιχείο που µειώνει τον 
βαθµό ανεξαρτησίας της ΚΤ.  Επιπλέον, αν η πολιτική ηγεσία κατέχει το αποκλειστικό 
δικαίωµα να διορίσει την διοίκηση της ΚΤ χωρίς την ουσιαστική συµµετοχή σ’ αυτή τη 
διαδικασία του κοινοβουλίου ή των µετόχων της ΚΤ – λόγω του µεγάλου ποσοστού 
συµµετοχής του κράτους στο µετοχικό κεφάλαιο της ΚΤ στην περίπτωση που ο 
διορισµός της διοίκησης της ΚΤ πραγµατοποιείται από το συµβούλιο των µετόχων της 
ΚΤ – η ανεξαρτησία της ΚΤ υπονοµεύεται ουσιαστικά, καθ’ ότι παρουσιάζεται το 
φαινόµενο της συχνής εναλλαγής προσώπων στη διοίκηση της ΚΤ. 

Ένα άλλο µέτρο που προσδιορίζει τον βαθµό ανεξαρτησίας της ΚΤ είναι αυτό 
που αναφέρεται στη διαδικασία που ακολουθείται – σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις – 
για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν µεταξύ της κυβέρνησης και της ΚΤ.  
Όταν η τελική απόφαση για τον τρόπο εφαρµογής των αποφάσεων που έχουν ληφθεί 
σχετικά µε την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής και την επιλογή των µέσων, µέσω 
των οποίων επιχειρείται η υλοποίηση των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής εµπίπτει 
στη σφαίρα εξουσιών της ΚΤ, αυξάνεται ο βαθµός ανεξαρτησίας της ΚΤ, ενώ όσο 
µεγαλύτερη - προβλέπεται από το νοµικό πλαίσιο – να είναι η εµπλοκή των πολιτικών 
φορέων (κυβέρνηση και κοινοβούλιο) στη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης για 
θέµατα που αφορούν αµιγώς την πραξεολογική διάσταση της νοµισµατικής πολιτικής, 
τόσο λιγότερο ανεξάρτητο θεωρείται το θεσµικό περιβάλλον λειτουργίας της ΚΤ. 

Μια άλλη συνιστώσα που είναι δυνατό να αποτελέσει βάση για την εκτίµηση του 
βαθµού ανεξαρτησίας της ΚΤ είναι η στοχοθετική δέσµη της ΚΤ, όπως ορίζεται από το 
καταστατικό της.  Οι ΚΤ που ως αποκλειστικός τους στόχος ορίζεται η σταθερότητα των 
τιµών καταλαµβάνουν υψηλότερη θέση στην κατάταξη που αποτυπώνει τον βαθµό 
ανεξαρτησίας των ΚΤ συγκριτικά µε τις ΚΤ που η καταστατική τους πράξη προβλέπει 
την επιδίωξη και επιπρόσθετων στόχων, πέραν αυτού της σταθερότητας του επιπέδου 
τιµών (Cukierman 1995:372). 

Όµως η σηµαντικότερη ίσως παράµετρος εκτίµησης του βαθµού ανεξαρτησίας 
της ΚΤ συνίσταται στο εύρος και το είδος των δανειοδοτικών περιορισµών στις οποίες – 
βάσει του καταστατικού της – υπόκειται η ΚΤ αναφορικά µε τις πιστώσεις, τις 
προκαταβολές και τις προεξοφλήσεις, στις οποίες µπορεί να προβαίνει έναντι του 
κράτους.  Όσο µεγαλύτεροι και αυστηρότεροι είναι οι πιστοδοτικοί περιορισµοί που 
τίθενται στην ΚΤ τόσο υψηλότερος θεωρείται και ο βαθµός ανεξαρτησίας που τη 
χαρακτηρίζει, δεδοµένου ότι αυτοί οι περιορισµοί επιτρέπουν στην κεντρική 
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νοµισµατική αρχή – δηλαδή την ΚΤ – να επιδιώξει µε µεγαλύτερη ευχέρεια την επίτευξη 
του στόχου της νοµισµατικής σταθερότητας (Cukierman 1995:377).  Η διαπίστωση αυτή 
εδράζεται στην παραδοχή ότι η δανειακή πολιτική του κράτους επιδρά άµεσα και σε 
µεγάλο βαθµό στα νοµισµατικά µεγέθη και κατ’ επέκταση στις διακυµάνσεις του 
επιπέδου τιµών που αντικατοπτρίζουν τις νοµισµατικές εξελίξεις και αποτελούν γι’ αυτό 
το αρτιότερο κριτήριο προσδιορισµού της νοµισµατικής σταθερότητας. 

Αυτοί οι δανειοδοτικοί περιορισµοί εµπερικλείουν και µια σειρά µεταβλητών που 
προσδιορίζουν έτσι ακριβέστερα το εύρος της άντλησης πιστώσεων του κράτους από την 
ΚΤ.  Η χρονική διάρκεια των πιστώσεων, το ύψος των επιτοκίων δανεισµού της ΚΤ και 
το είδος των πιστώσεων που χορηγεί η ΚΤ προς το κράτος (αν δηλαδή πρόκειται για 
προκαταβολές, πιστώσεις στους τρεχούµενους λογαριασµούς που τηρεί το κράτος στην 
ΚΤ ή προεξοφλήσεις κρατικών χρεογράφων) στοιχειοθετούν προσδιοριστικά µέτρα του 
βαθµού ανεξαρτησίας της ΚΤ. 

Μια επιπρόσθετη σειρά παραγόντων µπορούν να λειτουργήσουν ως 
προσδιοριστικές συνιστώσες του βαθµού ανεξαρτησίας της ΚΤ.  Αυτές οι συνιστώσες 
συνίστανται α) στο εύρος της εθνικής χρηµατοπιστωτικής αγοράς και στον βαθµό 
ανάπτυξης των διαδικασιών χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, β) στον βαθµό της 
πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή 
χρηµαταγορά και γ) το µέγεθος του εσωτερικού χρέους.  Πιο συγκεκριµένα χώρες µε 
ευρύ µέγεθος χρηµατοπιστωτικής αγοράς και αναπτυγµένους θεσµούς 
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης είναι πιθανότερο να παρέχουν υψηλά επίπεδα 
ανεξαρτησίας στις κεντρικές τους τράπεζες.  Η αιτία εδράζεται στο ότι οι κλυδωνισµοί 
που µπορούν να προκαλέσουν στο οικονοµικό σύστηµα φαινόµενα νοµισµατικής 
αστάθειας ή αβεβαιότητας στη διαδικασία διαµεσολάβησης µεταξύ αποταµιεύσεων και 
επενδύσεων είναι σηµαντικά µεγαλύτεροι σε σύγκριση µε την αστάθεια που µπορεί να 
προκληθεί – για τους ίδιους λόγους – σε ένα οικονοµικό σύστηµα που δεν 
χαρακτηρίζεται για τον υψηλό βαθµό ανάπτυξης της χρηµατοπιστωτικής του αγοράς 
(Cukierman 1995:450). 

Αναφορικά µε τη σχέση αιτιότητας που αναπτύσσεται ανάµεσα στην 
πιστοληπτική ικανότητα του κράτους και του βαθµού ανεξαρτησίας της ΚΤ ισχύει ότι 
όσο πιο ανελαστική είναι η άντληση πόρων για το κράτος από πηγές χρηµατοδότησης 
που προέρχονται από την ΚΤ τόσο µικρότερο είναι το εύρος της ανεξαρτησίας της ΚΤ, 
διότι το κράτος εξαρτάται - περισσότερο σ’ αυτή την περίπτωση – για την απόκτηση 
αγοραστικής δύναµης από το δικαίωµα νοµισµατοκοπής (seignorage) που έχει η ΚΤ.  Γι’ 
αυτό το λόγο το κράτος επιχειρεί να θέσει υπό τον άµεσο έλεγχό του την ΚΤ προκειµένου 
να αντλεί χρηµατοδοτικούς πόρους µε την µέθοδο της έκδοσης νέου χρήµατος – 
δεδοµένης της αδυναµίας του να προσποριστεί αγοραστική δύναµη µε άλλους τρόπους 
(πώληση κρατικών χρεογράφων, φορολογία κτλ) – πρακτική που αίρει ουσιαστικά την 
ανεξαρτησία της ΚΤ. 

Εξετάζοντας – καταληκτικά – το µέγεθος του εσωτερικού δηµοσίου χρέους και 
τη σχέση του µε τον βαθµό ανεξαρτησίας της ΚΤ εξάγεται το συµπέρασµα ότι ένα 
εξαιρετικά υψηλού µεγέθους εσωτερικό χρέος οδηγεί στη µείωση ή την άρση της 
ανεξαρτησίας της ΚΤ.  Αυτό συµβαίνει γιατί η ύπαρξη υψηλού εσωτερικού δηµοσίου 
χρέους παρέχει κίνητρο στο κράτος να προβεί σε νοµισµατική απόσβεση (εκχρηµατισµός 
του δηµοσίου χρέους – debt monetization), δηλαδή στην προσφυγή έκδοσης χρήµατος 
για την αποπληρωµή του εσωτερικού χρέους, πράγµα που οδηγεί στην εµφάνιση 
πληθωριστικών φαινοµένων και συνεπάγεται, όπως είναι ευνόητο, την ακύρωση – στην 
πράξη – της ανεξαρτησίας της ΚΤ. Η πολιτική του εκχρηµατισµού του εσωτερικού 
δηµοσίου χρέους από το κράτος υποβοηθάται και από το γεγονός ότι η ελαστικότητα 
ζήτησης για την απόκτηση κρατικών χρεογράφων βαίνει µειούµενη όσο µεγαλώνει η 
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αναλογία του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ και κατά συνέπεια η κυβέρνηση δεν 
διακυβεύει πολλά αν εξαιτίας της νοµισµατικής απόσβεσης του χρέους απολέσει 
προσωρινά την πρόσβαση της στη χρηµαταγορά (Cukierman 1995:450). 

Εντέλει είναι κεφαλαιώδους σηµασίας να ειπωθεί ότι υπάρχει ισχυρός 
θεωρητικός αντίλογος, που θέτει υπό αµφισβήτηση και κριτική την ορθότητα της 
αναλογικής σχέσης κρατικής εξάρτησης της ΚΤ  και πληθωρισµού.  Το θεώρηµα ότι η 
εκδήλωση πληθωριστικών φαινοµένων είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το βαθµό 
ανεξαρτησίας της ΚΤ υπόκειται σε κριτική ανάλυση σε δύο άξονες.  Εν πρώτοις η απλή 
στατιστική συσχέτιση µεταξύ ανεξαρτησίας της ΚΤ και βαθµού πληθωρισµού δεν 
στοιχειοθετεί αιτιολογική σχέση, ούτε ανακαλύπτει – αντιθέτως ενδέχεται να υποκρύπτει 
– την παρουσία τρίτων αιτιωδών παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν στο παρατηρούµενο 
αποτέλεσµα.  Επί παραδείγµατι, αν η αύξηση του πληθωρισµού δεν οφείλεται σε 
νοµισµατικά αίτια, αλλά η παρουσία ανεξάρτητης ΚΤ είναι ικανή απλώς να επιβραδύνει 
την εµφάνιση του πληθωρισµού, τότε είναι πιθανό να παρατηρούνται χαµηλότερα 
επίπεδα πληθωρισµού σε µια χώρα έναντι µιας άλλης, απλώς και µόνο επειδή στην 
πρώτη το φαινόµενο του πληθωρισµού εµφανίζει χρονική υστέρηση (Θωµαδάκης 
1994:187). 

Ο δεύτερος άξονας κριτικής έχει ευρύτερη εµβέλεια.  Αν γίνει η υπόθεση ότι 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα το θεώρηµα που αντιστοιχίζει το βαθµό 
ανεξαρτησίας της ΚΤ µε την επιτυχή καταπολέµηση του πληθωρισµού µένουν 
αναπάντητα ορισµένα σηµαντικά ερωτήµατα, όπως είναι η βαρύτητα που πρέπει να 
αποδοθεί στην αποµόνωση του στόχου της καταπολέµησης του πληθωρισµού από ένα 
συνολικό πλέγµα σκοπεύσεων που µπορεί να επιδιώκει η νοµισµατική πολιτική και έτι 
περαιτέρω ποια είναι η διαδικασία µέσα από την οποία διασφαλίζεται ο δηµοκρατικός 
έλεγχος σ’ ένα αυτονοµούµενο τµήµα της κρατικής εξουσίας, όπως είναι η ΚΤ, η οποία 
µε τις εξουσίες που διαθέτει καθίσταται ένας ισχυρός οργανισµός, που διαχειρίζεται ένα 
άκρως νευραλγικό τµήµα της συνολικής κρατικής εξουσίας, γεγονός που συνιστά και 
θεσµική κατάτµηση της εκτελεστικής εξουσίας του κράτους (Θωµαδάκης 1994:182). 

 

 

1.5.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Οι εκδοτικές τράπεζες, ανεξαρτήτως του οργανωτικού πλαισίου µέσα στο οποίο 
λειτουργούσαν, δηλαδή αν διέθεταν το αποκλειστικό ή έστω το κυρίαρχο προνόµιο 
έκδοσης τραπεζογραµµατίων ή εάν αντίθετα λειτουργούσαν σε περιβάλλον ελεύθερου 
ανταγωνισµού, όσον αφορά την έκδοση τραπεζογραµµατίων αντιµετώπισαν, σε 
διαφορετική ιστορική φάση, το πρόβληµα του τρόπου µε τον οποίο θα προσδιόριζαν το 
µέγεθος των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων που θα έθεταν σε κυκλοφορία.  Το 
πρόβληµα αυτό αποτέλεσε ένα εξαιρετικά δυσεπίλυτο ζήτηµα όχι µόνο γιατί το 
νοµισµατικό περιβάλλον, κατά την εποχή που εκδηλώθηκε στις διάφορες χώρες το 
ζήτηµα αυτό, χαρακτηριζόταν από πολυπλοκότητα που οφείλονταν στην ταυτόχρονη 
κυκλοφορία µιας σειράς διαφορετικών νοµισµατικών µέσων (χρυσών ή και αργυρών 
νοµισµάτων, τραπεζογραµµατίων, τραπεζογραµµατίων που επείχαν θέση διεθνούς 
συναλλάγµατος, εθνικών νοµισµάτων που τίθεντο σε κυκλοφορία τόσο µε µεταλλική 
όσο και µε χάρτινη µορφή), αλλά και στην ύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων 
διακανονισµού των διεθνών πληρωµών (κανόνας χρυσού, κανόνας αποθέµατος χρυσού, 
κανόνας συναλλάγµατος χρυσού) τα οποία συνδέονταν στενά µε το ζήτηµα 
προσδιορισµού του µεγέθους της έκδοσης τραπεζογραµµατίων.  Επιπλέον η επίλυση του 
ζητήµατος αυτού σχετίζονταν έντονα και µε ένα πλήθος σηµαντικών οικονοµικών 
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µεγεθών και παραµέτρων όπως είναι η συνολική προσφορά χρήµατος προς την 
οικονοµία, τα επίπεδα διαµόρφωσης της απασχόλησης, της παραγωγής και του 
εισοδήµατος, το ύψος του γενικού επιπέδου τιµών, το σύστηµα διαρρύθµισης των 
διεθνών πληρωµών, καθώς και οι δηµοσιονοµικές ανάγκες του κράτους. 

Επί του τρόπου, βάσει του οποίου θα προσδιορίζονταν το µέγεθος της ποσότητας 
των τραπεζογραµµατίων που θα τίθεντο σε κυκλοφορία δηµιουργήθηκε διάσταση 
απόψεων στους επιστηµονικούς αλλά και πολιτικούς κύκλους, δεδοµένης της τεράστιας 
σπουδαιότητας που ενείχε το ζήτηµα αυτό.  Η διάσταση στις επιστηµονικές τοποθετήσεις 
που υπήρξαν πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα συµπυκνώθηκε-κατά βάσει  στη διάρκεια του 19ου 
αιώνα- στην αντιπαράθεση δύο σχολών νοµισµατικής σκέψης: της Τραπεζικής Σχολής ή 
Αρχής (banking school ή και banking principle) και της Σχολής ή Αρχής της 
Κυκλοφορίας (currency school ή currency principle). 

Σύµφωνα µε τις θέσεις της Αρχής της Κυκλοφορίας η ποσότητα των 
τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία θα πρέπει να 
προσδιορίζεται από την ποσότητα του χρυσού ή εν γένει των πολύτιµων µετάλλων που 
διαθέτει η χώρα.  Αυτό επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό µιας ισοτιµίας, βάσει της οποίας 
θα ανταλλάσσονται τα εγχώρια τραπεζογραµµάτια και κέρµατα µε τα πολύτιµα µέταλλα, 
τα οποία έχουν οριστεί να αποτελούν το µεταλλικό κάλυµµα των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραµµατίων.  Αυτή η ισοτιµία - η οποία ορίζεται από τις κεντρικές νοµισµατικές 
αρχές – αποτελεί τον µηχανισµό µέσω του οποίου µεταδίδονται οι µεταβολές στα 
µεταλλικά αποθέµατα της χώρας στα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας.  Με άλλα 
λόγια, κάθε µεταβολή στην ποσότητα του κυκλοφορούντος χρήµατος αντικατοπτρίζει 
αντίστοιχες µεταβολές στο µεταλλικό απόθεµα της χώρας.  Κάθε λοιπόν διακύµανση στα 
νοµισµατικά µεγέθη που βρίσκονται σε κυκλοφορία θα πρέπει – κατά τους υποστηρικτές 
της Αρχής της Κυκλοφορίας – να συνιστά απόρροια µιας αντίστοιχης µεταβολής στον 
όγκο του µεταλλικού καλύµµατος, αφού τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα πρέπει και 
οφείλουν να είναι – σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία – οποιαδήποτε στιγµή απαιτηθεί από 
τους κατόχους τους, µετατρέψιµα σε ποσοστό 100% σε µεταλλικό νόµισµα (χρυσό ή και 
αργυρό), ανάλογα αν πρόκειται για µονοµεταλλικό ή διµεταλλικό κανόνα, µε βάση την 
ισοτιµία που έχει καθοριστεί. 

Αντιθέτως, οι οπαδοί της Τραπεζικής Αρχής θεωρούν ότι δεν πρέπει να υφίσταται 
κανένας ποσοτικός περιορισµός στα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας, αλλά αυτά 
να προσδιορίζονται από την πλευρά της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων, ζήτηση που 
εκφράζεται µέσω των κινητών αξιών – αξιογράφων και χρεογράφων – που 
προσκοµίζονται στα τραπεζικά ιδρύµατα προκειµένου να προεξοφληθούν, δηλαδή να 
ανταλλαγούν µε ένα προκαθορισµένο ποσοστό έκπτωσης επί της ονοµαστικής τους τιµής 
µε µια αντίστοιχη ποσότητα τραπεζογραµµατίων.  Κατά τη θεωρία της  Τραπεζικής 
Αρχής η διατήρηση της µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων σε χρυσό ή άργυρο 
και η προεξόφληση των κινητών αξιών, κυρίως συναλλαγµατικών (bill of exchange) και 
εµπορικών γραµµατίων (promissory notes) χρησιµοποιούνται για να χρηµατοδοτήσουν 
πραγµατικές ανταλλαγές (το λεγόµενο real-bill doctrine), συνιστούν επαρκείς όρους 
διασφάλισης της λειτουργικότητας του νοµισµατικού συστήµατος µε την ταυτόχρονη 
αποφυγή πληθωριστικών πιέσεων. 

Σύµφωνα µε την  Τραπεζικής Αρχής ο κίνδυνος εµφάνισης πληθωριστικών 
πιέσεων αποτρέπεται από το γεγονός ότι αφενός τα τραπεζογραµµάτια εκδίδονται για να 
χρηµατοδοτήσουν πραγµατικές ανταλλαγές, εποµένως και αντίστοιχη αύξηση των 
κυκλοφορούντων αγαθών, που αντιστοιχεί στην αύξηση των κυκλοφορούντων 
τραπεζογραµµατίων που εξεδόθησαν κατά την προεξόφληση των κινητών αξιών, και 
αφετέρου από το ότι τα µη αναγκαία για τις συναλλαγές τραπεζογραµµάτια θα 
επέστρεφαν στην πηγή έκδοσης τους είτε για την εξόφληση χρεών είτε για τη µετατροπή 
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τους σε µεταλλικό νόµισµα (πρόκειται για τον λεγόµενο law of the reflux που διετύπωσε 
ο J. Fullarton).  Επίσης το ότι τα τραπεζογραµµάτια θα είναι µετατρέψιµα σε µεταλλικό 
νόµισµα θα δηµιουργούσε στις αµοιβαία ανταγωνιστικές τράπεζες που ασκούν το 
εκδοτικό έργο και έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δηλαδή σε περίπτωση που η 
εκδοτική λειτουργία είναι οργανωµένη υπό τη µορφή Free Banking, ένα είδος 
αυτοελέγχου, διότι προκειµένου να διατηρούν τη δυνατότητα µετατροπής των 
τραπεζογραµµατίων σε µεταλλικό νόµισµα θα φρόντιζαν η ποσότητα των 
τραπεζογραµµατίων που θα έθεταν σε κυκλοφορία να µη βρίσκεται σε αναντιστοιχία 
τόσο µεγάλη µε το αντίστοιχο µεταλλικό τους απόθεµα, που να θέτει σε κίνδυνο τη 
µετατρεψιµότητα των τραπεζογραµµατίων τους. Αυτό είχε µεγάλη σηµασία για τη 
βιωσιµότητα των τραπεζών, αφού µια ενδεχόµενη αδυναµία µετατροπής των 
τραπεζογραµµατίων µιας τράπεζας θα σήµαινε την απαξίωση των τραπεζογραµµατίων 
της συγκεκριµένης τράπεζας και τη συνακόλουθη απροθυµία του κοινού να δανειστεί 
από αυτή την τράπεζα αλλά και να αποταµιεύσει σε αυτή. Το αποτέλεσµα όλων αυτών θα 
ήταν η χρεοκοπία της τράπεζας, αλλά και µια πιθανή πρόκληση πανικού στο κοινό, που 
µπορεί να εκδηλωνόταν και ως µια γενική δυσπιστία προς το σύνολο του τραπεζικού 
συστήµατος. 

Συγκρίνοντας τις δυο νοµισµατικές σχολές καθίσταται σαφές ότι τοποθετούνται 
σε διαµετρικά αντίθετες αφετηρίες.  Η  Τραπεζικής Αρχής υποστηρίζει ότι η ποσότητα 
του κυκλοφορούντος χρήµατος προσδιορίζεται παθητικά από την πλευρά της ζήτησης 
και το επίπεδο των τιµών είναι αυτό που προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας, ενώ αντίθετα η Αρχή της Κυκλοφορίας, η οποία υιοθετεί 
πολλές από τις υποθέσεις της ποσοτικής θεωρίας του χρήµατος, υποστηρίζει ότι το 
συνολικό µέγεθος της νοµισµατικής κυκλοφορίας πρέπει να προσδιορίζεται από την 
πλευρά της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων, ενώ η ποσότητα της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του γενικού επιπέδου τιµών.  
Η  Τραπεζικής Αρχής δέχεται ότι οι µεταβολές στις τιµές και την οικονοµική 
δραστηριότητα συνεπάγονται και αντίστοιχες µεταβολές στις τραπεζικές πιστώσεις και 
τη νοµισµατική κυκλοφορία, ενώ η Αρχή της Κυκλοφορίας υποστηρίζει την αντίστροφη 
αιτιότητα (Ψαλιδόπουλος 1989:123).  Κατά την  Τραπεζική Αρχή, όταν η οικονοµική 
δραστηριότητα είναι αυξηµένη και οι τιµές ανέρχονται, η ΚΤ (ή οι εκδοτικές τράπεζες) 
αυξάνουν την χρηµατική κυκλοφορία και στην αντίθετη περίπτωση τη µειώνουν.  Οι 
τιµές µπορεί να ανέρχονται λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, σύµφωνα πάντα 
µε την  Τραπεζική Αρχή, αλλά ποτέ λόγω της αύξησης της ποσότητας του χρήµατος, η 
οποία είναι πάντα αποτέλεσµα και όχι αιτία του πληθωρισµού.  Στον αντίποδα αυτών των 
προτάσεων νοµισµατικής πολιτικής βρίσκεται η Αρχή της Κυκλοφορίας. 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές ότι οι δυο νοµισµατικές 
σχολές επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν διαφορετικές στοχεύσεις, κάτι που µπορεί να γίνει 
περισσότερο κατανοητό αν τοποθετηθούν οι δυο θεωρίες και στο χρονικό πλαίσιο 
αναφοράς τους.  Συγκεκριµένα η αντιπαράθεση της  Τραπεζικής Αρχής και της Αρχή της 
Κυκλοφορίας κορυφώνεται περίπου στα µέσα του 19ου αιώνα στην Αγγλία, λίγο πριν το 
Bank Charter Act του 1844, δηλαδή µια νοµοθετική πράξη που προσδιόριζε το καθεστώς 
λειτουργίας και άσκησης νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.  Η έντονη 
σύγκρουση όµως των δύο σχολών χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές του 19ου 
αιώνα, όπου σηµειώνεται και η διαµάχη αναφορικά µε το ποια προσέγγιση έπρεπε να 
ακολουθηθεί, ώστε να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο επέρχονται οι µεταβολές 
στην αξία των τραπεζογραµµατίων και του χρυσού και ποια είναι η αιτιώδης σχέση που 
συνδέει την αξία του χρυσού µε την αξία των τραπεζογραµµατίων, καθώς και µέσω ποιου 
µηχανισµού θα έπρεπε να προσδιορίζεται το µέγεθος της νοµισµατικής κυκλοφορίας. 
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Την εποχή λοιπόν που διατυπώθηκε η  Τραπεζική Αρχή, αρχίζει να καθιερώνεται 
και να γενικεύεται η κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων σε µια εποχή όπου στην 
Αγγλία, λόγω των δηµοσιονοµικών δυσχερειών που αντιµετώπιζε η αγγλική κυβέρνηση 
εξαιτίας των ναπολεόντιων πολέµων, αποφασίζεται η άρση της µετατρεψιµότητας των 
τραπεζογραµµατίων σε χρυσό και η επιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας των 
τραπεζογραµµατίων.  Την περίοδο που ίσχυσε η αναγκαστική κυκλοφορία (1797-1821) – 
βάσει του περιώνυµου Restriction Act – η Τράπεζα της Αγγλίας εξέδωσε µεγάλο αριθµό 
τραπεζογραµµατίων, γεγονός που προκάλεσε την πτώση της αξίας των 
τραπεζογραµµατίων και την αύξηση της αξίας του χρυσού µεταλλικού αποθέµατος 
(bullion) το οποίο χρησιµοποιήθηκε για να χρηµατοδοτήσει τις πολεµικές επιχειρήσεις 
της Αγγλίας και των συµµάχων της.  Αυτές οι µεταβολές που επήλθαν – από την άρση 
της µετατρεψιµότητας – στην αξία του χρυσού και των τραπεζογραµµατίων 
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον τόσο των επιστηµονικών κύκλων όσο και των φορέων 
άσκησης της οικονοµικής πολιτικής. Η αντιπαράθεση που έλαβε χώρα, δεδοµένων των 
διαφορετικών ερµηνευτικών προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν προκειµένου να εξηγηθεί 
το φαινόµενο των µεταβολών της αξίας των νοµισµατικών µέσων (η περίφηµη bullion 
controversy) ενσωµατώνει πολλές από τις θέσεις και προτάσεις που εκφράζουν οι δύο 
νοµισµατικές σχολές. 

Κατ’ ουσίαν η  Τραπεζική Αρχή αποδίδει µεγάλη βαρύτητα στις χρηµατοδοτικές 
απαιτήσεις του επιχειρηµατικού χώρου και θεωρεί κατ’ επέκταση ότι η πρωταρχική 
λειτουργία που οφείλουν να επιτελούν οι εκδοτικές αρχές είναι η ικανοποίηση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων και η διευκόλυνση των εµπορικών 
ανταλλαγών, εν αντιθέσει µε την Αρχή της Κυκλοφορίας που στοχεύει στη διατήρηση 
ενός επαρκούς καλύµµατος µεταλλικού κατά βάση, χωρίς όµως να αποκλείεται και η 
προσθήκη συναλλάγµατος ή κρατικών χρεογράφων, προκειµένου η χώρα να είναι σε 
θέση να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις προς το εξωτερικό (Andreades 1966(1903):273).  
Ειδικότερα η ΛΚ αποσκοπεί στη διατήρηση σε κυκλοφορία ενός υγιούς χρηµατικού 
µέσου (sound money), που θα εµπνέει την εµπιστοσύνη του κοινού ως προς τη 
σταθερότητα της αξίας του βάσει του µηχανισµού της µετατρεψιµότητας, θα διασφαλίζει 
την οµαλή προσαρµογή των τιµών στα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας και στην 
απρόσκοπτη λειτουργία του νοµισµατικού κανόνα, εν προκειµένω για την Αγγλία του 
19ου αιώνα του κανόνα χρυσού (βλέπε παρακάτω) και την εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την κατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών της χώρας. 

Η επικράτηση της Αρχής της Κυκλοφορίας, που πραγµατοποιήθηκε µε την 
ενσωµάτωση των θέσεων της στο Bank Charter Act του 1844, δεν σήµαινε και το τέλος 
της διαµάχης ανάµεσα στους δυο νοµισµατικές θεωρίες, παρόλη την ισχυρότατη 
επίδραση που είχε η  Αρχή της Κυκλοφορίας στη διαρρύθµιση των νοµισµατικών 
συστηµάτων των περισσότερων και των σηµαντικότερων οικονοµιών του πλανήτη. 
 Είναι επιβεβληµένο όµως, για τη σφαιρικότερη και πληρέστερη κατανόηση της 
φιλοσοφίας των δύο σχολών, να καταδειχτεί και το κατά πόσο οι παραδοχές και οι 
υποθέσεις πάνω στις οποίες θεµελιώνονται οι δυο νοµισµατικές θεωρίες είναι βάσιµες 
και χρήζουν αποδοχής. 

Όπως έχει προαναφερθεί η  Τραπεζική Αρχή εδράζει την οπτική της σε δυο 
θεωρητικές παραδοχές: στο real-bills doctrine και στο law of the reflux.  Αµφότερες οι 
δύο θεωρητικές απόψεις ισχυρίζονται, από διαφορετική οπτική γωνία όµως, ότι όσο 
µεγάλο κι αν είναι το µέγεθος της χρηµατικής κυκλοφορίας σε µια οικονοµία δεν είναι 
δυνατό να δηµιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις, εάν σύµφωνα µε το real-bills doctrine 
τα νεοεκδιδόµενα εκδιδόµενα τραπεζογραµµάτια χρησιµοποιούνται για να 
χρηµατοδοτήσουν πραγµατικές ανταλλαγές, δηλαδή ανταλλαγές που εκφράζουν την 
είσοδο σε κυκλοφορία νέων αγαθών ή αγαθών που παράγονται για να χρησιµοποιηθούν 
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στην παραγωγή άλλων αγαθών.  Σύµφωνα µε το law of the reflux η ποσότητα των 
τραπεζογραµµατίων που θα τίθεντο σε κυκλοφορία και θα υπερέβαινε τις ανάγκες των 
συναλλαγών θα επέστρεφε στα ταµεία των εκδοτικών ιδρυµάτων προκειµένου να 
µετατραπεί σε µεταλλικό νόµισµα, γεγονός που θα σήµαινε την µείωση του µεταλλικού 
καλύµµατος της χρηµατικής κυκλοφορίας ή για να καλύψει δανειακές υποχρεώσεις. 

Οι δυο όµως θεωρητικές απόψεις αποδεικνύεται ότι δεν µπορούν ταυτόχρονα να 
διέπουν τον τρόπο βάσει του οποίου θα ρυθµίζεται η έκδοση των τραπεζογραµµατίων, 
δεδοµένου ότι αν π.χ. λειτουργεί ο κανόνας του  law of the reflux, αν δηλαδή η έκδοση 
των τραπεζογραµµατίων προσδιορίζεται παθητικά από την πλευρά της ζήτησης 
χρηµατικών µέσων δεν µπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα και άλλος κανόνας που να 
ρυθµίζει πάλι από την πλευρά της ζήτησης νοµισµατικών µέσων – όπως είναι το δόγµα 
των πραγµατικών λογαριασµών – την έκδοση τραπεζογραµµατίων (Dowd 1989:62).  
Εποµένως ένα εκδοτικό ίδρυµα – όταν λειτουργεί υπό καθεστώς Free Banking – είναι 
δυνατό να ρυθµίζει την πολιτική έκδοσης τραπεζογραµµατίων του βασισµένο είτε στον 
κανόνα real-bill doctrine είτε στον κανόνα του  law of the reflux, πράγµα όµως που όσον 
αφορά τον κανόνα του  law of the reflux θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα της 
µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων που θέτει σε κυκλοφορία.  Κατά συνέπεια 
ένα εκδοτικό ίδρυµα που επιθυµεί να ρυθµίζει την εκδοτική του λειτουργία βάσει του 
δόγµατος των πραγµατικών λογαριασµών θα πρέπει να εγκαταλείψει τη διαδικασία της 
µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων που εκδίδει, διότι η διατήρηση της 
µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων, και εφόσον ισχύουν οι παραδοχές του the 
law of the reflux , καθιστούν περιττό τον κανόνα του real-bills doctrine και το 
αντίστροφο.  Μάλιστα,  κάτω από ένα καθεστώς Free Banking οι δυνάµεις του 
ελεύθερου ανταγωνισµού θα ωθήσουν τα εκδοτικά ιδρύµατα να επιδιώκουν τη 
διατήρηση της µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων τους προκειµένου να 
καθιστούν ελκυστική την διακράτησή τους από το κοινό και κατ’ αυτό τον τρόπο να 
διατηρούνται σε κυκλοφορία – ως αξιόπιστα ανταλλακτικά µέσα – και ταυτόχρονα να 
αυξάνεται η ζήτηση τους. 

Όµως και το ίδιο το δόγµα των τραπεζικών λογαριασµών ελέγχεται ως προς την 
βασιµότητα των παραµέτρων που το ορίζουν.  Εν πρώτοις το δόγµα των πραγµατικών 
λογαριασµών, συνδέοντας την ποσότητα της νοµισµατικής κυκλοφορίας µε ένα άλλο 
ονοµαστικό µέγεθος – όπως είναι η ποσότητα των συναλλαγµατικών που 
προσκοµίζονται για προεξόφληση – έχει ως συνέπεια την αδυναµία προσδιορισµού του 
επιπέδου τιµών.  Αυτό συµβαίνει γιατί η ποσότητα των συναλλαγµατικών που 
προσκοµίζονται για προεξόφληση εξαρτάται τόσο από το γενικό επίπεδο τιµών όσο και 
από την ποσότητα των συναλλακτικών µέσων που ήδη βρίσκονται σε κυκλοφορία.  
Συνεπώς, το real-bills doctrine αποτυγχάνει να συγκροτήσει µια επαρκώς αιτιώδη σχέση, 
που να συνδέει τα τρία ονοµαστικά µεγέθη – δηλαδή την ποσότητα των 
κυκλοφορούντων χρηµατικών µέσων, τον όγκο των συναλλαγµατικών που 
προσφέρονται για προεξόφληση και το γενικό επίπεδο τιµών (Dowd 1989:61).  
Επιπροσθέτως, το δόγµα των πραγµατικών λογαριασµών αφενός παραβλέπει το γεγονός 
ότι ο όγκος των συναλλαγµατικών που προσκοµίζονται για προεξόφληση βρίσκεται σε 
συνάρτηση µε το ύψος του προεξοφλητικού επιτοκίου και αφετέρου ότι ο κανόνας που 
ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο τα τραπεζογραµµάτια τίθενται σε κυκλοφορία δεν 
παρέχει ταυτόχρονα και ένα µηχανισµό ελέγχου της ποσότητας των τραπεζογραµµατίων 
που οι εκδοτικές τράπεζες µπορούν να διατηρήσουν στο ανταλλακτικό κύκλωµα. 

Όµως και η έτερη θεωρητική τοποθέτηση της  Τραπεζικής Αρχής, ο κανόνας του  
law of the reflux, αποδεικνύεται προβληµατική, καθ’ όσον η πλεονάζουσα ποσότητα των 
κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων όταν επιστρέφει στους εκδοτικούς φορείς για να 
ανταλλαγεί µε µεταλλικά νοµισµατικά µέσα µειώνει το µεταλλικό κάλυµµα της 
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νοµισµατικής κυκλοφορίας, διαδικασία που όταν επαναλαµβάνεται οδηγεί σε µια 
κατάσταση όπου το µεταλλικό κάλυµµα βαίνει διαρκώς µειούµενο, ενώ η νοµισµατική 
κυκλοφορία παραµένει στην καλύτερη των περιπτώσεων αµετάβλητη, µε αποτέλεσµα η 
αναλογία του µεταλλικού αποθέµατος και του µεγέθους της χρηµατικής κυκλοφορίας να 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία και να εµφανίζεται ο κίνδυνος αδυναµίας µετατροπής των 
τραπεζογραµµατίων, φαινόµενο που θα κλόνιζε την εµπιστοσύνη του κοινού ως προς την 
σταθερότητα της αξίας των χρηµατικών µέσων και κατ’ επέκταση προς το σύνολο του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  Η άρση της µετατρεψιµότητας των 
τραπεζογραµµατίων υπαγορεύεται από το γεγονός ότι κάθε φορά που θα τίθεται σε 
κυκλοφορία µια πλεονάζουσα ποσότητα τραπεζογραµµατίων, χωρίς να υπάρχει φυσικά 
αντίστοιχη µεταβολή του µεταλλικού αποθέµατος, αυτή θα επιστρέφεται στα ταµεία των 
εκδοτικών τραπεζών για να µετατραπεί σε µεταλλικό νόµισµα και ως εκ τούτου θα 
σηµειώνεται µείωση του µεταλλικού καλύµµατος, παρόλο που η ποσότητα των 
κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων δεν θα παρουσιάζει αντίστοιχη πτώση.  Κατ’ αυτό 
τον τρόπο θα εξαντλείται το µεταλλικό απόθεµα χωρίς να πραγµατοποιείται η ανάλογη 
απόσυρση από την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων (Andreades 1966(1903):272). 

Επιχειρώντας τον εντοπισµό των αδυναµιών που εµφανίζει η  Αρχή της 
Κυκλοφορίας οδηγούµαστε στο να διακρίνουµε δύο βασικές θέσεις της εν λόγω θεωρίας 
που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εσφαλµένες.  Η πρώτη εσφαλµένη 
τοποθέτηση της  Αρχή της Κυκλοφορίας είναι αυτή που υποστηρίζει ότι οι εκδοτικές 
τράπεζες δεν θα πρέπει να συµπληρώνουν το κενό που παρουσιάζεται όταν µειώνεται η 
νοµισµατική κυκλοφορία, λόγω της µείωσης του µεταλλικού καλύµµατος, εκδίδοντας 
τραπεζογραµµάτια, γιατί µια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε πληθωριστικές πιέσεις στην 
οικονοµία.  Στην πραγµατικότητα όµως αν η διαρροή του µεταλλικού αποθέµατος 
οφείλεται σε έλλειµµα του εξωτερικού ισοζυγίου που έχει παροδικό χαρακτήρα (πχ λόγω 
µιας κακής σοδειάς) ή εµφανιστούν φαινόµενα πανικού, η έκδοση τραπεζογραµµατίων 
προκειµένου να καλυφθεί προσωρινά η ζήτηση χρηµατικών µέσων δεν θα οδηγήσει στην 
εµφάνιση πληθωριστικών φαινοµένων διότι οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να 
περιορίσουν τις εκδόσεις των τραπεζογραµµατίων όταν παρέλθει ο πανικός ή αρθούν τα 
αίτια που προκάλεσαν το προσωρινό έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας 
(Andreades 1966(1903):275).  Τονίζεται ότι σ’αυτή την περίπτωση προκειµένου να 
καλυφθεί η ζήτηση χρηµατικών µέσων µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων θα πρέπει 
αφενός τα αίτια που προκαλούν τη διαρροή του µεταλλικού καλύµµατος να µην έχουν 
µόνιµο χαρακτήρα και αφετέρου η αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος να βρίσκεται 
σε υψηλά επίπεδα. 

Το δεύτερο σηµείο που µπορεί να θεωρηθεί ως αβάσιµο στη θεωρία της Αρχής 
της Κυκλοφορίας είναι ότι αντιµετωπίζει µόνο τα τραπεζογραµµάτια ως τα µόνα µέσα τα 
οποία µπορούν να υποκαταστήσουν την απουσία των µεταλλικών νοµισµάτων από τη 
νοµισµατική κυκλοφορία.  Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει δεδοµένου ότι οι τράπεζες 
µπορούν να προβαίνουν σε χρεοπιστώσεις στους λογαριασµούς των καταθετών τους 
ούτως ώστε να παράγουν ένα µέσο πληρωµών που µπορεί να υποκαταστήσει τα 
µεταλλικά νοµίσµατα (Andreades 1966(1903):275-276). 

Η ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδεται στην περίπτωση της Αγγλίας ως χώρο 
σχηµατοποίησης των δυο σχολών νοµισµατικής θεωρίας και της έκβασης που είχε η 
αντιπαράθεση των δυο θεωρητικών προτάσεων όσον αφορά τη µορφή της θεσµικής 
προέκτασης που έλαβαν στη συγκεκριµένη χώρα, εδράζεται στο γεγονός ότι η Αγγλία 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο και κόµβος διευθέτησης του συστήµατος των διεθνών 
πληρωµών ολόκληρου σχεδόν του πλανήτη.  Το ποιες θεωρητικές απόψεις λοιπόν θα 
υιοθετούνταν από τους φορείς χάραξης της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας και 
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διαµόρφωσης της δοµής του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος είχε όπως είναι ευνόητο 
ευρύτατες προεκτάσεις για το σύνολο της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Η επικράτηση των θέσεων της Αρχής της Κυκλοφορίας επιβεβαιώνεται από τις 
θεσµικές διευθετήσεις που ενσωµατώθηκαν στο Bank Charter Act του 1844, αλλά και 
από την υιοθέτηση του KX από την Αγγλία ως συστήµατος διευθέτησης των διεθνών 
πληρωµών και ρύθµισης της εγχώριας νοµισµατικής κυκλοφορίας.  Η επιλογή αυτή από 
πλευράς της Αγγλίας υπαγορεύτηκε κυρίως από το γεγονός ότι τα µεγάλα χρηµατικά 
κεφάλαια που συσσωρεύονταν την περίοδο εκείνη από τους Άγγλους ,αλλά και τους 
διεθνείς κεφαλαιούχους, έπρεπε να επενδύονται στις διεθνείς αγορές κάτω από ένα 
καθεστώς χαµηλών ρυθµών πληθωρισµού, κάτι που  θεωρείτο ότι εξασφάλιζε η 
λειτουργία του KX  σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να µην υπάρχουν έντονες 
µεταβολές στην αξία του χρήµατος και ως εκ τούτου να καθίσταται σχετικά ασφαλής η 
τοποθέτηση των κεφαλαίων σε αγορές όπου παρουσιάζονταν ευκαιρίες αποκόµισης 
υψηλών κερδών και βρίσκονταν εκτός της αγγλικής επικράτειας.  Επιπλέον µεγάλο 
µέρος του χρηµατικού κεφαλαίου που σχηµατίζονταν στην αγγλική χρηµαταγορά 
επενδυόταν σε οµολογίες ξένων κρατών µε σταθερά επιτόκια, γεγονός που σήµαινε ότι η 
προσφορά χρήµατος σε διεθνή κλίµακα θα έπρεπε να κυµαίνεται σε επίπεδο που δεν θα 
προκαλούσε πληθωριστικά φαινόµενα που θα µείωναν την αξία του χρήµατος, αλλά και 
θα οδηγούσαν στην εκδήλωση αποσταθεροποιητικών τάσεων στις διεθνείς χρηµατικές 
ροές εξαιτίας της νοµισµατικής αστάθειας που θα επικρατούσε (Στασινόπουλος 
2000:190). Άλλωστε η νοµισµατική αποσταθεροποίηση δεν θα ευνοούσε όπως είναι 
εµφανές και την οµαλή διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου, δεδοµένης της αβεβαιότητας 
αλλά και της αύξησης του κόστους πραγµατοποίησης των συναλλαγµατικών πράξεων 
που θα δηµιουργούσε αυτή. 

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι οι εξελίξεις που λάµβαναν χώρα στην 
Αγγλία όσον αφορά τα νοµισµατικά θέµατα λειτουργούσαν ως καταλύτης για τις 
αποφάσεις στις οποίες κατέληγαν οι φορείς άσκησης οικονοµικής πολιτικής στις 
υπόλοιπες χώρες.  Ενδεικτικό της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι το Central Banking, 
ως µορφή οργάνωσης της εκδοτικής λειτουργίας µιας χώρας, αποτέλεσε αντικείµενο 
αποδοχής από µια σειρά κρατών µετά την ουσιαστική επικράτηση του στην Αγγλία κατά 
το β’ µισό του 19ου αιώνα, περίοδο όπου η Τράπεζα της Αγγλίας απεδέχθη την ανάληψη 
του ρόλου του lender of last resort.  Η  Αρχή της Κυκλοφορίας υιοθετήθηκε από µια 
πλειάδα χωρών, έστω και µε τροποποιήσεις της αρχικής της µορφής, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι θεωρήθηκε εξαιρετικά ανελαστική η προσφορά χρήµατος που 
προσδιοριζόταν βάσει των κανόνων που έθετε η συγκεκριµένη νοµισµατική σχολή, 
κανόνες που όπου εφαρµόστηκαν είχαν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση υφεσιακών 
πιέσεων.  Μάλιστα η Αγγλία ήταν η χώρα που ανέστειλε την εφαρµογή των κανόνων της  
Αρχής της Κυκλοφορίας τρία µόλις χρόνια µετά το Bank Charter Act, το οποίο 
υιοθετούσε τους κανόνες της  Αρχή της Κυκλοφορίας, αν και πρέπει να διασαφηνιστεί 
ότι οι ρυθµίσεις που ενσωµατώνονταν στο Bank Charter Act παρέκκλιναν ως ένα βαθµό 
από τους κανόνες της  Αρχής της Κυκλοφορίας.  Πιο συγκεκριµένα, η νοµισµατική 
κυκλοφορία δεν καλυπτόταν εξολοκλήρου από αντίστοιχο µεταλλικό απόθεµα αλλά 
κατά ένα ορισµένο ποσό είχε ως αντίκρισµα τα κρατικά αξιόγραφα που διακρατούσε η 
Τράπεζα της Αγγλίας (Andreades 1966(1903):289).  Αυτή η θεσµική διευθέτηση όριζε 
ουσιαστικά ότι ένα δια του νόµου προκαθορισµένο ποσοστό της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας – ποσοστό που βεβαίως υπόκειτο και σε αναθεώρηση ως προς το ύψος του 
– θα µπορούσε να µην καλύπτεται από αντίστοιχο µεταλλικό απόθεµα.  Προϊόντος του 
χρόνου το ποσοστό της ακάλυπτης – δια µετάλλου – νοµισµατικής κυκλοφορίας 
διευρύνονταν.  Χρονική κατακλείδα της de jure κατάργησης αυτού του συστήµατος 
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κάλυψης της νοµισµατικής κυκλοφορίας υπήρξε το ξέσπασµα του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου. 

Η κατίσχυση λοιπόν των κανόνων της  Αρχής της Κυκλοφορίας δεν υπήρξε ποτέ 
απόλυτη ούτε στην Αγγλία, τη χώρα που γέννησε και διέδωσε αυτή τη νοµισµατική 
θεωρία. 

 
 

1.6.  ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Το ποια µορφή θα λάβει η οργάνωση της εκδοτικής λειτουργίας σε ένα εθνικό χώρο 
στοιχειοθετεί ένα από τα σπουδαιότερα προβλήµατα που καλούνται να επιλύσουν όχι 
µόνο τα θεσµικά υποκείµενα χάραξης της οικονοµικής πολιτικής ενός κράτους, αλλά το 
σύνολο των φορέων οικονοµικής δράσης µιας χώρας.  Οι ληφθείσες αποφάσεις που 
σχετίζονται µε το ποια θεσµική µορφή θα διέπει το πλαίσιο λειτουργίας του εκδοτικού 
έργου – και κατ’ επέκταση όλου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος – δεν αποτελούν 
ζητήµατα που αφορούν αποκλειστικά τη σφαίρα της κρατικής ρύθµισης, δεδοµένου ότι 
οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών εµφανίζουν µεγάλο βαθµό 
διάχυσης που δεν εξαντλείται σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων αλλά επηρεάζει 
αποφασιστικά και τους όρους αναπαραγωγής των µεµονωµένων κοινωνικών δρώντων.  
Ιστορικά, παρότι στα πεδία λήψης αποφάσεων που σχετίζονταν µε τα ζητήµατα 
οργάνωσης της εκδοτικής λειτουργίας απουσίαζε η εκπροσώπηση συλλογικοτήτων – 
είτε µε τη θεσµική έκφραση που διέθεταν αυτές είτε όχι – που αντιπροσώπευαν τα 
ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα, εντούτοις οι αντιπαραθέσεις τόσο σε θεωρητικό επίπεδο 
όσο και σε θεσµικό επίπεδο και οι θέσεις και εισηγήσεις που διατυπώθηκαν – σε άλλες 
περιπτώσεις βεβαίως περισσότερο και σε άλλες λιγότερο – δεν στερούνταν 
επιχειρηµατολογίας που να εξέφραζε τα συµφέροντα, τις αντιδράσεις και την στάση των 
ευρύτερων στρωµάτων του πληθυσµού επί των θεµάτων που άπτονταν του οργανωτικού 
πλαισίου της εκδοτικής λειτουργίας.  Παρενθετικά πρέπει να σηµειωθεί ότι και οι δυο 
µορφές οργάνωσης της εκδοτικής λειτουργίας είναι δυνατό – σε θεωρητικό επίπεδο 
τουλάχιστον – να συνυπάρξουν, διαζευκτικά και µε τις δύο θεωρίες κάλυψης της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας. 

Οι δυο θεµελιώδεις µορφές οργάνωσης της εκδοτικής δραστηριότητας που 
αντιπαρατέθηκαν στον ιστορικό ορίζοντα είναι του Central Banking  και του Free 
Banking   – παρόλες τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις που αυτές µπορεί να παρουσιάζουν.  
Τα κριτήρια, βάσει των οποίων προκύπτει αυτή η τυπολογική διάκριση, είναι το πλήθος 
των φορέων που ασκούν την εκδοτική λειτουργία και – κυρίως – εάν υπάρχει ένας 
φορέας που ασκεί αυτή τη λειτουργία έχοντας οιονεί µονοπωλιακή ή τουλάχιστον 
κυρίαρχη θέση, λόγω της παροχής σ’ αυτήν κάποιων ειδικών προνοµίων στο χώρο αυτό - 
ή εάν η εκδοτική λειτουργία ασκείται από ένα αριθµό τραπεζών οι οποίες 
δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισµού και απουσίας 
οποιασδήποτε νοµοθετικής ρύθµισης που να προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ή να 
παρέχει προνοµιακή µεταχείριση σε κάποια από αυτές.  Στην πρώτη περίπτωση ως 
µορφή οργάνωσης της εκδοτικής δραστηριότητας θεωρείται το Central Banking, ενώ στη 
δεύτερη το Free Banking. 

Εµβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των δυο αυτών µορφών 
οργάνωσης του συστήµατος έκδοσης τραπεζογραµµατίων είναι σκόπιµο να αναδειχθούν 
τα πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες που προκύπτουν από την επιλογή του ενός ή του 
άλλου οργανωτικού σχήµατος, όπως επίσης και αν η επικράτηση της µιας ή της άλλης 
µορφής οργάνωσης της εκδοτικής «αγοράς» υπήρξε προϊόν κρατικής παρέµβασης ή µια 
αδιάφευκτη απόληξη που υπαγορεύθηκε από την ίδια τη φύση της συγκεκριµένης 
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τραπεζικής λειτουργίας.  Προφανές είναι ότι οι αδυναµίες του ενός οργανωτικού 
συστήµατος συνιστούν επιχειρήµατα για την υιοθέτηση του έτερου συστήµατος και το 
αντίστροφο. 

Η αποδοχή του Free Banking, κατά τους πολέµιούς της, ενέχει κινδύνους για ένα 
τµήµα του κοινωνικού συνόλου, και µάλιστα το οικονοµικά ευπαθέστερο, να βρεθεί σε 
µια κατάσταση όπου θα κατέχει τραπεζογραµµάτια που δεν θα είναι δυνατό να 
ανταλλαγούν µε µεταλλικές αξίες εξαιτίας της πτώχευσης ενός ή περισσότερων 
εκδοτικών τραπεζών.  Οι κάτοχοι αυτών των τραπεζογραµµατίων είναι άτοµα που είτε 
λόγω άγνοιας είτε λόγω ασύµµετρης πρόσβασης στο περιβάλλον πληροφόρησης ή και 
αδυναµίας να αρνηθούν την αποδοχή αυτών των τραπεζογραµµατίων ως µέσων 
πληρωµής ή ανταλλακτικών µέσων, κατέληξαν να κατέχουν αυτά τα µη µετατρέψιµα 
τραπεζογραµµάτια (Smith 1936/1990:176). Αντιθέτως, υπό καθεστώς Central Banking 
επιτυγχάνεται οµοιοµορφία ως προς την φερεγγυότητα του εκδοτικού φορέα, γεγονός 
που αυξάνει την αξιοπιστία του συναλλακτικού µέσου, δεδοµένου ότι και αν υπάρχουν 
περισσότερα του ενός εκδοτικά ιδρύµατα, όλα πλην του κεντρικού εκδοτικού φορέα 
διαδραµατίζουν περιφερειακό ρόλο αναφορικά µε τον όγκο των τραπεζογραµµατίων που 
είναι σε θέση να εκδώσουν και να διατηρήσουν εν κυκλοφορία. Συνεπώς η λειτουργία 
του Central Banking επιµερίζει σ’ όλο το κοινωνικό σύνολο τον κίνδυνο διακράτησης 
τραπεζογραµµατίων µη δυνάµενων να µετατραπούν σε µεταλλικές αξίες.  Ο κίνδυνος 
αυτός όχι µόνο επιµερίζεται αλλά και περιορίζεται, δεδοµένου ότι ο κεντρικός εκδοτικός 
φορέας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τύχει – σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης – της 
ανάλογης κρατικής υποστήριξης.  Μάλιστα εκφράζονται απόψεις ότι η ίδια η 
συγκρότηση του εκδοτικού συστήµατος θα πρέπει να είναι παράγωγο κρατικής 
παρέµβασης, προκειµένου να επιτευχθεί η δηµιουργία ενός οµοιόµορφου συναλλακτικού 
µέσου, ώστε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες από την κυκλοφορία 
νοµισµατικών µέσων που να εµφανίζουν διαφοροποίηση ως προς την αξία και την 
αξιοπιστία τους, κάτι που συµβαίνει όταν το εκδοτικό έργο πραγµατοποιείται υπό την 
οργανωτική µορφή του Free Banking εξαιτίας των διαφορετικών βαθµών φερεγγυότητας 
που παρουσιάζουν οι εκδοτικοί φορείς, πράγµα που µπορεί να οφείλεται σε µια σειρά 
από αιτίες όπως π.χ. από τη διαφορετική αναλογία κυκλοφορούντων χρηµατικών µέσων 
προς το µεταλλικό κάλυµµα που διακρατεί η εκδοτική τράπεζα, από το ποσοστό και το 
µέγεθος των επισφαλών απαιτήσεων (δηλαδή πιστώσεων που ενέχουν υψηλές 
πιθανότητες να αποδειχτούν αδύνατες ως προς την εξυπηρέτηση τους) που τηρεί ο 
πιστωτικός φορέας στο χαρτοφυλάκιό του κτλ. 

Οι θιασώτες του Central Banking υποστηρίζουν ότι το σύστηµα του Free Banking 
είναι περισσότερο επιρρεπές στην πρόκληση πληθωριστικών ή υφεσιακών πιέσεων, 
λόγω της τάσης των εκδοτικών τραπεζών να αυξάνουν ή να συστέλλουν τον όγκο των 
πιστώσεων ταυτόχρονα στο σύνολό τους.  Στην περίπτωση της διόγκωσης της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας, φαινόµενο που οφείλεται στη µείωση του προεξοφλητικού 
επιτοκίου των τραπεζών προκειµένου να καταστήσουν ελκυστικότερο τον τρόπο 
απόκτησης από το κοινό των τραπεζογραµµατίων τους, ώστε να επικρατήσουν του 
ανταγωνισµού, η εµφάνιση πληθωριστικών φαινοµένων θα οδηγήσει στη διαρροή των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας (στη διαρροή χρυσού αν η χώρα βρίσκεται 
υπό καθεστώς ΚΧ).  Η µείωση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων θα περιορίσει την 
εγχώρια νοµισµατική κυκλοφορία, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την  εµφάνιση 
υφεσιακών πιέσεων στην οικονοµία.  Επιπροσθέτως, η µείωση των µεταλλικών – ή 
ευρύτερα των συναλλαγµατικών – αποθεµάτων των πιστωτικών φορέων θα τους ωθήσει 
στην απόφαση ύψωσης του προεξοφλητικού επιτοκίου, επιδιώκοντας µε αυτό τον τρόπο 
την περιστολή των προεξοφλήσεων και τη συνεπαγόµενη περιστολή της χρηµατικής 
κυκλοφορίας (Smith 1936/1990:177). 
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Οι υποστηρικτές του Central Banking  δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο φαινόµενο 
που είναι πιθανό να εµφανιστεί στο πιστωτικό σύστηµα του Free Banking, όπου οι 
εκδοτικοί φορείς που ακολουθούν µια συνετή πολιτική ως προς την ποσότητα των 
τραπεζογραµµατίων που εκδίδουν θα επωµίζονται το βάρος της µετατροπής των 
τραπεζογραµµατίων των τραπεζών που ακολουθούν επεκτατική πολιτική στην έκδοση 
των δικών τους τραπεζογραµµατίων.  Οι θεωρητικοί του Free Banking αντιτείνουν στο 
παραπάνω επιχείρηµα τη δυνατότητα σύστασης ενός «κέντρου συµψηφισµού» ή 
«εκκαθάρισης» (clearing house) που θα είναι επιφορτισµένο µε τη διευθέτηση των 
διατραπεζικών χρεοπιστώσεων, ώστε να είναι τελικά το µεταλλικό απόθεµα της κάθε 
τράπεζας που θα επιβαρύνεται µε την µετατροπή του αντίστοιχου όγκου 
τραπεζογραµµατίων που έχει θέσει η ίδια σε κυκλοφορία (Smith 1936/1990:179). 

Ένα άλλο σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι το ζήτηµα της 
συγκέντρωσης του µεταλλικού αποθέµατος στα δυο συστήµατα εκδοτικής οργάνωσης.  
Στο Central Banking συγκεντρώνεται το σύνολο του µεταλλικού καλύµµατος στα ταµεία 
ενός φορέα, γεγονός που σε συνθήκες κρίσης, δηλαδή σε καταστάσεις όπου εκδηλώνεται 
η αδυναµία – ολική ή µερική – µετατροπής των τραπεζογραµµατίων σε µεταλλικές αξίες, 
οδηγεί στον εκτοπισµό των τραπεζογραµµατίων, αλλά και γενικά όλων των πιστωτικών 
µέσων εν κυκλοφορία, και στη θεώρηση ως µοναδικού µέτρου αγοραστικής δύναµης των 
µεταλλικών νοµισµατικών µέσων.  Αυτή η κατανοµή του µεταλλικού αποθέµατος, που 
σε συνθήκες κρίσης συνιστά τη µοναδική πηγή χρηµατικού πλούτου του κοινωνικού 
συνόλου, σε ένα εκδοτικό φορέα υπό το σύστηµα του Central Banking µεταφράζεται σε 
µια όξυνση των αναδιανεµητικών φαινοµένων που συνοδεύουν µια κατάσταση 
νοµισµατικής κρίσης (Θωµαδάκης 1981:51-52). 

Οι οπαδοί του Free Banking προσθέτουν στα παραπάνω ότι το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι εκδοτικοί φορείς στο σύστηµα του Free Banking 
δίνει σ’ αυτούς το κίνητρο να θέτουν σε κυκλοφορία χρεωστικά µέσα, δηλαδή 
τραπεζογραµµάτια, που θα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό αξιοπιστίας, αφού 
προκειµένου να αποκτήσουν την αποδοχή των τραπεζογραµµατίων τους, δηλαδή των 
«προϊόντων» τους, από το κοινό θα επιδιώκουν τη διατήρηση ενός επαρκούς µεταλλικού 
καλύµµατος.  Αυτός ο ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών θα έχει µια διττή συνέπεια: 
τον εκτοπισµό αφερέγγυων χρεωστικών µέσων από την κυκλοφορία προς όφελος των 
φερέγγυων νοµισµατικών µέσων, σε αντιστροφή του νόµου του Γκρέσαµ, καθώς και τη 
µείωση του αριθµού των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην εκδοτική αγορά, 
δεδοµένης της αποτυχίας των αφερέγγυων τραπεζών να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του 
κοινού ως προς την αξιοπιστία των τραπεζογραµµατίων και τη συνακόλουθη πτώση των 
εργασιών τους (Kindleberger 1999:60).  Επιφανείς µάλιστα θεωρητικοί του Free 
Banking (π.χ. Vaubel) υπογραµµίζουν ότι η διαφοροποίηση των τραπεζογραµµατίων ως 
προς τον βαθµό αξιοπιστίας τους θα επιφέρει και διαφορισµό ως προς την αξία τους, 
δηλαδή θα διαθέτουν διαφορετική τιµή µετατροπής σε µεταλλικές αξίες.  Κατ’ αυτό τον 
τρόπο η αξία των τραπεζογραµµατίων της κάθε τράπεζας θα αποτελεί και δείκτη της 
πιστωτικής της ικανότητας µε αντίστοιχες συνέπειες για την κερδοφορία της και 
εποµένως την βιωσιµότητά της. 

Στον αντίποδα, οι υποστηρικτές του Central Banking θεωρούν η ύπαρξη ενός 
µόνο φορέα που θα κατέχει αποκλειστικά το µεταλλικό αποθεµατικό στο τραπεζικό 
σύστηµα, θα επιτρέπει στο φορέα αυτό να αντιµετωπίζει µε µεγαλύτερη ταχύτητα, κατά 
συνέπεια και πιο αποτελεσµατικά, τις κρίσεις πανικού που θα εκδηλώνονται, δεδοµένου 
ότι θα είναι σε θέσει να διοχετεύει µεγάλα ποσά µεταλλικών αξιών στο χρόνο και στο 
χώρο που απαιτούν οι εκάστοτε συνθήκες, δυνατότητα που στερείται το σύστηµα του 
Free Banking, καθόσον εκεί το µεταλλικό απόθεµα έχει αποκεντρωµένο χαρακτήρα, 
γεγονός που δεν προσφέρεται για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας τόσο αναφορικά µε 
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την διαχείρισή του όσο και σε σχέση µε την ευέλικτη χρησιµοποίησή του σε περιπτώσεις 
πιστωτικών κρίσεων.Επιπλέον σε περίοδο κρίσης το σύστηµα του Free Banking δεν 
προβλέπει την ύπαρξη ενός φορέα που θα αναλάβει τον ρόλο του lender of last resort, 
ακολουθώντας µια επεκτατική πολιτική πιστώσεων που θα στηρίζει το νοµισµατικό 
σύστηµα όταν αυτό δεχτεί ισχυρούς κλυδωνισµούς. Οι πληθωριστικές πιέσεις σ’ αυτή 
την περίπτωση αποτρέπονται βάσει του συλλογισµού ότι ένα µέρος των πιστώσεων που 
θα δοθεί από την ΚΤ θα αποθησαυριστεί και δεν θα χρησιµοποιηθεί ως ανταλλακτικό 
µέσο (κάτι που είναι χαρακτηριστικό σε περιόδους νοµισµατικής κρίσης), ενώ και το 
υψηλό επιτόκιο δανεισµού µε το οποίο θα επιβαρύνει η ΚΤ όσους λάβουν πιστώσεις απ’ 
αυτήν λειτουργεί ως ένα επιπρόσθετο µέσο ανάσχεσης της εκδήλωσης πληθωριστικών 
πιέσεων (Smith 1936/1990:185-186). 

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι ακόµη και η σύσταση ενός clearing house δεν 
διασφαλίζει την αποφυγή µιας πιστωτικής υπερεπέκτασης υπό καθεστώς Free Banking, 
δεδοµένου ότι η λειτουργία αυτού του συστήµατος ευνοεί την ταυτόχρονη άσκηση 
πιστωτικής πολιτικής προς την ίδια κατεύθυνση – πιστωτικής διαστολής ή συστολής – 
από µέρους των εκδοτικών τραπεζών, κάτι που συµβαίνει για να αποφεύγεται η έντονη 
διαφοροποίηση του βαθµού φερεγγυότητας µεταξύ των τραπεζών.  Αυτή όµως η 
ταυτόχρονη και µονοσήµαντη άσκηση πιστωτικής πολιτικής έχει ως επακόλουθο την 
εµφάνιση έντονων οικονοµικών διακυµάνσεων, χωρίς την ύπαρξη µάλιστα ενός 
µηχανισµού εξοµάλυνσής τους ή σταθεροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας.  
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται από τον Goodhart (ενός εκ των πλέον ένθερµων 
υποστηρικτών του Central Banking) στο ότι οι εκδοτικές τράπεζες που λειτουργούν 
οργανωµένες σ’ ένα σύστηµα Free Banking θα επιχειρήσουν να καταστήσουν τα 
τραπεζογραµµάτια τους ελκυστικότερα για το κοινό προσφέροντας υψηλά καταθετικά 
επιτόκια για τις καταθέσεις σε µεταλλική µορφή, ώστε αφενός να δηµιουργήσουν ένα 
επαρκή όγκο µεταλλικού καλύµµατος που θα τις επιτρέψει να θέσουν σε κυκλοφορία 
µεγαλύτερη ποσότητα τραπεζογραµµατίων, αλλά και αφετέρου να καταστήσουν την 
απώλεια µεταλλικού αποθέµατος κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης στο clearing house 
λιγότερο επαχθή (Goodhart 1988:30).  Βεβαίως µια πιστωτική επέκταση των εκδοτικών 
τραπεζών υπό καθεστώς Free Banking µεταφέρει το βάρος για τη διαπίστωση της 
φερεγγυότητας του εκδοτικού φορέα στο συναλλακτικό κοινό, κάτι που σηµαίνει ότι οι 
απαιτήσεις για ορθή πληροφόρηση γύρω από την κατάσταση της πιστωτικής αγοράς 
µεταφέρονται σ’ ένα σώµα που τόσο λόγω του αριθµητικού όγκου του όσο και των – 
εγγενώς – έντονων εσωτερικών διαφορισµών που παρουσιάζει – µεταξύ άλλων και στην 
ασυµµετρία αναφορικά µε την πρόσβαση στο πλέγµα πληροφοριών – συνιστά  ένα  
µάλλον ακατάλληλο ελεγκτικό υποκείµενο τέτοιου είδους. 

Το επιχείρηµα που προτάσσεται από τους θιασώτες του Central Banking, ότι ο 
µηχανισµός του clearing house είναι ανεπαρκής στο να επιφέρει την απαραίτητη 
πειθαρχία στην εκδοτική δραστηριότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων, παραβλέπει το 
γεγονός ότι µια πολιτική υπερεπέκτασης στην έκδοση τραπεζογραµµατίων 
αντιστρατεύεται το συµφέρον των ίδιων των τραπεζών, διότι αν το µέγεθος των 
τραπεζογραµµατίων που θέτουν σε κυκλοφορία βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε τα 
µεταλλικά τους αποθέµατα, υπονοµεύουν την ίδια τους την υπόσταση (Dowd 1989:461). 

Μεγάλη σπουδαιότητα αποδίδεται από τις θεωρητικές προσεγγίσεις όλων των 
αποχρώσεων στο ποιο από τα δυο συστήµατα διασφαλίζει ικανοποιητικότερα τους όρους 
αντιµετώπισης µιας κατάστασης κρίσης, που συνήθως λαµβάνει τη µορφή µαζικής 
προσφυγής στα ταµεία των εκδοτικών φορέων, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
ανταλλαγή των τραπεζογραµµατίων µε µεταλλικές αξίες.  Στο σύστηµα του Free 
Banking η ύπαρξη ενός αριθµού εκδοτικών τραπεζών, σχετικά ισοβαρών ή τουλάχιστον 
χωρίς να παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις ως προς το µερίδιο που κατέχουν στην 
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εκδοτική αγορά, συνεπάγεται την κατάτµηση του µεταλλικού καλύµµατος.  Αυτή η 
διάχυση του µεταλλικού αποθέµατος σ’ ένα αριθµό φορέων έχει ως αποτέλεσµα την 
αδυναµία του συστήµατος να παρέχει τη δυνατότητα άµεσης µετατροπής όλων των 
τραπεζογραµµατίων, κατάσταση που κυοφορεί κινδύνους επίτασης της νοµισµατικής 
κρίσης και πρόκλησης φαινοµένων πανικού στο κοινό.  Ο Dowd, ένας εκ των 
επιφανέστερων θεωρητικών του Free Banking, υποστηρίζει την ικανότητα αυτού του 
συστήµατος να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα σε συνθήκες κρίσης, σε σχέση µε 
το σύστηµα του Central Banking.  Θεωρεί ότι όταν ο πανικός εκδηλώνεται µε τη µορφή 
ανάληψης των καταθέσεων που διατηρεί το κοινό υπό τη µορφή τραπεζογραµµατίων, η 
δυνατότητα των τραπεζών να εκδίδουν τραπεζογραµµάτια, που σε πρώτη φάση δεν 
επιστρέφουν στα ταµεία για να µετατραπούν σε µεταλλικές αξίες, επιτρέπει σ’ αυτές 
αφενός να ικανοποιήσουν τη ζήτηση που εκδηλώνεται για την ανάληψη των 
τραπεζογραµµατίων και αφετέρου να προβούν σε πρώτο στάδιο στην αγορά 
βραχυπρόθεσµων χρεογράφων, των οποίων η τιµή θα κατέλθει λόγω της ανόδου των 
επιτοκίων που θα προκληθεί από την κρίση, ενώ σε δεύτερο στάδιο, η εξοµάλυνση της 
κατάστασης και η υποχώρηση του πανικού θα επιφέρουν πτώση των επιτοκίων και 
συνακόλουθα άνοδο της τιµής των χρεογράφων.  Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία οι 
εκδοτικές τράπεζες προβαίνουν στην πώληση των χρεογράφων και αποκοµίζουν ένα 
ποσοστό κέρδους, που θα προκύψει από τη διαφορά της τιµής αγοράς και της τιµής 
πώλησης των χρεογράφων, µειώνοντας ταυτόχρονα και τη νοµισµατική κυκλοφορία και 
αποτρέποντας την πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων στην οικονοµία (Dοwd 
1989:26-27). 

Αν η κρίση λάβει την µορφή όπου το κοινό αξιώνει τη µετατροπή των 
τραπεζογραµµατίων σε µεταλλικά ανταλλακτικά µέσα, οι εκδοτικές τράπεζες 
προκειµένου να αποφύγουν την εξάντληση των µεταλλικών τους αποθεµάτων σε σηµείο 
ώστε να αποδειχθούν αφερέγγυες προς το κοινό, ικανοποιώντας µόνο µερικώς τη ζήτηση 
που θα προκύψει από το κοινό, θα ακολουθήσουν µια πολιτική παροχής κινήτρων.Το 
κυριότερο από αυτά θα είναι το να καταστούν τοκοφόρα τα τραπεζογραµµάτια που θα 
διακρατήσει το κοινό για µια προκαθορισµένη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
κάτοχοι των τραπεζογραµµατίων δεν θα τα προσκοµίζουν προς µετατροπή στα ταµεία 
των τραπεζών.  Οι τράπεζες µε τη σειρά τους θα αναζητήσουν το διάστηµα αυτό την 
πλέον συµφέρουσα λύση στη χρηµαταγορά προκειµένου να δανειστούν µεταλλικές αξίες 
µε επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει σε ύψος το επιτόκιο µε το οποίο αυτές επιβαρύνονται, 
ώστε να αποφύγουν την διαρροή των µεταλλικών τους αποθεµάτων από τη µετατροπή 
των τραπεζογραµµατίων τους.  Με την πάροδο του χρονικού διαστήµατος για το οποίο οι 
τράπεζες προσέφεραν την απόδοση τόκων, µε αντάλλαγµα την διακράτηση των 
τραπεζογραµµατίων τους από το κοινό, αυτές θα είναι πλέον σε θέση να ικανοποιήσουν 
τη ζήτηση για τη µετατροπή των τραπεζογραµµατίων από το κοινό και η κρίση θα 
τερµατιστεί.  Με την εξοµάλυνση της κατάστασης  τα µεταλλικά νοµίσµατα θα 
επιστρέψουν στα ταµεία των τραπεζών και θα καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των 
δανειακών υποχρεώσεων σε µεταλλικές αξίες, που δηµιούργησαν βραχυπρόθεσµα οι 
τράπεζες για να αντιµετωπίσουν την κρίση.  Κατά τον Dowd, το κοινό θα αποδεχθεί το 
να καταστούν τοκοφόρα τα τραπεζογραµµάτια που διακρατεί, µε αντάλλαγµα τη µη 
µετατροπή τους, γιατί γνωρίζει τον κίνδυνο που διατρέχει να ικανοποιηθεί η ζήτηση για 
µεταλλικές αξίες µόνο αυτών που θα προστρέξουν πρώτοι στα ταµεία των τραπεζών και 
να απορροφήσουν το διαθέσιµο µεταλλικό απόθεµα. 

Ο Dowd θεωρεί ότι η αστάθεια που παρατηρείται ιστορικά στα νοµισµατικά 
συστήµατα διαφόρων χωρών είναι προϊόν εξωτερικής (δηλαδή κρατικής) παρέµβασης 
και οφείλεται στις επιδιώξεις του κράτους να επιβάλει περιορισµούς στην έκδοση 
τραπεζογραµµατίων, παραχωρώντας το εκδοτικό προνόµιο σ’ ένα µόνο φορέα ή στην 
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προσπάθεια του για άντληση πόρων από το νοµισµατικό σύστηµα (Dowd 1989:31).  
Αντίθετα, θεωρεί ότι οι νοµισµατικές κρίσεις, µε τη µορφή που αναλύθηκαν παραπάνω, 
αντιµετωπίζονται ευχερέστερα και µε ένα µηχανισµό που λειτουργεί οιονεί «αυτόµατα» 
από ένα εκδοτικό σύστηµα που είναι οργανωµένο βάσει των αρχών του laissez-faire, 
όπως είναι το σύστηµα του Free Banking.  Βεβαίως η νοµισµατική ιστορία δεν δικαιώνει 
τις απόψεις του Dowd περί του αυτόµατου τρόπου µε τον οποίο το σύστηµα του Free 
Banking είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις νοµισµατικές κρίσεις, ενώ και οι 
προϋποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η θεωρητική του κατασκευή (όπως πχ η επιθυµία 
του κοινού να διατηρεί τοκοφόρα τραπεζογραµµάτια σε αντάλλαγµα για τη µη 
µετατροπή τους για ένα χρονικό διάστηµα σε συνθήκες πανικού) ενδέχεται να µην είναι 
συµβατές µε τη σφαίρα της πραγµατικότητας. 

Η διάχυση του µεταλλικού καλύµµατος σε ένα αριθµό εκδοτικών φορέων και η 
µη συγκέντρωσή του σε µια ΚΤ δεν αντιµετωπίζεται θετικά από τον Bagehot, καθώς ο 
ίδιος θεωρεί ότι µε αυτό τον τρόπο µειώνεται η ικανότητα του µεταλλικού αποθέµατος να 
θέτει σε κυκλοφορία χρηµατικά µεγέθη πολλαπλάσια της αξίας της µεταλλικής βάσης 
που διαθέτει ένα νοµισµατικό σύστηµα, κάτι που καθιστά ευπαθέστερη την οικονοµική 
δραστηριότητα στις διακυµάνσεις που εµφανίζει το µεταλλικό κάλυµµά της µοναδικής – 
ή της πλέον σηµαντικής από άποψη µεγέθους – εκδοτικής τράπεζας.  Επιπλέον, επειδή η 
ορθή διαχείριση του µεταλλικού καλύµµατος επαφίεται στην ικανότητα και σύνεση ενός 
µικρού αριθµού ατόµων, που απαρτίζουν το διοικητικό συµβούλιο της ΚΤ, τα πιθανά 
λάθη στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής ενδέχεται να είναι συχνότερα και να 
έχουν σαφώς µεγαλύτερο αντίκτυπο στο νοµισµατικό σύστηµα σε σύγκριση µε το 
σύστηµα του Free Banking (Bagehot 1873/1999:108-109).  Κατά τον ίδιο επίσης, το 
γεγονός ότι το σύστηµα του Central Banking αποτελεί παράγωγο κρατικής παρέµβασης 
είναι πιθανότερο αυτό το σύστηµα να παρουσιάζει συχνότερα – απ’ ότι το Free Banking 
– την ανάγκη για παροχή βοήθειας από το κράτος, αλλά και να είναι ευεπίφορο στις 
κρατικές παρεµβάσεις (Bagehot 1873/1999:100). 

Εξαιρετικά µεγάλη σηµασία επιβάλλεται να δοθεί στην ασυµβατότητα που 
προκύπτει από την ύπαρξη εκδοτικών τραπεζών, που λειτουργούν υπό τις συνθήκες 
ικανοποίησης ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων, που στοχεύουν µε άλλα λόγια στη 
µεγιστοποίηση των κερδών τους.  Ένας εκδοτικός φορέας ακολουθεί µια πολιτική 
επέκτασης στην έκδοση των τραπεζογραµµατίων του, µια πολιτική που υπαγορεύεται 
από τους όρους µεγιστοποίησης της κερδοφορίας του.  Αν όµως συνεκτιµηθεί ότι ο ίδιος 
αυτός φορέας διατηρεί ένα µέρος του µεταλλικού καλύµµατος της οικονοµίας, 
µεταβιβάζεται ipso facto σ’ αυτόν και ένα µέρος της ευθύνης για την οµαλή λειτουργία 
του νοµισµατικού συστήµατος.  Κατά συνέπεια ένας εκδοτικός φορέας – κατά αναγκαίο 
τρόπο – οφείλει να λειτουργεί και µε κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα κατά την άσκηση 
της εκδοτικής του δραστηριότητας, καθ’ όσον µια µη συνετή εκδοτική πολιτική 
ενδέχεται να επιφέρει κλυδωνισµούς στα θεµέλια του νοµισµατικού συστήµατος, 
προκαλώντας αστάθεια σ’ ολόκληρο το πλέγµα του οικονοµικού γίγνεσθαι.  Εποµένως 
ένας εκδοτικός φορέας, για να είναι σε θέση να εκπληρώσει την κοινωνική του 
αποστολή, θα πρέπει να διαχειρίζεται το µεταλλικό του απόθεµα και το εκδοτικό του 
δικαίωµα µε µη κερδοσκοπικά κριτήρια.  Αναδύεται λοιπόν το ζήτηµα αποποίησης από 
ένα εκδοτικό φορέα των κερδοσκοπικού χαρακτήρα στοχεύσεών του στο βωµό της 
διατήρησης της σταθερότητας του νοµισµατικού συστήµατος, στοιχείο που θεωρείται ως 
θεµελιώδης συνιστώσα για την επίτευξη οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Εκ των προειρηµένων συνάγεται ότι υφίσταται σχέση ασυµβατότητας µεταξύ 
εκδοτικής λειτουργίας και οικονοµικής δράσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Goodhart 
1988:103), κάτι που σηµαίνει ότι το σύστηµα του Free Banking βασίζεται σε µια σχέση 
αντινοµίας που εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα του νοµισµατικού 
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συστήµατος.  Η αποσύνδεση της εκδοτικής δραστηριότητας µιας τράπεζας από τις 
κερδοσκοπικές στοχεύσεις είναι δυνατή µόνο κάτω από ένα καθεστώς Central Banking 
όπου η ΚΤ δεν αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση των κερδών της αλλά στη διασφάλιση των 
όρων που στοιχειοθετούν ένα υγιές και σταθερό νοµισµατικό περιβάλλον.  Το γεγονός 
ότι είναι – εγγενώς – προβληµατική η συνύπαρξη στον ίδιο φορέα της εκδοτικής 
δραστηριότητας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (κυρίως αυτή του 
lender of last resort) και της κερδοσκοπικής επιχειρηµατικής δράσης καθιστά 
επιβεβληµένη όχι µόνο τη συγκρότηση ενός ενιαίου εκδοτικού φορέα αλλά και την 
επόπτευση αυτού του φορέα από το κράτος, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η 
εκπλήρωση του κοινωνικού του σκοπού.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
Τράπεζας της Αγγλίας, όπου η µετάβαση της από ένα καθεστώς κερδοσκοπικής και 
ανταγωνιστικής επιχειρηµατικής δράσης σ’ ένα καθεστώς πλήρους ανάληψης των 
υποχρεώσεων που συνάδουν µε τη φύση της λειτουργίας µιας ΚΤ υπήρξε µια 
µακροχρόνια και ακανθώδης διαδικασία (Goodhart 1988:451). 

Αυτή η µετάβαση αντιµετωπίστηκε µε τη νοµοθετική παρέµβαση, και πιο 
συγκεκριµένα µε τη θέσπιση του Bank Charter Act, που επέτυχε τη διάζευξη της 
εκδοτικής λειτουργίας και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Τράπεζας της 
Αγγλίας διαιρώντας την τελευταία σε δύο τµήµατα, το Εκδοτικό Τµήµα (Issue 
Department) και το Τραπεζικό Τµήµα (Banking Department).  Αυτή η εξέλιξη, όπως 
ήταν φυσικό, επηρέασε σχεδόν το σύνολο του πλανήτη, καθιστώντας τη δηµιουργία ενός 
ενιαίου και µη κερδοσκοπικού εκδοτικού φορέα ως αναπόσπαστο στοιχείο των εθνικών 
νοµισµατικών συστηµάτων. 

Το σύστηµα του Central Banking υπερτερεί του Free Banking και σε δυο άλλες 
σηµαντικές πτυχές του νοµισµατικού συστήµατος, πέραν της ανωτερότητας που 
εµφανίζει αναφορικά µε την ικανότητά του να αντιµετωπίζει τις νοµισµατικές κρίσεις, 
κατά τη διάρκεια των οποίων απαιτείται η ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα που θα ελέγχει το 
σύνολο του µεταλλικού καλύµµατος, θα είναι ο µόνος που θα έχει την αρµοδιότητα 
επόπτευσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και θα κινείται µε συντονισµένες 
ενέργειες που δεν θα εξυπηρετούν κερδοσκοπικές στοχεύσεις.  Πιο συγκεκριµένα, το 
σύστηµα του Central Banking επιτυγχάνει την ευχερέστερη διασύνδεση των εθνικών 
νοµισµατικών συστηµάτων, κάτι που είναι εξόχως σηµαντικό, δεδοµένου ότι είναι 
αδήριτη η ανάγκη για συνεργασία επί των νοµισµατικών θεµάτων σε διεθνές επίπεδο, 
ώστε να επιτευχθεί ο συντονισµός που είναι απαραίτητος για την επιτυχή διευθέτηση 
ζητηµάτων που εκ της φύσης τους απαιτούν διεθνή συνεργασία (π.χ. η διαρρύθµιση του 
συστήµατος των διεθνών πληρωµών, η εµφάνιση πληθωριστικών πιέσεων σε διεθνές 
επίπεδο και η αντιµετώπισή τους, η διευθέτηση των εξωτερικών υποχρεώσεων των 
κρατών κτλ).  Η απαίτηση για εκπροσώπηση των κρατών από ένα ενιαίο φορέα, ο οποίος 
θα διαθέτει την ικανότητα, αλλά και τη θεσµική αρµοδιότητα να διαπραγµατεύεται, αλλά 
και να επιφέρει τις απαραίτητες  διαρρυθµίσεις και αλλαγές στο εθνικό νοµισµατικό 
σύστηµα, είναι µάλλον ευνόητη.  Αυτό όµως – όπως καθίσταται προφανές – είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί από µια εκδοτική τράπεζα ή µια οµάδα τέτοιων 
τραπεζών, που δραστηριοποιούνται σ’ ένα πλαίσιο ανταγωνισµού, που διέπεται από τις 
αρχές του συστήµατος του Free Banking. 

Μια παράµετρος, στην οποία το σύστηµα του  Free Banking αδυνατεί να 
ανταποκριθεί µε επιτυχία, είναι η απαίτηση για την ύπαρξη ενός εθνικού νοµισµατικού 
µέσου, που θα επέχει το ρόλο του συναλλάγµατος στις διεθνείς συναλλαγές, πέραν των 
µεταλλικών νοµισµατικών µέσων.  Στο σύστηµα του Free Banking βρίσκονται σε 
κυκλοφορία µια σειρά τραπεζογραµµατίων, που διαφέρουν ως προς την αξία τους και 
την αξιοπιστία τους, ενώ και οι διαφορές αυτές που παρουσιάζονται µεταξύ τους 
µεταβάλλονται συχνά. 
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Εάν µάλιστα το σύστηµα του Free Banking ακολουθείται ως οργανωτικό πλαίσιο 
των νοµισµατικών συστηµάτων και από άλλες χώρες το πρόβληµα αποκτά δυσθεώρητες 
διαστάσεις.  Συνεπώς είναι αναγκαία η ύπαρξη εν κυκλοφορία ενός οµοιόµορφου 
χρηµατικού µέσου, που θα χρησιµοποιείται ως µέτρο αξιών για τον υπολογισµό της αξίας 
των άλλων εθνικών νοµισµατικών µονάδων, αλλά και ευρύτερα ως συναλλακτικό αξιακό 
µέσο, το οποίο θα διαθέτει, λόγω της οµοιοµορφίας του, ένα επαρκή βαθµό αξιοπιστίας 
στις εξωτερικές συναλλαγές.  Συνάγεται ως εκ τούτου ότι το σύστηµα του Central 
Banking, που διασφαλίζει την οµοιοµορφία της εσωτερικής νοµισµατικής κυκλοφορίας, 
αντιµετωπίζει καλύτερα το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

Το στοιχείο του ανταγωνισµού µεταξύ των εκδοτικών τραπεζών, που ταυτόχρονα 
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε σκοπό την πραγµατοποίηση κερδών, εισάγει 
και ένα επιπλέον πρόβληµα αναφορικά µε τη λειτουργία του lender of last resort.  Η ίδια 
η φύση αυτής της λειτουργίας καθιστά προβληµατική την άσκησή της από ένα αριθµό 
αµοιβαία ανταγωνιστικών φορέων, λόγω της δυσχέρειας επίτευξης συµφωνίας και 
ανάληψης κοινής δράσης για την αντιµετώπιση µιας νοµισµατικής κρίσης από 
πιστωτικές οντότητες, των οποίων τα συµφέροντα βρίσκονται σε διάσταση, δεδοµένου 
ότι πρόκειται και για κερδοσκοπικά επιχειρηµατικά σχήµατα, που δραστηριοποιούνται 
σε κοινό περιβάλλον αγοράς.  Ακόµα λοιπόν και εάν η λειτουργία του lender of last resort 
σ’ ένα σύστηµα Free Banking αναληφθεί από ένα αριθµό εκδοτικών φορέων, πέρα από 
την ασυµβατότητα που προκύπτει µεταξύ της κοινωνικής ευθύνης και της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως καταδείχτηκε παραπάνω, αναφύονται δυσκολίες 
τόσο ως προς τον συντονισµένο χαρακτήρα της δράσης των εκδοτικών τραπεζών, που 
επέχουν τον ρόλο του lender of last resort, όσο και από τον προβληµατικό συµβιβασµό 
των αντιτιθέµενων – εµπορικής φύσης – συµφερόντων τους.  Το σύστηµα του Free 
Banking αποδεικνύεται εκ των ανωτέρω ότι υστερεί – συγκριτικά µε το σύστηµα του  
Central Banking – στην επιτέλεση λειτουργιών που εµπίπτουν στη σφαίρα αρµοδιοτήτων 
µιας ΚΤ, λειτουργίες που στοιχειοθετούν όρο sine qua non για την ύπαρξη και 
αναπαραγωγή ενός υγιούς νοµισµατικού συστήµατος, µε τα πολλαπλασιαστικά οφέλη 
που προκύπτουν απ’ αυτό το γεγονός για το σύνολο µιας οικονοµίας. 

Ο περιορισµός όµως του εκδοτικού προνοµίου σ’ ένα κυρίαρχο εκδοτικό φορέα, 
που εδραιώνεται ιστορικά µε την παρέµβαση της κρατικής εξουσίας και θεµελιώνεται 
ιδεολογικά επί της αρχής ότι το κράτος οφείλει και πρέπει να είναι ο ρυθµιστής του 
νοµισµατικού µέσου, πέρα από την αποσόβηση του κινδύνου µιας αλόγιστης έκδοσης 
συναλλακτικών µέσων από ένα αριθµό αµοιβαία ανταγωνιστικών φορέων, διασφαλίζει 
τη νοµική προστασία του προνοµίου σε περιόδους νοµισµατικής κρίσης, όπου η 
πιστωτική φερεγγυότητα του εκδοτικού φορέα κλονίζεται.  Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται 
την ικανότητα νοµιµοποίησης – από πλευράς του εκδοτικού φορέα µε τη νοµική κάλυψη 
που του παρέχει το κράτος – της αναγκαστικής κυκλοφορίας, δηλαδή την άρση της 
µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων, που συνιστούν «συµβολικά» µέσα 
πληρωµής, σε µεταλλικό χρήµα.  Το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας – µε τη 
θεσµική προστασία που συνεπάγεται για τον εκδοτικό φορέα – δηµιουργεί τους όρους 
για τη διατήρηση του µεταλλικού αποθέµατος της εκδοτικής τράπεζας, αλλά και την 
µονοσήµαντη κίνηση του µεταλλικού χρήµατος, που βρίσκεται σε κυκλοφορία στα 
ταµεία του εκδοτικού φορέα, κάτι που σηµαίνει ότι υπό καθεστώς µεταλλικής 
νοµισµατικής βάσης, όπου µόνο τα µεταλλικά µέσα πληρωµής θεωρείται ότι φέρουν 
πραγµατική αξία, συγκεντρώνεται όλο το µεταλλικό χρήµα – δηλαδή το σύνολο των 
πραγµατικών κινητών αξιακών πόρων της κοινωνίας – σε ένα µόνο φορέα (Θωµαδάκης 
1981:49-50).  Αυτό σηµαίνει ότι σε συνθήκες νοµισµατικής κρίσης το σύστηµα του 
Central Banking, λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί προϊόν κρατικής παρέµβασης, ευνοεί 
την παροχή της κρατικής επικουρίας προς τον κεντρικό εκδοτικό φορέα, αφενός λόγω 
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του µοναδικού του χαρακτήρα, µε ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για το ίδιο το κράτος, όσο 
και για την αγοραία οικονοµία, αλλά και γιατί στερείται η κεντρική εκδοτική τράπεζα 
κερδοσκοπικών κινήτρων, γεγονός που της επιτρέπει να διαχειρίζεται το µεταλλικό 
κάλυµµα µε κοινωνικά – και όχι αγοραίου κέρδους – κριτήρια.  Βεβαίως και σε καθεστώς 
µόνιµης αναγκαστικής κυκλοφορίας, όπου ουδεµία υποχρέωση µετατροπής των 
τραπεζογραµµατίων σε µεταλλικό χρήµα υφίσταται, η παραπάνω ανάλυση δεν στερείται 
βασιµότητας, αφού η κρατική παρέµβαση και σε αυτή την περίπτωση θα 
πραγµατοποιηθεί για τους ίδιους λόγους, που παρατέθηκαν προηγουµένως. 

Οι οπαδοί του συστήµατος του Free Banking θεωρούν ότι ακριβώς λόγω του 
γεγονότος ότι το σύστηµα του Central Banking είναι αποτέλεσµα κρατικής παρέµβασης 
είναι εγγενώς επιρρεπές στη δηµιουργία πληθωριστικών πιέσεων, αφού σε περιόδους , 
όπου για διαφορετικούς λόγους το κράτος επιθυµεί να προβεί σε αύξηση των δαπανών 
του, οι πόροι που θα απαιτηθούν για αυτή τη δηµοσιονοµική επέκταση είναι πιθανό να 
αποτελούν το προϊόν άσκησης πίεσης του κράτους προς την ΚΤ, χρησιµοποιώντας το 
εκδοτικό προνόµιο του κεντρικού εκδοτικού φορέα για την άντληση – µε ευνοϊκούς 
όρους – αγοραστικής δύναµης απ’ αυτόν, ως αντισταθµιστική παροχή για την 
παραχώρηση – αλλά και τη διατήρηση απ’ αυτόν – του εκδοτικού προνοµίου (Goodhart 
1988:19-20).  Σε καθεστώς όπου υφίσταται µεταλλική νοµισµατική βάση και άρα 
µετατρεψιµότητα των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων σε µεταλλικές 
νοµισµατικές αξίες, το κράτος αποσπά από την ΚΤ µέρος ή το σύνολο του µεταλλικού 
καλύµµατος, επιβάλλει την άρση της µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων και τα 
καθιστά υποχρεωτικώς αποδεκτά µέσα πληρωµών (legal tender), κάτι που σηµαίνει ότι 
τα τραπεζογραµµάτια του εκδοτικού φορέα γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά σ’ όλο το 
φάσµα των οικονοµικών συναλλαγών, πράγµα που τα καθιστά οιονεί µεταλλικές αξίες σε 
επίπεδο εθνικής (εγχώριας) νοµισµατικής κυκλοφορίας. 

Σε αµφότερες των περιπτώσεων διογκώνεται η ποσότητα των 
τραπεζογραµµατίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, στην πρώτη από πλευράς του 
κράτους, που χρησιµοποιεί το εκδοτικό προνόµιο υποχρεώνοντας την ΚΤ να εκδώσει 
τραπεζογραµµάτια που θα διατεθούν από το κράτος για να καλυφθούν οι δηµοσιονοµικές 
ανάγκες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ΚΤ ως αντιπαροχή για τη διάθεση του 
µεταλλικού καλύµµατος προς το κράτος, λαµβάνει το δικαίωµα έκδοσης ενός όγκου 
τραπεζογραµµατίων ίσου σε ονοµαστική αξία µε την ποσότητα του µεταλλικού 
χρήµατος που διέθεσε στο κράτος. 

Πάνω στο πρόβληµα των εγγενών τάσεων που χαρακτηρίζει τα εθνικά 
συστήµατα Central Banking να προκαλούν πληθωριστικά φαινόµενα, διατυπώθηκε από 
τον Friedrich von Hayeκ η πρόταση για τη συγκρότηση ενός διεθνούς νοµισµατικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο θα έχουν αφαιρεθεί όλοι οι συναλλαγµατικοί έλεγχοι και 
περιορισµοί, ενώ θα καθίσταται νόµιµο και αποδεκτό το να συνάπτονται εµπορικές 
συµφωνίες και να πραγµατοποιούνται συναλλαγές σε οποιονδήποτε εθνικό νόµισµα 
επιλέγουν οι συµβαλλόµενοι, οδηγούµενοι έτσι σ’ ένα ανταγωνισµό µεταξύ των εθνικών 
νοµισµάτων (Hayek 1976:16).  Η πρόταση όµως αυτή του Hayek δεν µπορεί να 
υποστηριχτεί ότι χαρακτηρίζεται από ρεαλισµό, δεδοµένου ότι οι όροι στις οποίες 
στηρίζεται η εφαρµογή του σχεδίου του είναι µάλλον ανεδαφικοί. 

Η Vera Smith υπογραµµίζει δυο επιπλέον σηµεία που θεωρεί ότι το σύστηµα του 
Central Banking, όπου υφίσταται πρακτικά µόνο µια πηγή µεταλλικού καλύµµατος, 
δηλαδή το µεταλλικό απόθεµα της ΚΤ (ακόµα σε καθεστώς µη µεταλλικής νοµισµατικής 
βάσης, όπου η ΚΤ διακρατεί τµήµα των καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών ως µέσο 
ρύθµισης της νοµισµατικής κυκλοφορίας, αλλά και επιπρόσθετης διασφάλισης των 
καταθέσεων που τηρεί το κοινό στις εµπορικές τράπεζες, παρουσιάζει σοβαρές 
αδυναµίες.   Το πρώτο είναι ότι οι ΚΤ κατά κανόνα προβαίνουν σε επαναδανεισµό του 
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καλύµµατος (είτε µεταλλικού, είτε υπό τη µορφή τραπεζογραµµατίων) που διατηρούν σ’ 
αυτήν οι εµπορικές τράπεζες.  Σε περίοδο όµως νοµισµατικής κρίσης εκδηλώνεται η 
ζήτηση – από το σύνολο σχεδόν του τραπεζικού συστήµατος – για ανάληψη του 
τµήµατος των καταθέσεων τους που διακρατούνται από την ΚΤ, προκειµένου να 
καλύψουν αντίστοιχες απαιτήσεις των πελατών τους.  Όµως η πολιτική επαναδανεισµού 
– µέρους των καταθέσεων αυτών – που ακολουθούν οι ΚΤ, θέτει σε επισφάλεια τη 
δυνατότητά τους να επιστρέψουν το σύνολο ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτών των 
αποθεµατικών στις εµπορικές τράπεζες, εξέλιξη που µπορεί να οδηγήσει σε επίταση της 
κρίσης (Smith 1936/1990:140). 

Το δεύτερο σηµείο σχετίζεται µε την πεποίθηση που διακατέχει τις εµπορικές 
τράπεζες ότι σε περίπτωση νοµισµατικής κρίσης, που θα είναι ακόµα και απόρροια µιας 
ασύνετης πιστωτικής επέκτασης, το κράτος θα παρέχει στην ΚΤ την απαραίτητη 
υποστήριξη προκειµένου αυτή να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την κρίση.  Αυτή η γνώση 
των εµπορικών τραπεζών τις ωθεί στο να ακολουθούν µια πιο δυναµική πιστωτική 
πολιτική στην προσπάθεια τους για επίτευξη υψηλότερων κερδών, διαδικασία που πέρα 
από την ενδεχόµενη γέννηση πληθωριστικών πιέσεων µπορεί να επιφέρει αστάθεια στο 
νοµισµατικό σύστηµα εξαιτίας του κλονισµού της εµπιστοσύνης του κοινού προς τη 
φερεγγυότητα και αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.  Κατ’ αυτό τον τρόπο 
οι εµπορικές τράπεζες µεταβιβάζουν το κόστος της διατήρησης της σταθερότητας του 
νοµισµατικού συστήµατος και διαχείρισης και αντιµετώπισης των νοµισµατικών 
κρίσεων εξολοκλήρου στην ΚΤ. 

Η ανάλυση της Smith αδυνατεί να αναγνωρίσει το γεγονός ότι ακόµα και αν η 
εκδοτική λειτουργία ήταν οργανωµένη υπό τη µορφή του Free Banking, σε περιόδους 
νοµισµατικής κρίσης η κρατική παρέµβαση δεν θα απουσίαζε, διότι η 
αποσταθεροποίηση του νοµισµατικού συστήµατος, πέραν του ιστορικού γεγονότος ότι 
εκδηλώνεται και σε συστήµατα  Free Banking είναι µια εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση 
για το σύνολο του κοινωνικού πλέγµατος και εποµένως είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν η 
επιτυχής αντιµετώπιση του αφεθεί αποκλειστικά σε αγοραίους µηχανισµούς και σε 
κερδοσκοπικά τραπεζικά ιδρύµατα. 

 
 

1.7.  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 
Τα νοµισµατικά συστήµατα που βασίζονταν στην ύπαρξη της µεταλλικής νοµισµατικής 
βάσης, όπου η ποσότητα των τραπεζογραµµατίων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία 
προσδιορίζονταν από το µέγεθος του µεταλλικού νοµισµατικού αποθέµατος που διέθετε 
η χώρα και κατά συνέπεια το µεταλλικό αυτό απόθεµα λειτουργούσε και ως ένας 
πολλαπλασιαστής της ποσότητας των χρηµατικών µέσων που κυκλοφορούσαν σε µια 
οικονοµία, υιοθέτησαν τα µεταλλικά νοµισµατικά µέσα, και κυρίως το χρυσό, ως τα 
χρηµατικά µέσα µε τα οποία θα διεξάγονταν το εξωτερικό εµπόριο και θα 
πραγµατοποιούνταν οι διεθνείς ροές των χρηµατικών κεφαλαίων. 

Τα νοµισµατικά συστήµατα µεταλλικής βάσης που εφαρµόστηκαν είναι του 
µονοµεταλλικού και του διµεταλλικού κανόνα.  Στον µονοµεταλλικό κανόνα η ποσότητα 
των τραπεζογραµµατίων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία προσδιορίζονταν από το 
µέγεθος του µεταλλικού αποθέµατος της χώρας που αποτελούνταν από χρυσό µε τη 
µορφή ράβδων και νοµισµάτων, ενώ στο διµεταλλικό κανόνα τα µεγέθη της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας υπό µορφή τραπεζογραµµατίων προσδιορίζονταν 
επιπροσθέτως και από την ποσότητα του  µεταλλικού αποθέµατος αργύρου που 
διατηρούσε η χώρα.  Στην περίπτωση του διµεταλλικού κανόνα καθορίζονταν µια σχέση 
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ανταλλαγής µεταξύ του χρυσού και του αργύρου, καθ’ ότι τα δυο αυτά µέταλλα δεν 
θεωρούνταν ισοδύναµης αξίας.  Ως εκ τούτου τα δυο µέταλλα είχαν διαφορετική 
βαρύτητα επί του προσδιορισµού του µεγέθους της κυκλοφορίας των 
τραπεζογραµµατίων στις χώρες που εφάρµοσαν κατά καιρούς το διµεταλλικό κανόνα, 
όπως ήταν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ελβετία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα κ.ά.  Οι 
νοµισµατικές αρχές των κρατών που θεµελίωναν την λειτουργία των νοµισµατικών τους 
συστηµάτων επί της µεταλλικής νοµισµατικής βάσης αναλάµβαναν την υποχρέωση της 
µετατρεψιµότητας των τραπεζογραµµατίων που τίθεντο σε κυκλοφορία, δηλαδή την 
ανταλλαγή τους µε χρυσό – κυρίως – ή και µε άργυρο – εάν ίσχυε διµεταλλικός κανόνας 
– βάσει µιας καθορισµένης ισοτιµίας ανταλλαγής των τραπεζογραµµατίων µε τα 
πολύτιµα µέταλλα που ορίζονταν σε κάθε χώρα.  Η επιλογή των δυο αυτών πολύτιµων 
µετάλλων ως µέσων πραγµατοποίησης των διεθνών πληρωµών, αλλά και ως βάσης – µε 
πολλαπλασιαστικές ιδιότητες – για τον προσδιορισµό του µεγέθους της εγχώριας 
νοµισµατικής κυκλοφορίας εδράζεται στην – από την αρχαιότητα – αποδοχή της 
χρησιµότητάς τους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ενσωµατώνουν, όπως 
είναι η ανθεκτικότητά τους, ο υψηλός βαθµός διαιρετότητας κτλ. 

Η επικράτηση του µονοµεταλλικού κανόνα στις διεθνείς συναλλαγές οφείλεται 
στο ότι η λειτουργία του διµεταλλικού κανόνα σε διεθνές επίπεδο προκαλεί δυσκολίες 
που πηγάζουν από την διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στις διάφορες χώρες µεταξύ 
της νοµίµως καθορισθείσας σχέσης ανάµεσα στον χρυσό και τον άργυρο και την 
αντίστοιχη σχέση που διαµορφώνονταν για τα δυο µέταλλα στη διεθνή αγορά, γεγονός 
που δηµιουργούσε περιθώρια για κερδοσκοπικές κινήσεις που εκµεταλλεύονταν την 
διαφορά της τιµής των δυο µετάλλων στα διάφορα κράτη και την πραγµατοποίηση 
κερδών από την αγορά ενός µετάλλου εκεί όπου παρουσίαζε την χαµηλότερη τιµή και 
την πώληση του εκεί όπου η τιµή του κυµαίνονταν σε υψηλά επίπεδα, κάτι που 
λειτουργούσε αποσταθεροποιητικά στα µεγέθη των εσωτερικών σφαιρών νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, αλλά δηµιουργούσε και αβεβαιότητα στη διεξαγωγή των διεθνών 
συναλλαγών, εξαιτίας των συχνών µεταβολών στην αξία των δυο µετάλλων.  Μια 
διεθνής αποδοχή του διµεταλλικού κανόνα και ένας διεθνής καθορισµός της νόµιµης 
σχέσης χρυσού και άργυρου θα ήταν – θεωρητικά – σε θέση να παρακάµψουν αυτά τα 
προβλήµατα.  Όµως οι δυσκολίες που αναφύονται για την εφαρµογή ενός διεθνούς 
διµεταλλικού κανόνα είναι κυρίως πολιτικής φύσης, γιατί οι διάφορες χώρες, δεχόµενες 
διαφορετικές σχέσεις ανταλλαγής χρυσού – αργύρου, προκαλούσαν την συγκέντρωση 
του ενός ή του άλλου µεταλλικού νοµίσµατος στις χώρες που αυτό διαµορφώνονταν στην 
υψηλότερη τιµή, πράγµα που θα οδηγούσε στο να βρίσκονται κάποιες χώρες σε κανόνα 
χρυσού, δηλαδή µόνο ο χρυσός θα συνιστούσε τη µεταλλική νοµισµατική βάση του 
νοµισµατικού συστήµατος, ενώ άλλες θα ήταν σε κανόνα αργύρου (Κώττης 1985:158).  
Το ποιο όµως µέταλλο θα διαµορφώνονταν σε υψηλότερη τιµή σε κάθε χώρα συνδεόταν 
και µε ζητήµατα πολιτικής υφής, αφού η πρόσβαση στις πηγές εξόρυξης των πολύτιµων 
µετάλλων ήταν διαφορετική ή και άνιση ανάµεσα στα ισχυρότερα οικονοµικά κράτη.  
Αυτό σήµαινε ότι τα κράτη αυτά διατιµούσαν σε υψηλότερα επίπεδα το µέταλλο, χρυσό 
ή άργυρο, στο οποίο διέθεταν ευνοϊκότερους όρους πρόσβασης στις πηγές εξόρυξής 
τους.  Η επίτευξη λοιπόν ενός διεθνούς καθορισµού της νόµιµης σχέσης χρυσού και 
αργύρου ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί, καθ’ όσον εµπλέκονταν 
γύρω από το ζήτηµα αυτό ευρύτερα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα, που 
συνδέονταν µε το γεγονός ότι η επιλογή του ποιο από τα δυο µέταλλα θα είχε µεγαλύτερη 
βαρύτητα στη διεξαγωγή του συστήµατος των διεθνών πληρωµών θα αποτελούσε ένα 
ισχυρό µέσο άσκησης πολιτικής επιρροής για τις χώρες που είχαν την δυνατότητα να το 
αποκτήσουν ευχερώς. 
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Η κατίσχυση του µονοµεταλλικού κανόνα ως συστήµατος διευθέτησης των 
διεθνών πληρωµών έλαβε ιστορικά διάφορες µορφές, οι κυριότερες από τις οποίες 
υπήρξαν: α) ο κανόνας χρυσού (ΚΧ) (gold standard), β) ο κανόνας αποθέµατος χρυσού 
(ΚΑΧ) (gold bullion standard) και γ) ο κανόνας συναλλάγµατος χρυσού (ΚΣΧ) (gold 
exchange standard).  Ο ΚΧ ίσχυσε για τις κυριότερες συναλλασσόµενες χώρες, που τον 
υιοθέτησαν στο µισό περίπου αιώνα που προηγήθηκε του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, 
καθώς και στο διάστηµα που µεσολάβησε από το τέλος αυτού του πολέµου µέχρι το 
ξέσπασµα της κρίσης που ακολούθησε το µεγάλο οικονοµικό κραχ του 1929. 

Η λειτουργία του ΚΧ συνεπάγετο ότι κάθε χώρα που τον εφάρµοζε έπρεπε να 
εκπληρώνει µια σειρά από προϋποθέσεις.  Τα κράτη που συµµετείχαν στο µηχανισµό του 
ΚΧ καθόρισαν µια σχέση µετατροπής (ανταλλαγής) των εθνικών νοµισµατικών τους 
µονάδων µε µια δεδοµένη ποσότητα χρυσού, οριζόταν µε άλλα λόγια νοµοθετικά η 
ακριβής ποσότητα χρυσού που θα αντιστοιχούσε σε µια µονάδα του εθνικού νοµίσµατος.  
Βάσει της ορισθείσας αυτής σχέσης οι νοµισµατικές αρχές της χώρας ήταν 
υποχρεωµένες να πωλούν και να αγοράζουν χρυσό από το κοινό.  Η ποσότητα του 
χρήµατος υπό τη µορφή τραπεζογραµµατίων ή κερµάτων που βρίσκονταν σε 
κυκλοφορία προσδιορίζονταν από το απόθεµα χρυσού της χώρας, µε βάση την σχέση 
ανταλλαγής που είχε οριστεί.  Η εισαγωγή και εξαγωγή του χρυσού από τη χώρα 
πραγµατοποιούνταν χωρίς περιορισµούς, ενώ ελεύθερη ήταν και η κοπή και τήξη του 
χρυσού, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία χρυσών νοµισµάτων στις εγχώριες 
συναλλαγές.  Η αποκατάσταση στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας γίνονταν µέσω ενός 
µηχανισµού, που ερείδονταν στις προϋποθέσεις που παρατέθηκαν παραπάνω.  
Συγκεκριµένα στις χώρες που παρουσίαζαν έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών τους θα 
επέρχονταν µείωση του χρυσού αποθέµατος που διέθεταν και θα ακολουθούσε στις 
χώρες αυτές αντίστοιχη µείωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας.  Αυτή η πτώση στα 
µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας, που µεταφράζεται σε µείωση της αγοραστικής 
δύναµης του κοινού, θα επιφέρει µε τη σειρά της πτώση των τιµών των εγχωρίως 
παραγόµενων αγαθών.  Η µείωση των τιµών των εγχώριων προϊόντων θα οδηγήσει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και στην αύξηση των εξαγωγών και την µείωση 
των εισαγωγών, γεγονός που θα σήµαινε την ύπαρξη πλεονάσµατος στο ισοζύγιο των 
εξωτερικών συναλλαγών και εισροή χρυσού στις χώρες που παρουσίαζαν θετικό 
ισοζύγιο, µε επακόλουθο την εξισορρόπηση του ελλείµµατος που είχε δηµιουργηθεί στο 
ισοζύγιο πληρωµών.  Η αντίστροφη διαδικασία λάµβανε χώρα για την εξισορρόπηση του 
ισοζυγίου πληρωµών, όταν εµφανιζόταν πλεόνασµα στο εξωτερικό ισοζύγιο των χωρών 
του ΚΧ.  Το κράτος δεν µπορούσε να παρεµβαίνει στη διαµόρφωση του µεγέθους της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας ασκώντας πολιτική ελλειµµατικού προϋπολογισµού, γιατί σ’ 
αυτή την περίπτωση στρεβλώνονταν ο µηχανισµός αποκατάστασης του ισοζυγίου 
πληρωµών, που βασίζονταν στην παθητική προσαρµογή της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
προς το απόθεµα χρυσού της χώρας.  Συνδυαστικά ή συµπληρωµατικά, µε τον παραπάνω 
σχεδόν «µηχανιστικό» τρόπο µε τον οποίο θεωρούνταν ότι θα πραγµατοποιείται η 
εξισορρόπηση στο ισοζύγιο πληρωµών στις χώρες του ΚΧ, υπήρξε η δυνατότητα 
αυξοµείωσης του προεξοφλητικού τόκου, ανάλογα αν το ισοζύγιο πληρωµών εµφάνιζε 
πλεόνασµα ή έλλειµµα, προκειµένου να προκαλέσει την εισροή ή εκροή ξένων 
κεφαλαίων σε χρυσό και να επηρεάσει ταυτόχρονα το µέγεθος της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, διαµορφώνοντας µε αυτό τον τρόπο το επίπεδο τιµών στα επιθυµητά 
επίπεδα. 

Στο καθεστώς του ΚΧ οι χώρες που συµµετέχουν σ’ αυτό καθορίζοντας επίσηµα 
µια σταθερή σχέση µεταξύ των εθνικών τους νοµισµάτων και του χρυσού έµµεσα 
προσδιόριζαν και τη σχέση ανταλλαγής µεταξύ των εθνικών τους νοµισµάτων.  Τα εύρος 
της διακύµανσης στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες δύο εθνικών νοµισµάτων 
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προσδιορίζονταν από το κόστος αποστολής του χρυσού από τη µία χώρα στην άλλη.  Οι 
τιµές  του συναλλάγµατος στην οποία οι εξαγωγές χρυσού µόλις µπορούν να καλύψουν 
αυτό το κόστος µεταφοράς από τη µια χώρα στην άλλη ονοµάζονται χρυσά σηµεία (gold 
points).  Όταν η τιµή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι τέτοια που επιτρέπει την 
εξαγωγή του χρυσού από τη χώρα Α στη χώρα Β και καλύπτει οριακά το κόστος 
µεταφοράς του χρυσού, αυτή η τιµή ονοµάζεται χρυσό σηµείο εξαγωγής για τη χώρα Α 
και χρυσό σηµείο εισαγωγής για τη χώρα Β.  Σε περίπτωση όπου η τιµή της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας διαµορφώνεται σε επίπεδα όπου ισχύουν τα αντίστροφα 
αποτελέσµατα, αντιστρέφονται κατά ανάλογο τρόπο τα χρυσά σηµεία.  Συνεπώς είναι 
ευνόητο ότι το χρυσό σηµείο εξαγωγής της χώρας Α αντιστοιχεί µε το χρυσό σηµείο 
εισαγωγής της χώρας Β και το αντίστροφο.  Αν το εύρος µεταβολής της 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας υπερβεί τα όρια των χρυσών σηµείων καθίσταται 
συµφέρουσα η εξαγωγή χρυσού από τη µια χώρα προς την άλλη, δεδοµένου ότι θα 
προκύπτει κέρδος από τη µεταφορά χρυσού, κάτι που θα οφείλεται στη διαφορά της 
αξίας του χρυσού στις δυο χώρες.  Αυτή η διαφορά αποφέρει κέρδος το οποίο 
υπερκαλύπτει και τις δαπάνες που απαιτούνται για τη µεταφορά του από τη µια χώρα 
στην άλλη.  Η συναλλαγµατική ισοτιµία όµως που διαµορφώνεται σε επίπεδα πέρα από 
τα χρυσά σηµεία είναι προσωρινή, γιατί οι αντίστοιχες ροές χρυσού που δηµιουργούνται 
από αυτό το γεγονός µεταβάλλουν και τα µεγέθη της προσφοράς και της ζήτησης των 
εθνικών νοµισµάτων και επαναφέρουν την τιµή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε 
επίπεδα που κυµαίνονται στα όρια των χρυσών σηµείων.  Κατά συνέπεια σε καθεστώς 
ΚΧ τα χρυσά σηµεία καθορίζουν τα στενά όρια, µέσα στο εύρος των οποίων µπορεί να 
µεταβληθεί η διεθνής τιµή του νοµίσµατος µιας χώρας.  Μεταβολές πέρα από τα χρυσά 
σηµεία είναι δυνατές, αλλά δεν µπορούν παρά να έχουν βραχυχρόνιο χαρακτήρα. 

Είναι εµφανές ότι ο ΚΧ, ως θεωρητική σύλληψη, είναι επηρεασµένος σε µεγάλο 
βαθµό στις υποθέσεις και τις παραδοχές της ποσοτικής θεωρίας του χρήµατος, η οποία 
συνδέει µε στενή σχέση αιτιότητας την ποσότητα της χρηµατικής κυκλοφορίας µε το 
ύψος του επιπέδου τιµών, και µε την ΑΚ, η οποία έχει ήδη σκιαγραφηθεί όσον αφορά τις 
βασικές της θέσεις. 

Ο ΚΑΧ αποτελεί παραλλαγή του ΚΧ, διαφοροποιούµενος από αυτόν σε δύο 
σηµεία.  Στον ΚΑΧ δεν υφίσταται κυκλοφορία χρυσών νοµισµάτων, ενώ τα 
τραπεζογραµµάτια ανταλλάσσονται από τις νοµισµατικές αρχές µόνο µε ράβδους 
χρυσού.  Τα µειονεκτήµατα του ΚΧ που οδήγησαν στην υιοθέτηση του ΚΑΧ ήταν 
κυρίως ότι απεδείχθη δύσχρηστη η διατήρηση του χρυσού ως µέσο νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, αλλά και δαπανηρή, διότι η επένδυση του απέφερε υψηλούς τόκους, αλλά 
και γιατί η παραγωγή χρυσών νοµισµάτων χαρακτηρίζονταν από υψηλό κόστος.  Εκτός 
των ανωτέρω, ο ΚΧ θεωρήθηκε ως απρόσφορος λόγω του φόβου που υπήρχε για 
µελλοντική µείωση της παραγωγικότητας των ορυχείων χρυσού αλλά και της έλλειψης 
νέων κοιτασµάτων.  Ο ΚΑΧ εφαρµόστηκε κυρίως από την Αγγλία το χρονικό διάστηµα 
από τον Μάιο του 1825 έως τον Σεπτέµβριο του 1931. 

Ο ΚΣΧ αποτελεί και αυτός παραλλαγή του ΚΧ.  Οι διαφοροποιήσεις που 
παρουσιάζει σε σχέση µε τον ΚΧ συνίστανται στην απουσία χρυσών νοµισµάτων από το 
πεδίο των συναλλαγών και από το γεγονός ότι το κάλυµµα της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας αποτελείται όχι µόνο από χρυσό αλλά και από εθνικά νοµίσµατα, τα οποία 
γίνονται ευρέως αποδεκτά στον χώρο των διεθνών συναλλαγών (συνάλλαγµα) ή από 
εθνικά νοµίσµατα, τα οποία είναι µετατρέψιµα σε χρυσό (συνάλλαγµα χρυσής βάσης). 

Το συνάλλαγµα συνήθως είναι ποσοστιαία µεγαλύτερο από τον χρυσό στο 
συνολικό κάλυµµα του νοµίσµατος, ενώ οι νοµισµατικές αρχές ανταλλάσσουν τα 
τραπεζογραµµάτια µε συνάλλαγµα και όχι µε χρυσό.  Τα τραπεζογραµµάτια είναι 
εµµέσως ανταλλάξιµα µε το χρυσό, διότι η ανταλλαγή τους µε αυτόν διαµεσολαβείται 
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από το συνάλλαγµα, του οποίου η αξία συνδέεται µε το χρυσό σε µια σταθερή σχέση.  
Μέρος του συναλλαγµατικού αυτού αποθέµατος οι νοµισµατικές αρχές το τοποθετούν, 
κατά µείζονα λόγο, σε τοκοφόρους τραπεζικούς λογαριασµούς ή χρεόγραφα. 

Η παραλλαγή αυτή του ΚΧ προήλθε από την ίδια την τραπεζική πρακτική, 
δεδοµένου ότι µεγάλος αριθµός ευρωπαϊκών ΚΤ ήδη προ της απαρχής του Α’ 
Παγκοσµίου Πολέµου διατηρούσαν µέρος των συνολικών τους αποθεµάτων σε 
συνάλλαγµα (Ψαλιδόπουλος 1989:111).  Το σύστηµα του ΚΣΧ προέβλεπε την άρση µιας 
σειράς ρυθµίσεων που περιελάµβανε ο ΚΧ.  Ο ΚΣΧ επέτρεπε την συνεχή αύξηση της 
ποσότητας χρήµατος στα κράτη που παρουσίαζαν συνεχώς πλεονάσµατα στο ισοζύγιο 
πληρωµών, χωρίς να τα υποχρεώσει όµως να κάνουν κάτι τέτοιο, όπως ο µηχανισµός του 
ΚΧ, ενώ και οι αυξηµένες εισαγωγές ήταν δυνατό εν µέρει να εξυπηρετηθούν από τους 
τόκους που απέφεραν τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας. 

Η εφαρµογή του ΚΣΧ – αν και ως επιθυµητή κατά τον Μεσοπόλεµο από τις 
νοµισµατικές αρχές των περισσότερων κρατών – εισήχθη ως σύστηµα διακανονισµού 
των διεθνών πληρωµών µετά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, µε τη συµφωνία του 
Bretton Woods.  Λόγοι πολιτικής αντιπαλότητας, αλλά και οι έντονες και συχνές 
διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που χαρακτήρισαν την περίοδο που 
ακολούθησε την κρίση του 1929, µε την συνεπακόλουθη στροφή των ΚΤ και πάλι στο 
χρυσό, οδήγησαν στην καθυστέρηση της υιοθέτησης του ΚΣΧ. 

Ο ΚΧ, ανταποκρινόµενος στην επιθυµία διασφάλισης ενός µηχανισµού που 
διατηρούσε σταθερή την αξία του διεθνούς νοµισµατικού µέσου (χρυσού) και κατ’ 
επέκταση στην αποφυγή των έντονων νοµισµατικών διαταραχών σε επίπεδο 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, εξέφραζε τις ανάγκες του χρηµατικού κεφαλαίου για την 
ύπαρξη νοµισµατικής σταθερότητας και εξοµάλυνσης των διεθνών ροών κεφαλαίου, 
προκειµένου να καθίσταται ευχερέστερη η υλοποίηση επενδύσεων στις περιοχές που 
παρουσίαζαν ευκαιρίες πραγµατοποίησης υψηλών κερδών, περιορίζοντας τον κίνδυνο 
πρόκλησης πληθωριστικών φαινοµένων και έντονων συναλλαγµατικών διακυµάνσεων, 
που θα µείωναν ή και θα ακύρωναν την αξία των πραγµατοποιούµενων κερδών. 

Ο σχεδόν «αυτόµατος» µηχανισµός, µέσω του οποίου επέρχονταν η 
εξισορρόπηση στο ισοζύγιο πληρωµών στις χώρες του ΚΧ, προσάρµοζε τα επίπεδα της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας – παθητικά – στις µεταβολές που προκαλούνταν στο 
µεταλλικό απόθεµα της χώρας από την εισροή ή εκροή του χρυσού.  Στα κράτη που 
συµµετείχαν στο σύστηµα του ΚΧ δεν υπήρχε η δυνατότητα αύξησης της προσφοράς 
χρήµατος χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εισροή χρυσού, δηλαδή αύξηση του µεταλλικού 
αποθέµατος της χώρας. 

Η αδυναµία άσκησης µιας επεκτατικής νοµισµατικής ή δηµοσιονοµικής 
επέκτασης, χωρίς προηγουµένως να αυξηθεί αντίστοιχα και η εισροή χρυσού, θεωρήθηκε 
από τους υποστηριχτές του ΚΧ, οι οποίοι ασπάζονταν την ποσοτική θεωρία, ότι θα 
µετέβαλλε το επίπεδο τιµών σε κάθε χώρα ανάλογα µε την µεταβολή που θα επέρχονταν 
στα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας, δηλαδή µε άλλα λόγια στη µεταβολή που θα 
σηµείωναν τα αποθέµατα χρυσού της χώρας.  Επιπλέον οι θιασώτες του ΚΧ υποστήριζαν 
ότι οι τιµές όλων των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών ήταν πλήρως 
µεταβλητές και προς τις δύο κατευθύνσεις.  Όµως επειδή οι τιµές πολλών αγαθών και οι 
εργατικές αµοιβές τείνουν να παρουσιάζουν ανελαστικότητα ως προς τη µείωσή τους, 
καθίστατο αδύνατη η προσαρµογή του επιπέδου τιµών προς τις µεταβολές της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας, γεγονός που σήµαινε τη δηµιουργία φαινοµένων όπως η 
πτώση των κερδών, αύξηση της ανεργίας, εργατικές αναταραχές και ευρύτερες 
κοινωνικές προστριβές.  Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να υπονοµευτεί η εµπιστοσύνη των 
κρατών ως προς τα οφέλη που απέφερε η λειτουργία του ΚΧ.  Η πλήρης ευκαµψία 
(ελαστικότητα) των τιµών των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών, που 
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συνιστούσε µια θεµελιώδη θεωρητική παραδοχή των οπαδών του ΚΧ, υπήρξε µάλλον 
αβάσιµη, όπως απέδειξε η πραγµατικότητα. 

Η σηµαντικότερη - ίσως – αιτία άρσης του ΚΧ όµως υπήρξε η αδυναµία του να 
προσαρµοστεί στην ανάγκη για αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας µε τον ρυθµό, 
αλλά και το µέγεθος που υπαγορεύονταν από τη µεγάλη ταχύτητα αύξησης του όγκου 
των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών που σηµειώθηκε µετά τη διάχυση της 
βιοµηχανικής επανάστασης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  Αυτή όµως η αύξηση 
της παραγωγής δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχη αύξηση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, διότι αυτή συνδεόταν µε την ποσότητα του αποθέµατος χρυσού, η 
παραγωγή του οποίου παρουσίαζε για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, κατά το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα, στασιµότητα λόγω της έλλειψης νέων κοιτασµάτων.  Αυτό είχε 
ως συνέπεια την πρόκληση αντιπληθωριστικών φαινοµένων και τη δηµιουργία 
υφεσιακών πιέσεων.  Όταν το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίστηκε προς τα τέλη του 19ου 
αιώνα, µε την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων χρυσού και τη βελτίωση της τεχνολογίας 
εξόρυξής του, κάτι που αύξανε την παραγωγικότητα των ορυχείων χρυσού, 
παρατηρήθηκαν πληθωριστικά φαινόµενα εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας.  Η λειτουργία του ΚΧ δηµιουργούσε έντονες νοµισµατικές 
διακυµάνσεις, λόγω της απόλυτης εξάρτησης της προσφοράς χρήµατος από τις 
µεταβολές της παραγωγής και προσφοράς χρυσού.  Η αδυναµία αυτή του ΚΧ επιτεινόταν 
και από την ευρεία χρησιµοποίηση του χρυσού για την κάλυψη βιοµηχανικών ή και 
άλλων  αναγκών. Που δεν ενέπιπταν στη σφαίρα των αναγκών της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας. 

Οι µέθοδοι που εισήχθησαν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που 
προκαλούνταν από την στενότητα του χρυσού ήταν µεταξύ άλλων η εφαρµογή του 
διµεταλλισµού, δηλαδή η υιοθέτηση του διµεταλλικού κανόνα στο διεθνές σύστηµα 
πληρωµών, από τα κράτη που είχαν εισαγάγει ήδη τον διµεταλλικό νοµισµατικό κανόνα 
ως µηχανισµό διαρρύθµισης του εγχώριου νοµισµατικού τους συστήµατος.  Μια άλλη 
µέθοδος που έτυχε ευρύτατης αποδοχής από το σύνολο σχεδόν των χωρών του ΚΧ ήταν 
η υιοθέτηση της αρχής ότι η νοµισµατική κυκλοφορία ήταν δυνατό να είναι πολλαπλάσια 
του αποθέµατος χρυσού, κάτι που ισοδυναµούσε µε ανατίµηση –υπέρ του χρυσού-της 
αξιακής σχέσης που συνέδεε τον χρυσό µε τα κυκλοφορούντα τραπεζογραµµάτια. 

Η πλήρης εναρµόνιση µε τις διευθετήσεις που όριζε η λειτουργία του ΚΧ 
ουσιαστικά καθιστούσε αναγκαία την υποβολή κάθε χώρας, που συµµετείχε στο 
µηχανισµό του ΚΧ, σε µια επώδυνη διαδικασία αντιπληθωρισµού (ύφεσης) ή 
πληθωρισµού ανάλογα µε το εάν είχε ελλειµµατικό ή πλεονασµατικό εξωτερικό 
ισοζύγιο, υποτάσσοντας την εθνική της οικονοµία στις απαιτήσεις των εξωτερικών 
οικονοµικών σχέσεων, προκειµένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στο ισοζύγιο 
εξωτερικών συναλλαγών.  Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαιτέρως σοβαρές για τις ελλειµµατικές 
οικονοµίες, οι οποίες ήταν πιθανό να περιέρχονταν σε κατάσταση παρατεταµένης 
ύφεσης (Κώττης 1985:145). 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα του ΚΧ εντοπίζονται στην επίτευξη σταθερότητας στις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, µειώνοντας την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τις διεθνείς 
συναλλαγές, πράγµα που ευνοεί την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου.  Επιπροσθέτως 
διασφαλίζεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η αυτόµατη αποκατάσταση της ισορροπίας στο 
ισοζύγιο πληρωµών, χωρίς την ανάγκη κρατικής παρέµβασης. 

Οι µηχανισµοί που – θεωρητικά – διασφάλισαν την εξισορρόπηση του ισοζυγίου 
πληρωµών βασίζονταν στην υπόθεση ότι υπήρχε µια σταθερή σχέση µεταξύ της 
προσφοράς χρήµατος και του αποθέµατος χρυσού.  Εντούτοις, όµως, µια τέτοια σχέση 
δεν φαίνεται να ίσχυε στην πράξη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΧ 
(1870-1914).  Στην πραγµατικότητα οι νοµισµατικές αρχές ασκούσαν σε αρκετές χώρες 
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του ΚΧ πολιτική αντιστάθµισης, µέσω της πολιτικής ανοιχτής αγοράς (δηλαδή 
αγοραπωλησίας διαπραγµατεύσιµων χρεογράφων), επιχειρώντας την – εν µέρει έστω – 
εξουδετέρωση ή τον επηρεασµό των ροών χρυσού επί της προσφοράς χρήµατος 
(Λεβεντάκης 1995:302) και (Sayers 1976:47).  Η νοµισµατική πειθαρχία που 
υπαγόρευαν οι ρυθµίσεις του ΚΧ υπονοµεύονταν και από τη συχνή χρήση του 
προεξοφλητικού επιτοκίου (του επιτοκίου µε το οποίο δανείζει τις εµπορικές τράπεζες η 
ΚΤ) από τις ΚΤ των χωρών του ΚΧ, ώστε να επηρεαστούν τα εγχώρια πιστωτικά – και 
κατ’ επέκταση – νοµισµατικά µεγέθη. 

Η δυνατότητα πρόσβασης – µε ευνοϊκούς όρους – από πλευράς των χωρών που 
δεν συγκροτούσαν τον σκληρό πυρήνα του συστήµατος του ΚΧ στις αναπτυγµένες 
δυτικοευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές στοιχειοθετούσε µια αναγκαία συνθήκη για την 
αποφυγή δηµοσιονοµικών ανισορροπιών και την εκκίνηση και διατήρηση της 
αναπτυξιακής τους προσπάθειας, καθ’ όσον η άντληση υγιών χρηµατικών πόρων 
(δηλαδή κεφαλαίων που αποτελούνταν από διεθνές συνάλλαγµα) δεν ήταν εύκολο να 
προέλθει από την έκδοση κρατικών χρεογράφων στις εθνικές κεφαλαιαγορές, οι οποίες 
δεν είχαν το απαραίτητο βάθος για να παράσχουν την απαιτούµενη ρευστότητα, τόσο 
στον κρατικό προϋπολογισµό, όσο και στον επιχειρηµατικό κόσµο, προκειµένου να 
αναληφθούν σοβαρές επενδυτικές πρωτοβουλίες.  Η διατήρηση της µετατρεψιµότητας 
των τραπεζογραµµατίων σε χρυσό, που συνιστούσε την εσωτερική λειτουργική 
διάσταση του ΚΧ, αποτελούσε για τις κυβερνήσεις των κρατών που συµµετείχαν στον 
ΚΧ µια ένδειξη – προς τους πιστωτές – µιας υγιούς δηµοσιονοµικής διαχείρισης, δηλαδή 
αποφυγής πρακτικών ελλειµµατικών προϋπολογισµών µε τις συµπαροµαρτούσες 
νοµισµατικές διαταραχές που αυτές οι δηµοσιονοµικές πολιτικές συνεπάγονται και 
παράλληλα  διασφάλιση της ικανότητας της µελλοντικής εξυπηρέτησης των δανειακών 
υποχρεώσεων της χώρας (Bordo και Kydland 1996:84-85). 

Σ’ αυτό το πλαίσιο δέσµευσης ως προς την τήρηση των «κανόνων του 
παιχνιδιού» (rules of the game), όπως ονοµάστηκαν οι κανόνες που διήπαν την 
λειτουργία του ΚΧ, εντάσσονταν και οι προσαρµογές των επιτοκίων στις οποίες – 
θεωρητικά τουλάχιστον – έπρεπε να προβαίνουν οι νοµισµατικές αρχές, προκειµένου να 
λειτουργήσει αποτελεσµατικά ο µηχανισµός προσαρµογής του ισοζυγίου πληρωµών των 
χωρών του ΚΧ.  Όταν µια χώρα εµφάνιζε ελλείµµατα στο ισοζύγιο εξωτερικών 
συναλλαγών και ερχόταν αντιµέτωπη µε διαρροή των µεταλλικών της αποθεµάτων 
έπρεπε οι νοµισµατικές αρχές της να προβαίνουν σε µέτρα που θα οδηγούσαν σε αύξηση 
του ύψους των επιτοκίων (π.χ. διαµορφώνοντας σε υψηλότερο επίπεδο το 
αναπροεξοφλητικό επιτόκιο της ΚΤ), ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες που αφενός θα 
συνέτειναν στην αποκλιµάκωση του πληθωρισµού, κάτι που θα καθιστούσε 
ανταγωνιστικότερη την εγχώρια παραγωγή στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον και 
αφετέρου θα βοηθούσαν – βραχυπρόθεσµα – στην προσέλκυση χρηµατικών κεφαλαίων 
από το εξωτερικό.  Οι «κανόνες του παιχνιδιού» όριζαν ότι σε περίπτωση που µια χώρα 
αντιµετώπιζε πλεόνασµα στο ισοζύγιο πληρωµών της θα έπρεπε οι νοµισµατικές αρχές 
της να ακολουθήσουν την αντίθετη πολιτική επιτοκίων (Michael και Kydland 1996:85) 
και (Eichengreen 1996:28). 

Στην πραγµατικότητα όµως η κίνηση των επιτοκίων δεν ανταποκρίνονταν στα 
ανωτέρω θεωρητικά υποδείγµατα.  Στην περιώνυµη µελέτη του Arthur Bloomfield, που 
δηµοσιεύτηκε το 1959, καταδείχτηκε ότι η πολιτική επηρεασµού του ύψους των 
επιτοκίων από τις ΚΤ των χωρών που εφάρµοζαν τον ΚΧ δεν ήταν σύµφωνη µε την 
κατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών και τις συνακόλουθες ανάγκες που προέκυπταν για 
την αποκατάσταση της ισορροπίας του.  Με άλλα λόγια οι ΚΤ ακολουθούσαν µια 
επιτοκιακή πολιτική που δεν συµβάδιζε µε το θεωρητικό πλέγµα κανόνων που υποτίθεται 
ότι έπρεπε – ιδεωδώς – να διέπουν τη λειτουργία του µηχανισµού του ΚΧ. 
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Οι ερµηνείες που επιχειρούν να εξηγήσουν αυτή την συµπεριφορά των ΚΤ 
αποδίδουν το φαινόµενο των παρεκκλίσεων από τους «κανόνες του παιχνιδιού» στο 
γεγονός ότι οι ΚΤ την περίοδο εφαρµογής του ΚΧ δεν είχαν απωλέσει τον κερδοσκοπικό 
τους χαρακτήρα, δεδοµένου ότι αυτός συνυπήρχε µε τον κοινωνικό ρόλο των ΚΤ.  
Συνεπώς οι ΚΤ εκείνο το χρονικό διάστηµα, όντας θεσµικά υβρίδια µε δισθενείς 
λειτουργίες, αποσκοπούσαν αφενός στην επίτευξη των στόχων της νοµισµατικής 
πολιτικής αλλά ταυτόχρονα και στην πραγµατοποίηση κερδοφόρων αποτελεσµάτων.  Τα 
µέτρα – κατά συνέπεια – που οι ΚΤ ελάµβαναν αναφορικά µε τη διαµόρφωση του ύψους 
των επιτοκίων εξυπηρετούσαν και κερδοσκοπικές στοχεύσεις, µε αποτέλεσµα οι τιµές 
των επιτοκίων να µην είναι συµβατές µε τις επιδιώξεις της νοµισµατικής πολιτικής και 
τις κανονιστικές επιταγές λειτουργίας του ΚΧ. 

Επιπλέον µια κλιµάκωση των επιτοκιακών µεγεθών, προκειµένου να αποτραπούν 
οι εκροές χρυσού, που προέρχονταν από την εµφάνιση ελλειµµάτων στο ισοζύγιο 
εξωτερικών συναλλαγών, θα προκαλούσαν υφεσιακές πιέσεις στην οικονοµία, καθώς θα 
επέφεραν περαιτέρω µείωση των κυκλοφορούντων χρηµατικών µέσων, θα αύξαναν το 
κόστος χρηµατοδότησης των επενδύσεων και θα συρρίκνωναν την παραγωγική 
δραστηριότητα, κάτι που συνεπάγονταν και υψηλό κοινωνικό κόστος.  Πέραν της 
µακροοικονοµικής αυτής παραµέτρου µια επιπρόσθετη αιτία που λειτουργούσε 
ανασταλτικά στην ύψωση των επιτοκίων από τις νοµισµατικές αρχές των κρατών του ΚΧ 
εκπορεύονταν από τη σφαίρα των δηµοσιονοµικών αναγκών.  Η υλοποίηση µιας 
πολιτικής αύξησης του κόστους του χρήµατος θα δηµιουργούσε επιβάρυνση στα 
τοκοχρεωλυτικά µεγέθη εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, καθιστώντας 
δυσχερέστερη την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων και επαχθέστερους τους 
όρους για τη σύναψη νέων δηµοσίων δανείων για τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών 
που συµµετείχαν στο µηχανισµό του ΚΧ (Eichengreen 1996:29). 

Εκτός των παρεκκλίσεων που προαναφέρθηκαν οι ΚΤ χρησιµοποίησαν και µια 
σειρά νοµισµατικών µέτρων, τα επονοµαζόµενα gold devices.  Τα µέτρα αυτά 
συνισταντο κυρίως στην παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στους εισαγωγείς χρυσού, 
στη δυσχερέστερη αγορά χρυσού του κοινού από την ΚΤ, µε την εισαγωγή ρυθµίσεων 
που προέβλεπαν ότι η αγορά χρυσού ήταν δυνατή µόνο από το κεντρικό κατάστηµα µιας 
ΚΤ, ενώ αντίθετα η πώληση χρυσού προς την ΚΤ καθίστατο ευχερέστερη, καθ’ όσον 
οριζόταν ότι αυτή µπορούσε να πραγµατοποιηθεί σε όλα τα υποκαταστήµατα και 
παραρτήµατα – ακόµη και σ’ αυτά που βρίσκονταν στις παραµεθόριες περιοχές – της 
ΚΤ.  Με τις ρυθµίσεις αυτές οι ΚΤ επιχειρούσαν να αποτρέψουν τις διαρροές και να 
τονώσουν τις εισροές χρυσού, µεγαλώνοντας το εύρος διακύµανσης συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, όπου η εξαγωγή χρυσού από τη χώρα γίνονταν ασύµφορη (Eichengreen 
1996:21).  Επιτύγχαναν, µε άλλα λόγια, την αύξηση της απόκλισης των χρυσών σηµείων 
από την επίσηµη συναλλαγµατική ισοτιµία των εθνικών νοµισµάτων, που 
προσδιορίζονταν από την ποσότητα χρυσού που κάθε ένα από αυτά τα νοµίσµατα 
αντιπροσώπευε στη σφαίρα της χρηµατικής κυκλοφορίας. 

Οι αποκλίσεις από τους «κανόνες του παιχνιδιού» που εµφανίζονταν στην 
ακολουθούµενη νοµισµατική πολιτική των ΚΤ δεν συνιστούσαν πηγή εκδήλωσης 
φαινοµένων ανισορροπίας και αστάθειας στη λειτουργία του µηχανισµού του ΚΧ.  Το 
φαινόµενο αυτό βρίσκει την εξήγησή του στο ότι οι ΚΤ των χωρών του ΚΧ τηρούσαν – 
σε µακροπρόθεσµη βάση – τις δεσµεύσεις που υπαγορεύονταν από τις απαιτήσεις της 
εύρυθµης λειτουργίας του συστήµατος του ΚΧ και προέβαιναν στη λήψη των αναγκαίων 
µέτρων, που διασφάλιζαν την µετατρεψιµότητα σε χρυσό των εθνικών τους νοµισµάτων, 
καθιστώντας µε αυτή τους την πολιτική αξιόπιστο το πλαίσιο λειτουργίας του ΚΧ.  Οι 
ΚΤ, συνεπώς, είχαν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν – βραχυπρόθεσµα – από το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΚΧ, διότι – µακροπρόθεσµα – αποδείκνυαν, µε τα 
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µέτρα νοµισµατικής πολιτικής που έθεταν σε εφαρµογή, ότι παρέµειναν πιστές στο 
ρυθµιστικό πλέγµα που διήπε την λειτουργία του ΚΧ και διασφάλιζε την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διακανονισµού των διεθνών πληρωµών, τη 
νοµισµατική σταθερότητα και την αποφυγή εµφάνισης µόνιµων και έντονων 
ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωµών των κρατών – µελών του ΚΧ (Eichengreen 
1996:32). 

∆υο ακόµη παράγοντες ήταν αυτοί που συνέβαλαν στο να λειτουργήσει µε 
σχετική επιτυχία ο µηχανισµός του ΚΧ.  Ο πρώτος συνίσταται στην ύπαρξη συνεργασίας 
µεταξύ των ΚΤ όταν κάποια από αυτές εµφάνιζε πρόβληµα ρευστότητας σε µορφή 
µεταλλικού χρήµατος και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τόσο όσον 
αφορά την εσωτερική διάσταση λειτουργίας του ΚΧ – δηλαδή την µετατρεψιµότητα των 
εγχώριων χρηµατικών µέσων – όσο και των υποχρεώσεων που απέρρεαν από τις 
συναλλαγές της χώρας µε το εξωτερικό.  Στις περιπτώσεις αυτές η ανεπάρκεια των 
µεταλλικών νοµισµατικών µέσων αντιµετωπίζονταν µε παροχή εξωτερικής βοήθειας από 
τις ΚΤ άλλων χωρών που εφάρµοζαν τον ΚΧ.  Αυτή η ανάπτυξη ενός δικτύου παροχής 
αλληλοστήριξης σε περιόδους κρίσης ανάµεσα στις ΚΤ εδραίωσε περαιτέρω την 
αξιοπιστία του συστήµατος σε συνδυασµό µε το γεγονός της προώθησης του διεθνούς 
εµπορίου µέσω της άρσης ή της αποφυγής επιβολής δασµολογικών ή άλλων µέτρων 
προστατευτισµού των εθνικών οικονοµιών, κάτι που αποτέλεσε έναν επιπρόσθετο λόγο 
που αποδείχθηκε λειτουργικός ο ΚΧ. 

Η έλλειψη σηµαντικών φραγµών στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου και στη 
διακίνηση των χρηµατικών κεφαλαίων συνετέλεσε στην κάλυψη των ελλειµµάτων του 
ισοζυγίου πληρωµών των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, οι οποίες εξήγαγαν στις 
αναπτυγµένες δυτικοευρωπαϊκές οικονοµίες αγροτικά προϊόντα ή βιοµηχανικά προϊόντα 
χαµηλής προστιθέµενης αξίας, µέσω των κεφαλαίων που εισάγονταν από τα προηγµένα 
δυτικοευρωπαϊκά κράτη.  Τα τελευταία δεν αντιµετώπιζαν µε διστακτικότητα την 
πρακτική των δυτικοευρωπαϊκών αγορών να δανείζουν µεγάλα χρηµατικά κεφάλαια σε 
χώρες οι οποίες δεν βρίσκονταν στο σκληρό πυρήνα του συστήµατος του ΚΧ, δεδοµένου 
ότι αφενός ένα σηµαντικό µέρος των δανεισθέντων κεφαλαίων επέστρεφε στις ίδιες τις 
πιστώτριες χώρες, µέσω της πώλησης βιοµηχανικών αγαθών υψηλής προστιθέµενης 
αξίας που πραγµατοποιούσαν στις οφειλέτριες χώρες και αφετέρου η εξυπηρέτηση 
αυτών των δανείων εξασφαλίζονταν – ως ένα βαθµό – από τους συναλλαγµατικούς 
πόρους που αποκτούσαν οι οφειλέτριες χώρες από τις εξαγωγές που πραγµατοποιούσαν 
στις αγορές των πιστωτριών χωρών (Eichengreen 1996:42).    Βάσει αυτού του 
κυκλώµατος των συναλλαγµατικών ροών επιτυγχάνονταν η αποτροπή εµφάνισης 
έντονων αποσταθεροποιητικών φαινοµένων στη λειτουργία του ΚΧ. 

Αυτές οι κεφαλαιακές ροές ενθαρρύνθηκαν και από το γεγονός ότι οι 
νοµισµατικές αρχές των χωρών που θεωρούνταν ότι αποτελούσαν τον σκληρό πυρήνα 
του συστήµατος του ΚΧ (Αγγλία, Γερµανία και δευτερευόντως η Γαλλία) κινούνταν σε 
µακροπρόθεσµη βάση σύµφωνα µε τα θεωρητικά προτάγµατα (ή µε τους «κανόνες του 
παιχνιδιού», όπως έγιναν ευρύτερα γνωστά), που η εφαρµογή τους – κατά τα κρατούντα 
οικονοµικά δόγµατα της εποχής – θα διασφάλιζαν ή και θα επιτάχυναν τον µηχανισµό 
αποκατάστασης των ανισορροπιών που θα παρουσιάζονταν στα ισοζύγια εξωτερικών 
συναλλαγών των κρατών µελών του ΚΧ, ένας εξισορροπητικός µηχανισµός που 
θεωρούνταν µάλιστα κατά το µάλλον ή ήττον αυτόµατος.  Οι παρεκκλίσεις – µε 
βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα – που σηµειώθηκαν από την «τήρηση των κανόνων 
του παιχνιδιού», συνίσταντο στη χρησιµοποίηση πιστωτικών εργαλείων και ρυθµιστικών 
διευθετήσεων που έγιναν ευρύτερα γνωστά ως gold devices, στη διαρρύθµιση της 
πορείας των επιτοκίων σε κατευθύνσεις αντίθετες προς αυτές που υπαγορεύονταν από τις 
ανάγκες εξισορρόπησης των  ισοζυγίων πληρωµών, αλλά και από την εφαρµογή 

 



 70

πολιτικών «αποστείρωσης» (sterilization) των συναλλαγµατικών ροών, µέσω – κυρίως – 
της αγοραπωλησίας διαπραγµατεύσιµων χρεωγράφων (negotiable ή marketable 
securities) από τις ΚΤ (η λεγόµενη πολιτική «ανοιχτής αγοράς», που αποσκοπούσαν στο 
να εξουδετερωθούν οι επιδράσεις των συναλλαγµατικών ροών επί της εγχώριας 
προσφοράς χρήµατος (Bordo 1999:157). 

Η – σε γενικές γραµµές – οµαλή λειτουργία του ΚΧ ευνοήθηκε και από το 
επίπεδο ανάπτυξης που χαρακτήριζε τα πολιτικά συστήµατα των χωρών που 
συµµετείχαν στο σύστηµα του ΚΧ.  Το δικαίωµα της καθολικής ψήφου δεν είχε 
εµφανιστεί στον ιστορικό ορίζοντα κατά την περίοδο εφαρµογής του ΚΧ (1870-1914), 
δικαίωµα που η παροχή του συνδεόταν κατά µείζονα λόγο µε το µέγεθος της 
περιουσιακής θέσης, της κοινωνικής τάξης ή της οικογενειακής καταγωγής του 
ψηφοφόρου. Ο περιορισµός του δικαιώµατος ψήφου στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα 
δρούσε ανασταλτικά στη δυνατότητα να αρθρωθούν και να εκφραστούν µέσω του 
πολιτικού συστήµατος τα αιτήµατα και οι αξιώσεις των πλατιών εργατικών στρωµάτων, 
που συνιστούσαν την πλέον ευάλωτη οικονοµική οµάδα στις µακροοικονοµικές 
διαταραχές που δηµιουργούσε η εφαρµογή του ΚΧ. 

Πιο αναλυτικά, η λειτουργία του ΚΧ συνεπάγετο ότι οι ΚΤ των χωρών του ΚΧ 
όφειλαν να διατηρούν µε κάθε κόστος την µετατρεψιµότητα των εθνικών τους 
νοµισµάτων σε χρυσό, δέσµευση που υποχρέωνε τις κυβερνήσεις  να αντιµετωπίζουν τις 
ανισορροπίες που παρουσίαζαν τα ισοζύγια πληρωµών των χωρών τους µε αντίστοιχες 
αυξοµειώσεις της εγχώριας προσφοράς χρήµατος.  Οι µεταβολές αυτές της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας – σύµφωνα µε τα κρατούντα οικονοµικά δόγµατα της περιόδου – επέφεραν 
την εξισορρόπηση στα ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών των χωρών του ΚΧ µέσω του 
µηχανισµού της προσαρµογής των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών και των 
τιµών των αγαθών, µεγέθη τα οποία θεωρούνταν ότι χαρακτηρίζονταν από ελαστικότητα 
αναφορικά µε το ύψος στο οποίο διαµορφώνονταν σε σχέση µε τα επίπεδα της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας.  Η µείωση της απασχόλησης αντιµετωπίζονταν είτε ως ένα 
φαινόµενο που – κατά το µάλλον ή ήττον – συγκέντρωνε λιγοστές πιθανότητες να 
εκδηλωθεί κατά τρόπο έντονο ή όταν αυτό συνέβαινε δεν συγκέντρωνε την απαιτούµενη 
προσοχή των κεντρικών φορέων άσκησης της οικονοµικής πολιτικής καθότι θεωρούνταν 
ως ένα κοινωνικό και οικονοµικό κόστος που ήταν απαραίτητο να υποστεί µια χώρα, 
προκειµένου να συνεχίσει να βρίσκεται στο καθεστώς του ΚΧ.  Αυτός ο στόχος 
αποτελούσε τη βασική προτεραιότητα και τη θεµελιώδη σκοποθεσία της κυρίαρχης 
αντίληψης που προσδιόριζε τη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής των ισχυρότερων 
οικονοµιών του πλανήτη (Eichengreen 1996:30-31). 

Το κοινωνικοοικονοµικό κόστος της συµµετοχής στο σύστηµα του ΚΧ – που 
πρωτίστως µεταφράζονταν στη µείωση της απασχόλησης και στη συρρίκνωση της 
αγοραστικής δύναµης των εργατικών – και εν γένει των µικροαστικών – στρωµάτων δεν 
µετουσιώνονταν σε άµεση πίεση προς τις κυβερνήσεις µέσω του πολιτικού συστήµατος.  
Τα αίτια αυτής της κατάστασης πρέπει να αναζητηθούν στο ότι δεν υφίσταντο οι 
αναγκαίοι όροι (δικαίωµα καθολικής ψηφοφορίας, υψηλός βαθµός οργάνωσης των 
εργατικών συνδικάτων) που θα καθιστούσαν δυνατή την άσκηση ισχυρής πίεσης προς 
τους φορείς σχεδιασµού και υλοποίησης της οικονοµικής πολιτικής και άρσης του 
πλαισίου που ασκείτο αυτή και η οποία διακρινόταν για την υποταγή των 
µακροοικονοµικών της επιδιώξεων στο στόχο της διατήρησης της νοµισµατικής 
σταθερότητας, που θεωρητικά διασφάλιζε η συµµετοχή στο σύστηµα του ΚΧ. 

Οι αιτίες που οδήγησαν τις νοµισµατικές αρχές να προβούν σε παρεκβάσεις από 
τους «κανόνες του παιχνιδιού» εκπορεύονται από τις δηµοσιονοµικές ανάγκες των 
κρατών µελών του ΚΧ για άντληση δανειακών κεφαλαίων µε ευνοϊκά επιτόκια, από την 
µη  αποχή των ΚΤ από  κερδοσκοπικές τακτικές, αλλά και από το υψηλό 
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µακροοικονοµικό – και κατ’ επέκταση κοινωνικοπολιτικό – κόστος που συνεπάγονταν η 
αυστηρή προσκόλληση στην εφαρµογή των ρυθµίσεων που διήπαν την λειτουργία του 
µηχανισµού του ΚΧ, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο απαιτούσε την υπαγωγή των εγχώριων 
οικονοµικών µεγεθών και επιδόσεων στις διακυµάνσεις του ισοζυγίου πληρωµών και 
στις ανάγκες εξισορρόπησής του (Bordo 1999:154).  Η µοναδική ΚΤ που σε γενικές 
γραµµές ακολούθησε τους «κανόνες του παιχνιδιού» κατά την περίοδο του ΚΧ ήταν η 
Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία άλλωστε υπήρξε και η κορωνίδα των ΚΤ που συµµετείχαν 
στο σύστηµα του ΚΧ (Bordo 1999:156).  Οι υπόλοιπες ΚΤ κατά κανόνα ευθυγράµµιζαν 
την πολιτική τους µε αυτή της Τράπεζας της Αγγλίας, ανεξάρτητα τις περισσότερες 
φορές από το αν αυτές οι πολιτικές ήταν συµβατές µε τους «κανόνες του παιχνιδιού».  
Αυτό που επέτρεπε στην Τράπεζα της Αγγλίας να καταστεί η ηγέτιδα ΚΤ υπό το 
καθεστώς του ΚΧ ήταν ότι διέθετε τα υψηλότερα αποθέµατα χρυσού στον κόσµο, καθώς 
και ότι η Αγγλία – και πιο συγκεκριµένα το Λονδίνο – αποτελούσε το κυριότερο διεθνές 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο, ενώ η Βρετανία συνιστούσε και την µεγαλύτερη εµπορική 
δύναµη του πλανήτη. 

Κατά τον Keynes το σύστηµα του ΚΧ υπήρξε ένας µηχανισµός που προήγαγε τον 
συντηρητισµό στη διαχείριση των νοµισµατικών θεµάτων, δρώντας ανασχετικά στην 
εισαγωγή καινοτοµιών στη νοµισµατική διαχείριση από τα κράτη που είχαν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης θεσµικών παρεµβάσεων στις εθνικές και διεθνείς νοµισµατικές 
δοµές.  Χώρες που είχαν τη δυνατότητα ανάπτυξης υψηλότερου επιπέδου νοµισµατικής 
διαχείρισης, λόγω της συµµετοχής τους στον ΚΧ, παρουσίασαν χρονική υστέρηση στην 
υιοθέτηση θεσµών για την εισαγωγή των οποίων οι  συνθήκες της αγοράς είχαν ωριµάσει 
(Keynes 1930b/1971:268).  Συγκεκριµένα, η ραγδαία ανάπτυξη νέων µεθόδων και µέσων 
χρηµατοδότησης του εµπορίου και οι ταχύτατες µεταβολές στη διάρθρωση των 
χρηµαταγορών, που υπήρξαν απόρροια της επέκτασης των πιστωτικών δοµών που 
προήλθε από την σύναψη των πολεµικών χρεών του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, 
δροµολόγησε µια νέα κατάσταση αναφορικά µε την ικανότητα του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος να δηµιουργεί νέα συναλλακτικά µέσα, επενεργώντας αποφασιστικά στη 
διεύρυνση των µεγεθών που προσδιορίζουν την συνολική προσφορά χρήµατος στο 
οικονοµικό σύστηµα αλλά και στο κύκλωµα χρηµατοδότησης του διεθνούς εµπορίου 
(De Kock 1974:89-90).  Η διευρυµένη χρήση τραπεζικών προϊόντων και διευκολύνσεων 
όπως οι λογαριασµοί όψεως µε δικαιώµατα υπερανάληψης, τα έντοκα γραµµάτια και οι 
προεξοφλήσεις αξιογράφων και χρεογράφων επέκτειναν τις µεσοπολεµικές πιστωτικές 
δοµές, δηµιουργώντας την ανάγκη για αποδέσµευση από τα στενά όρια που επέβαλε 
στην ανάπτυξή τους ο µηχανισµός του ΚΧ. Παράλληλα η δυναµική αυτή αύξηση της 
δυνατότητας των εµπορικών τραπεζών να δηµιουργούν ιδιωτικές µορφές χρήµατος ή 
«οιονεί» χρήµατος, όπως οι προαναφερθείσες, ανέδειξε την αναγκαιότητα ελέγχου της 
παραγωγής αυτών των ιδιωτικών µορφών χρήµατος από τις ΚΤ προκειµένου να τεθούν 
όρια στην κυκλοφοριακή τους επέκταση, καθώς η υπερβολική τους αύξηση θα µπορούσε 
να θέσει υπό αµφισβήτηση την ικανότητά µετατροπής τους  σε  δηµόσια µορφή 
χρήµατος, ήτοι σε τραπεζογραµµάτια που εκδίδονται από τη ΚΤ και τίθενται υπό την 
εγγύηση του κράτους που προσδίδει στα τραπεζογραµµάτια αυτά την ιδιότητα του 
νόµιµου χρήµατος και του εθνικού νοµίσµατος της χώρας, τα οποία και αποτελούν την 
κυρίαρχη µορφή χρήµατος δεδοµένου ότι απολαµβάνουν καθολικής εµπιστοσύνης από 
τους συναλλασσόµενους και τελούν υπό την εγγύηση του κράτους.Ενδεχόµενη κρίση 
εµπιστοσύνης στην αξία, δηλαδή στην ικανότητα µετατροπής τους σε δηµόσιο χρήµα, 
των ιδιωτικών µορφών χρήµατος θα έθετε σε κίνδυνο το σύνολο του τραπεζικού 
συστήµατος, αφού µια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε κίνηση την διαδικασία µαζικής 
προσφυγής στις τράπεζες  των  κατόχων   ιδιωτικών µορφών χρήµατος προκειµένου να 
τις µετατρέψουν σε δηµόσιο χρήµα, µε αποσταθεροποιητικές φυσικά συνέπειες για το 
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χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και κατ’ επέκταση για ολόκληρη την οικονοµία.Η 
συνειδητοποίηση αυτού του κινδύνου, που στις Η.Π.Α υπήρξε αισθητή µε την κορύφωση 
της κρίσης του τραπεζικού συστήµατος το 1907 που οδήγησε στην ίδρυση της 
Αµερικανικής Οµοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Bank ή FED) το 1913, 
δηµιούργησε την ανάγκη για την διαµόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας των εµπορικών 
τραπεζών και την συγκρότηση µηχανισµών στενότερης εποπτείας της παραγωγής 
ιδιωτικού χρήµατος όχι µόνο από τις εµπορικές τράπεζες αλλά από όλους τους φορείς της 
ιδιωτικής οικονοµίας που είναι σε θέση µε τις ενέργειες τους να συµβάλλουν στην 
δηµιουργία ιδιωτικών µορφών χρήµατος.Αυτή η λειτουργία των ΚΤ  άρχισε να 
αναδύεται στις αρχές του 20ου αιώνα και εδραιώθηκε περαιτέρω µετά τον Ά́ Παγκόσµιο 
Πόλεµο.    

 Με τον τερµατισµό του Β́ Παγκοσµίου Πολέµου εισήχθη ο νέος ΚΣΧ  µε τη 
συµφωνία του Bretton Woods (1944), η – ουσιαστική – εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε 
το 1958 και διήρκησε ως το 1971.  Το νόµισµα που συνδέθηκε  σε σταθερή σχέση µε το 
χρυσό ήταν το δολλάριο (1 ουγγιά χρυσού = 35 δολλάρια), το οποίο αποτέλεσε το 
κυριότερο αποθεµατικό νόµισµα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.  Η αξία 
µεταξύ των εθνικών νοµισµάτων των χωρών που συµµετείχαν στον ΚΣΧ καθορίστηκε 
µε βάση την σχέση που προσδιορίστηκε για το καθένα από αυτά µε το δολλάριο.  Με 
αυτό τον τρόπο τα εθνικά νοµίσµατα των χωρών του ΚΣΧ συνδέθηκαν άµεσα µε το 
δολλάριο (µε το οποίο ήταν άµεσα ανταλλάξιµα) και έµµεσα µε το χρυσό.  Η 
συναλλαγµατική ισοτιµία των εθνικών νοµισµάτων µε το δολλάριο µπορούσε 
βραχυχρόνια να διακυµαίνεται σε ένα εύρος της τάξης του ±1% γύρω από την επίσηµη 
ισοτιµία.  Η αναπροσαρµογή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε εύρος µεγαλύτερου του 
±1% επιτρεπόταν µόνο σε περίπτωση που παρουσιάζονταν θεµελιώδης (δηλαδή για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και για λόγους που οφείλονταν σε διαρθρωτικές αδυναµίες της 
οικονοµίας µιας χώρας), ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας. 

Ο µηχανισµός του ΚΣΧ για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά προϋπέθετε και 
προέβλεπε την ελεύθερη µετατρεψιµότητα όλων των εθνικών νοµισµάτων µε το 
δολλάριο, αλλά και µεταξύ τους.  Όµως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες του ΚΣΧ, 
εξαιτίας των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετώπιζαν στο ισοζύγιο πληρωµών τους 
και τη συνεπακόλουθη έλλειψη δολαρίων που υπήρξε εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 
διατήρησαν µια σειρά συναλλαγµατικών ελέγχων µέχρι το 1958, οπότε και 
αποκατέστησαν πλήρως την µετατρεψιµότητα των νοµισµάτων τους.  Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι το σύστηµα του ΚΣΧ (ή σύστηµα του Bretton Woods, όπως αλλιώς 
ονοµάστηκε) λειτούργησε πλήρως µόνο κατά την περίοδο 1958-1971.  Η συµφωνία του 
Bretton Woods προέβλεπε και την ίδρυση ενός διεθνούς οργανισµού του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου (∆.Ν.Τ) (International Monetary Fund ή IMF). Το ∆.Ν.Τ 
επιφορτιζόταν µε την επίβλεψη της τήρησης των όρων του Bretton Woods, ενώ παρείχε 
και βραχυπρόθεσµες συναλλαγµατικές πιστώσεις προς τις χώρες που συµµετείχαν στο 
σύστηµα για την κάλυψη των προσωρινών ελλειµµάτων τους στο ισοζύγιο πληρωµών.  
Οι πιστώσεις αυτές ήταν δυνατό να ανέλθουν µέχρι του ποσού της αρχικής συµβολής 
κάθε χώρας στο σχηµατισµό των συναλλαγµατικών αποθεµάτων του ∆.Ν.Τ. 

Πριν µια χώρα καταφύγει στη µεταβολή της συναλλαγµατικής της ισοτιµίας µε το 
δολλάριο σε εύρος µεγαλύτερο του ±1% ήταν υποχρεωµένη να επιχειρήσει να 
αποκαταστήσει την ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών της µε µέτρα νοµισµατικής 
δηµοσιονοµικής ή και δασµολογικής πολιτικής, αν κάτι τέτοιο απαιτούνταν. 

Οι εµπνευστές του συστήµατος του Bretton Woods επεδίωκαν τη δηµιουργία 
ενός διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος που να συνδυάζει τα βασικά πλεονεκτήµατα 
αφενός του ΚΧ (σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών) και αφετέρου του 
συστήµατος των ελεύθερα κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών (ανεξαρτησία της 
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οικονοµικής πολιτικής), αλλά ταυτόχρονα να είναι απαλλαγµένο από τα µειονεκτήµατα 
αυτών των δυο συστηµάτων (Λεβεντάκης 1995:303).  Το σύστηµα του Bretton Woods 
κατάφερε για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα να συνδυάσει τη διεθνή νοµισµατική 
σταθερότητα µε την αποφυγή υφεσιακών πιέσεων και τη διατήρηση υψηλών ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης, που βασίστηκε κυρίως στην επεκτατική δηµοσιονοµική 
πολιτική που εφαρµόστηκε µεταπολεµικά στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και τις 
ΗΠΑ.  Η συµφωνία του Bretton Woods επέβαλε ένα ρυθµιστικό πλέγµα στις διεθνείς 
χρηµατικές δραστηριότητες, το οποίο βασίζονταν στους περιορισµούς που έθεταν οι 
εθνικές κυβερνήσεις στην κίνηση του χρηµατικού κεφαλαίου (Eichengreen 1996:293).  
Οι περιορισµοί αυτοί έδιναν στις κυβερνήσεις µεγαλύτερη ευχέρεια εφαρµογής 
επεκτατικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής και ενίσχυαν τη δυνατότητα 
για αυτόνοµη παρεµβατική δράση από τα εθνικά κράτη.  Αυτή η εξέλιξη κατέστη δυνατή 
διότι µε τη θεσµοθέτηση, µε τη συµφωνία του Bretton Woods, περιορισµών στην κίνηση 
του χρηµατικού κεφαλαίου, αλλά και την εν γένει ρύθµιση των αγορών χρήµατος, 
αποφεύγονταν καταστάσεις εξαγωγής κεφαλαίου, είτε λόγω προοπτικών κερδοσκοπίας 
στις αγορές συναλλάγµατος και µεταβολών στα επιτόκια, είτε λόγω επιθυµίας αποφυγής 
των επιπτώσεων επί της αξίας του χρήµατος εξαιτίας πληθωρικών πιέσεων ή της 
επιβολής υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης. 

Η δηµιουργία αυτού του έντονα ρυθµιστικού περιβάλλοντος στην κυκλοφορία 
του διεθνούς χρηµατικού κεφαλαίου υπήρξε αποτέλεσµα των επιδιώξεων και των 
προσπαθειών ενός νέου σχηµατισµού οικονοµικής δύναµης, που προέρχονταν από την 
συσπείρωση των βιοµηχανικών και εργατικών οµάδων συµφερόντων (Αργείτης 
2002:27), που επιθυµούσε τον έλεγχο του χρηµατικού κεφαλαίου και την υποταγή του σε 
ευρύτερους πολιτικούς και οικονοµικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης, η 
οικονοµική µεγέθυνση και η κοινωνική ευηµερία.  Η ανάδυση αυτών των νέων 
συνθηκών στο διεθνές µακροοικονοµικό περιβάλλον υπαγορεύθηκε από την οικονοµική 
αβεβαιότητα και την παρατεταµένη µεσοπολεµική ύφεση που προκλήθηκαν από την 
αποτυχία των πολιτικών, που απέδιδαν τυφλή πίστη στις αυτορυθµιζόµενες δυνάµεις της 
αγοράς, και εξέφραζαν στοχεύσεις του διεθνούς χρηµατικού κεφαλαίου οι οποίες  
αντικαθρεφτίζονταν στη λειτουργία του συστήµατος του ΚΧ και στην προσπάθεια 
αναβίωσης του συστήµατος αυτού κατά τον Μεσοπόλεµο. 

Συνεπώς, η συµφωνία του Bretton Woods, επιβάλλοντας ένα ισχυρό ρυθµιστικό 
πλαίσιο ελέγχου στις δραστηριότητες των διεθνών κύκλων χρηµατικού κεφαλαίου 
περιόρισε την κινητικότητα του χρηµατικού κεφαλαίου και συνακόλουθα µείωσε την 
ικανότητά τους να ασκούν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις, εµπεδώνοντας µε αυτό τον 
τρόπο ένα µακροοικονοµικό περιβάλλον νοµισµατικής και χρηµατοοικονοµικής 
σταθερότητας κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες που χαρακτηρίζονταν από την 
επίτευξη υψηλών ρυθµών αύξησης της απασχόλησης και του εισοδήµατος. 

Η αποδιάρθρωση του συστήµατος του Bretton Woods δροµολογήθηκε – κυρίως – 
από παράγοντες που σχετίζονται µε τη δυναµική του διεθνούς χρηµατικού κεφαλαίου και 
τις προσπάθειες που κατέβαλε για την απορρύθµιση του συστήµατος ελέγχου, που 
θέσπισε η συµφωνία του Bretton Woods, καθώς και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του 
µεγέθους – απόρροια της συναλλαγµατικής σταθερότητας – του διεθνούς εµπορίου και 
στην απαίτηση που αυτή η εξέλιξη δηµιούργησε για την µεγέθυνση και εξάπλωση των 
διεθνών χρηµατοπιστωτικών δοµών, ώστε να καλυφθούν οι χρηµατοδοτικές ανάγκες του 
ταχύτατα αναπτυσσόµενου διεθνούς εµπορίου.  Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις 
αγορές χρήµατος και κεφαλαίου στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, που είχε 
κλονιστεί την περίοδο της µεσοπολεµικής χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η ανάγκη για την 
αξιοποίηση των τεράστιων συναλλαγµατικών πλεονασµάτων των χωρών-µελών του 
ΟΠΕΚ, τα οποία κατατίθεντο – πρωτίστως – σε τραπεζικά ιδρύµατα των ΗΠΑ και της ∆. 
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Ευρώπης, η αυξανόµενη ζήτηση για διεθνείς χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, 
αποτέλεσµα της διόγκωσης του παγκόσµιου εµπορίου, όπως και η ραγδαία τεχνολογική 
ανάπτυξη στους τοµείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, που µείωσε 
σηµαντικά το κόστος και τη δυσκολία µετακίνησης του χρηµατικού κεφαλαίου σε 
παγκόσµια κλίµακα, αποτέλεσαν τους σηµαντικότερους λόγους διεύρυνσης των 
χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης της πίεσης παραγόντων του 
διεθνούς χρηµατικού κεφαλαίου για άρση του πλέγµατος των περιορισµών και ελέγχων 
στη ροή του χρήµατος σε διεθνές επίπεδο. 

Πέραν των ανωτέρω, ένα οξύ πρόβληµα που αντιµετώπιζε η λειτουργία του 
συστήµατος του Bretton Woods πήγαζε από την έλλειψη ρευστότητας – που 
παρατηρήθηκε – για την ικανοποίηση των απαιτήσεων χρηµατοδότησης του ολοένα και 
διευρυνόµενου διεθνούς εµπορίου.  Το γεγονός αυτό προέρχονταν από την στενότητα της 
παραγωγής χρυσού, κάτι που συνεπάγονταν στενότητα και της προσφοράς δολαρίων, 
δεδοµένης και της υποχρέωσης των ΗΠΑ να ανταλλάσσουν το δολλάριο µε µια σταθερή 
ποσότητα χρυσού.  Η αύξηση της προσφοράς δολαρίων – σε διεθνές επίπεδο για τη 
χρηµατοδότηση του διεθνούς εµπορίου – χωρίς την προηγούµενη αύξηση των 
αποθεµάτων χρυσού θα υπονόµευε την δυνατότητα των νοµισµατικών αρχών των ΗΠΑ 
να µετατρέπουν τα προσφερόµενα σ’ αυτές δολλάρια µε χρυσό σε µια σταθερή ισοτιµία 
χρυσού – δολαρίου, µια υποχρέωση την οποία είχαν επωµιστεί οι ΗΠΑ µε την συµφωνία 
του Bretton Woods.  Μια τέτοια εξέλιξη θα κλόνιζε την εµπιστοσύνη των χωρών του 
Bretton Woods προς την λειτουργία αυτού του συστήµατος.  Οι ΗΠΑ ανταποκρίθηκαν 
στην αυξηµένη διεθνή ζήτηση για προσφορά δολαρίων προκειµένου να ικανοποιηθούν οι 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του διεθνούς εµπορίου, αλλά και οι απαιτήσεις που προέκυπταν 
από τις αυξηµένες στρατιωτικές δαπάνες που συνεπάγονταν η διατήρηση του Ψυχρού 
Πολέµου.  Αυτή η αύξηση όµως της προσφοράς δολαρίων δεν είχε ανάλογο αντίκρισµα 
από µια αύξηση της παραγωγής χρυσού, µια πραγµατικότητα που κλόνισε τελικά την 
εµπιστοσύνη των χωρών-µελών του συστήµατος του Bretton Woods αναφορικά µε την 
αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος. 

Προτάσεις που προέβλεπαν την ανατίµηση του χρυσού ως προς το δολλάριο, 
δηλαδή αύξηση της τιµής ανταλλαγής του χρυσού µε το δολλάριο σε επίπεδο υψηλότερο 
από αυτό που προσδιορίστηκε µε τη συµφωνία του Bretton Woods, ώστε να επιλυθεί – 
έστω προσωρινά – η αδυναµία ικανοποιητικής αύξησης των διεθνών αποθεµάτων 
χρυσού, απορρίφθηκαν από τις ΗΠΑ, γιατί µια ανατίµηση του χρυσού σήµαινε 
υποτίµηση του δολαρίου, εξέλιξη που θα ευνοούσε τις χώρες που παρήγαγαν χρυσό 
(Κώττης 1985:164).  Η γενική δυσπιστία ως προς την αξία του δολαρίου και η ανεπαρκής 
ποσότητα χρυσού – ως προς τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει µε τη συµφωνία του 
Bretton Woods οι νοµισµατικές αρχές των ΗΠΑ – υποχρέωσαν την αµερικανική 
κυβέρνηση να αναστείλει την µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό και να 
τερµατίσει – ουσιαστικά - τη λειτουργία του συστήµατος του Bretton Woods. 

Η αποδόµηση του Bretton Woods σηµατοδότησε τη µείωση της δυνατότητας των 
εθνικών κυβερνήσεων να ασκούν αυτόνοµη µακροοικονοµική διαχείριση και την 
ανάκτηση της δύναµης των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών επί των εθνικών 
µηχανισµών οικονοµικής πολιτικής, δεδοµένου ότι αυξήθηκε η επίδραση του 
κερδοσκοπικού κεφαλαίου στις επιλογές της µακροοικονοµικής πολιτικής εξαιτίας της 
µεγαλύτερης κινητικότητας που απέκτησαν οι διεθνείς ροές κεφαλαίου (Αργείτης 
2002:32-33).  Η κατάρρευση του Bretton Woods σήµαινε και την µετάβαση από το 
καθεστώς των σταθερών – αλλά µε δυνατότητα αναπροσαρµογών – συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών, ένα καθεστώς όπου η αυξηµένη κινητικότητα   του χρηµατικού κεφαλαίου 
καθιστούσε πλέον αδύνατη για τις εθνικές κυβερνήσεις τη σταθεροποίηση της αξίας των 
νοµισµάτων τους χωρίς την απώλεια ελέγχου τουλάχιστον της νοµισµατικής του 
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πολιτικής.  Η µετάβαση σε καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
δηµιούργησε στην κερδοσκοπική µερίδα του διεθνούς χρηµατικού κεφαλαίου 
κερδοφόρες ευκαιρίες, καθιστώντας δυνατή την αµφισβήτηση της ικανότητας των 
εθνικών κρατών να συγκροτήσουν µηχανισµούς ρύθµισης και ελέγχου επί των 
χρηµατοοικονοµικών αγορών και κατ’ επέκταση στην ικανότητά τους να προσδιορίζουν 
ανεξάρτητα από τις επιθυµίες του χρηµατικού κεφαλαίου τις στοχεύσεις της 
νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής τους πολιτικής (Αργείτης 2002:32). 

Η εγκατάλειψη του Bretton Woods έθεσε τέρµα στη λειτουργία των µεταλλικών 
νοµισµατικών κανόνων (µονοµεταλλικών ή διµεταλλικών) πάνω στους οποίους 
θεµελιώθηκε το σύστηµα διακανονισµού των διεθνών πληρωµών για ένα περίπου αιώνα 
(1870-1971), µε ορισµένα κενά διαστήµατα (Α’ και Β’ Παγκόσµιοι Πόλεµοι, το 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα του Μεσοπολέµου), στη διάρκεια των οποίων 
αποδιαρθρώθηκαν οι µηχανισµοί που στήριξαν την λειτουργία των διεθνών µεταλλικών 
νοµισµατικών κανόνων (κυριότατα του ΚΧ). 

Με το καθεστώς των µεταλλικών νοµισµατικών κανόνων οι τιµές του 
συναλλάγµατος παρέµειναν ουσιαστικά σταθερές, ή τουλάχιστον δεν παρουσίαζαν 
µεγάλο εύρος διακύµανσης, αφού τη λειτουργία του ΚΧ η δυνατότητα µεταβολής των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών περιορίζονταν από τα στενά όρια των δύο χρυσών σηµείων, 
ενώ στα πλαίσια του συστήµατος του Bretton Woods οι µεταβολές στις ισοτιµίες των 
εθνικών νοµισµάτων διακυµαίνονταν, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ένα ±1% 
γύρω από την προκαθορισµένη ισοτιµία τους µε το δολλάριο.  Το βάρος για τις 
προσαρµογές του ισοζυγίου πληρωµών στον ΚΧ εναποθέτονταν στις µεταβολές του 
επιπέδου των τιµών και ροών του εµπορίου, που προκαλούσε η διακίνηση χρυσού 
µεταξύ των χωρών και της ανάλογης προσαρµογής της νοµισµατικής τους κυκλοφορίας, 
ενώ στο σύστηµα του Bretton Woods ένα ισχυρό πλέγµα ρυθµίσεων και ελέγχων στην 
κίνηση διεθνών χρηµατικών ροών σε συνδυασµό µε τις βραχυπρόθεσµες 
συναλλαγµατικές διευκολύνσεις που παρείχε το ∆.Ν.Τ, πέρα από τις όποιες νοµισµατικές 
προσαρµογές απαιτούνταν να πραγµατοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, διασφάλιζαν τη 
σταθεροποίηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στα επίπεδα που προσδιορίστηκαν µε 
τη συµφωνία του Bretton Woods. 

Στην περίπτωση όπου ισχύει καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών (όπως συµβαίνει από το 1971), όπου οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
µεταβάλλονται ελεύθερα και το εύρος της διακύµανσης στις τιµές των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών προσδιορίζεται από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης που 
εκδηλώνεται για το κάθε εθνικό νόµισµα, το βάρος για την αποκατάσταση της 
ανισορροπίας του ισοζυγίου πληρωµών σ’ αυτή την περίπτωση εναποτίθεται – κυρίως – 
στη µεταβολή της τιµής του συναλλάγµατος, η οποία – θεωρητικά – επιτυγχάνει την 
αντιστροφή των συναλλαγµατικών ροών και οδηγεί στην εξισορρόπηση της 
ανισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών.  Η αποκατάσταση της ανισορροπίας στο ισοζύγιο 
πληρωµών επαφίεται στην αντίστοιχη αναπροσαρµογή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
και λιγότερο στους µηχανισµούς λειτουργίας της εγχώριας οικονοµίας.  Η τελευταία 
επηρεάζεται από τη µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, δεχόµενη τις επιδράσεις 
στις τιµές και τα εισοδήµατα που προέρχονται από την αναπροσαρµογή των τιµών του 
συναλλάγµατος.  Βεβαίως αυτό δεν σηµαίνει ότι – ακόµα και σ’ ένα καθεστώς 
κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών – εκλείπουν οι περιπτώσεις όπου οι 
στοχεύσεις των εθνικών µακροοικονοµικών πολιτικών υποτάσσονται στην εξυπηρέτηση 
της σταθεροποίησης – έστω και µέσα σε κάποια όρια διακύµανσης – της εξωτερικής 
αξίας (δηλαδή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας) των εθνικών νοµισµάτων.  Η κυριότερη 
αδυναµία ενός συστήµατος κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών έγκειται στο 
γεγονός ότι προκαλεί αβεβαιότητα λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν στις διεθνείς 
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συναλλαγές από το ότι είναι δυσχερής η ασφαλής πρόβλεψη για το ακριβές επίπεδο 
διαµόρφωσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών όταν πραγµατοποιείται µια διεθνής 
συναλλαγή.  Αυτό συνεπάγεται την ανάληψη αυξηµένου κινδύνου από τους 
εµπλεκόµενους φορείς στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου, αφού προκύπτουν 
προβλήµατα στον υπολογισµό των εισοδηµατικών κερδών και απωλειών από τη 
συµµετοχή στο διεθνές κύκλωµα συναλλαγών, κάτι που µεταφράζεται στη µείωση ή 
αποχή της δραστηριοποίησης στο πεδίο του διεθνούς εµπορίου από τους παράγοντες της 
αγοράς. 

 
 

 1.8. ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 
 
Οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν επιχειρήσει να ερµηνεύσουν τη διαδικασία 
διαµόρφωσης των συναλλαγµατικών ισοτιµιών διακρίνονται σε τέσσερα θεωρητικά 
σχήµατα: α) στη θεωρία του ισοζυγίου πληρωµών, β) στη θεωρία της ισοτιµίας των 
αγοραστικών δυνάµεων, γ) στη θεωρία του εισοδήµατος και δ) στην ψυχολογική θεωρία. 

Η θεωρία του ισοζυγίου πληρωµών (balance of payments theory) εφαρµόζει επί 
της σχέσης της εσωτερικής αξίας του νοµίσµατος προς την εξωτερική του αξία (τιµή του 
συναλλάγµατος) τις αρχές που διέπουν τον γενικό οικονοµικό νόµο της προσφοράς και 
της ζήτησης.  Με άλλα λόγια η συναλλαγµατική ισοτιµία ενός νοµίσµατος 
προσδιορίζεται από την προσφορά και ζήτηση του εθνικού νοµίσµατος σε σχέση µε την 
προσφορά και ζήτηση των αλλοδαπών νοµισµάτων (του συναλλάγµατος) από και προς 
το εξωτερικό.  Όταν η ζήτηση του συναλλάγµατος είναι µικρότερη από την προσφορά 
του συναλλάγµατος ή όταν η προσφορά του συναλλάγµατος είναι µεγαλύτερη από την 
τιµή του συναλλάγµατος τότε η τιµή του συναλλάγµατος θα ακολουθεί πτωτική πορεία.  
Όταν τα µεγέθη της προσφοράς και ζήτησης συναλλάγµατος διαµορφώνονται σε 
αντίστροφη σχέση απ’ ότι έχουν περιγραφεί παραπάνω η τιµή του συναλλάγµατος θα 
τείνει να αυξάνεται.  Ως προσφορά και ζήτηση συναλλάγµατος µεταφράζεται η 
ποσότητα της νοµισµατικής κυκλοφορίας που παρουσιάζεται στην αγορά του 
συναλλάγµατος και η οποία αποτελεί προϊόν της ζήτησης και προσφοράς που 
εκδηλώνεται από και προς το εξωτερικό για την αγορά και πώληση αγαθών, υπηρεσιών 
και κεφαλαίου (χρηµατικού ή υλικού). 

Η θεωρία του ισοζυγίου πληρωµών συγκροτεί ένα αιτιακό πλέγµα που 
αντιµετωπίζει τις µεταβολές της εξωτερικής αξίας ως αιτία των µεταβολών της 
εσωτερικής αξίας του εθνικού νοµίσµατος και του επιπέδου τιµών (Schumpeter 
1981:1108).  Η τιµή του συναλλάγµατος αντικατοπτρίζει την κατάσταση του ισοζυγίου 
πληρωµών, ανεξάρτητα από τους παράγοντες (οικονοµικούς ή µη) που επηρεάζουν τη 
ζήτηση και την προσφορά του συναλλάγµατος.  Η συγκεκριµένη όµως τοποθέτηση της 
θεωρίας του ισοζυγίου πληρωµών γεννά ερµηνευτικά προβλήµατα, διότι το ισοζύγιο 
πληρωµών εµφανίζεται πάντοτε ισοσκελισµένο και συνεπώς δεν µπορεί να εξηγήσει τις 
µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Ζολώτας 1930:17).  Αυτή η διαπίστωση 
καταδεικνύει την ανάγκη για διάκριση των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών που 
έχουν ως σκοπό να ισοσκελίσουν το έλλειµµα ή το πλεόνασµα που εµφανίζεται στις 
εξωτερικές συναλλαγές της χώρας.  Η διάκριση όµως αυτή προσκρούει σε δυσκολίες 
αναφορικά µε τον εντοπισµό των κεφαλαίων – κατά κανόνα των βραχυπρόθεσµων – που 
χρησιµοποιούνται για τον ισοσκελισµό του ισοζυγίου πληρωµών.  Αυτό συµβαίνει γιατί 
οι ροές των βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων εξυπηρετούν σκοπούς πέραν του ισοσκελισµού 
του ισοζυγίου πληρωµών – πχ κερδοσκοπικούς ή και επενδυτικούς σκοπούς – οι οποίοι 
είναι δύσκολο να αναγνωριστούν.  Ακόµα και η µεταβολή στα συναλλαγµατικά 
αποθέµατα της χώρας είναι δυνατόν να εξυπηρετεί κερδοσκοπικές κινήσεις της ΚΤ στο 
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εξωτερικό ή ανάγκες της νοµισµατικής πολιτικής (π.χ. απορρόφηση ρευστότητας των 
εµπορικών τραπεζών προκειµένου να πραγµατοποιηθεί συστολή στα µεγέθη της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας). 

Επιπλέον των ανωτέρω δυσχερειών προσκόµµατα ανακύπτουν και από δυσκολία 
συγκέντρωσης όλων των στοιχείων που συγκροτούν το ισοζύγιο πληρωµών και 
ανταποκρίνονται – τόσο από άποψη ποσοτικού µεγέθους όσο και αξίας – στην 
πραγµατικότητα.  Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που καθιστά προβληµατικό το ερµηνευτικό 
σχήµα της θεωρίας του ισοζυγίου πληρωµών είναι η δυσχέρεια που παρουσιάζεται κατά 
τον υπολογισµό των δοσοληψιών των εξωτερικών συναλλαγών όταν εκδηλώνονται 
έντονες διακυµάνσεις στις τιµές του συναλλάγµατος (∆ελιβάνης 1935:31).  Η θεωρία του 
ισοζυγίου πληρωµών περιορίζεται στο να διαπιστώνει πραγµατικά γεγονότα, καθόσον 
υποστηρίζει ότι η τιµή του συναλλάγµατος καθορίζεται στο σηµείο ισορροπίας µεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης συναλλάγµατος, χωρίς ουσιαστικά να ερµηνεύει τον τρόπο και 
να ανευρίσκει τις αιτίες που οδηγούν στον προσδιορισµό των µεγεθών της προσφοράς 
και της ζήτησης στα επίπεδα που κάθε φορά διαµορφώνονται.  Ο Ξενοφών Ζολώτας 
φτάνει µάλιστα στο σηµείο να µην της αποδίδει το χαρακτήρα θεωρίας (Ζολώτας 
1930:17) 

Κυριότεροι εκπρόσωποι της θεωρίας του ισοζυγίου πληρωµών θεωρούνται οι 
Goschen και Helfferich.  Την µεγαλύτερη απήχηση η θεωρία αυτή γνώρισε ανάµεσα 
στους κύκλους των Γερµανών οικονοµολόγων, οι οποίοι επιχείρησαν να ερµηνεύσουν 
την εµφάνιση του υψηλού πληθωρισµού στη Γερµανία µετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
όχι ως προϊόν της νοµισµατικής επέκτασης αλλά ως επακόλουθο της ριζικής αλλαγής 
που επήλθε µετά τον πόλεµο στη διάρθρωση της γερµανικής οικονοµίας και στη 
διασύνδεσή της µε το εξωτερικό (π.χ. απώλεια των αποικιακών κτήσεων και της 
περιοχής του Ρουρ) µε συνέπεια κανένας µηχανισµός – όπως π.χ. της µεταβολής του 
επιπέδου τιµών – να µην είναι σε θέση να επιφέρει ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών 
της χώρας (Ψαλιδόπουλος 1989:119). 

Η θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων (purchasing power parity 
theory) υποστηρίζει ότι η τιµή του συναλλάγµατος µιας χώρας προσδιορίζεται από την 
σχέση της εσωτερικής αξίας (αγοραστικής δύναµης) του εθνικού νοµίσµατος προς την 
εσωτερική αξία των αλλοδαπών νοµισµάτων, µε άλλα λόγια η συναλλαγµατική ισοτιµία 
του εθνικού νοµίσµατος αντικατοπτρίζει την σχέση του εσωτερικού προς το εξωτερικό 
επίπεδο τιµών.  Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας, συστηµατικότερος 
εκφραστής της οποίας θεωρείται ο Gustav Cassel, η ζήτηση ενός νοµίσµατος από το 
εξωτερικό πραγµατοποιείται – σε περιόδους οµαλότητας – µόνο λόγω της αγοραστικής 
δύναµης που έχει αυτό το νόµισµα στο εσωτερικό της χώρας η οποία το εξέδωσε και 
όπου λειτουργεί ως νόµιµο µέσο πληρωµής.  Κατά τον Cassel η αγοραστική δύναµη του 
νοµίσµατος εξαρτάται από το ύψος των τιµών του συνόλου των διαφόρων αγαθών και 
όχι αποκλειστικά αυτών που προορίζονται για εξαγωγή, ενώ οι τιµές των προϊόντων – 
πάντα σύµφωνα µε τον Cassel – εξαρτώνται από τον παράγοντα της σπάνης. 

Συνεπώς η θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων δέχεται ότι η τιµή 
του συναλλάγµατος συναρτάται από το γενικό επίπεδο τιµών – παρόλες τις διαφορές που 
υπάρχουν ανάµεσα στις διάφορες χώρες στον τρόπο υπολογισµού του επιπέδου τιµών – 
και ως λογική συνεπαγωγή αυτής της παραδοχής προκύπτει ότι η εξωτερική αξία ενός 
νοµίσµατος τείνει να διαµορφώνεται βάσει των µεταβολών που σηµειώνονται στην 
εσωτερική του αξία.  Η τελευταία είναι µέγεθος που ακολουθεί πορεία αντιστρόφως 
ανάλογη µε την πορεία που ακολουθεί το γενικό επίπεδο τιµών.  Όταν αυξάνεται το 
γενικό επίπεδο τιµών µειώνεται η εσωτερική αξία του νοµίσµατος και ακολούθως και η 
εξωτερική του αξία.  Η πτώση του γενικού επιπέδου τιµών επιφέρει τα αντίστροφα 
αποτελέσµατα.  Σε αντίθεση µε την θεωρία του ισοζυγίου πληρωµών, η θεωρία της 
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ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων αντιµετωπίζει την µεταβολή της εξωτερικής αξίας 
του νοµίσµατος όχι ως αιτία αλλά ως συνέπεια της µεταβολής της εσωτερικής του αξίας. 

Η θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων συγκέντρωσε στους κόλπους 
της τους επιφανέστερους εκπρόσωπους της νεοκλασικής σχολής και οι ρίζες της 
εντοπίζονται στις θεωρητικές συλλήψεις των Hume και Ricardo.  Πέραν του Cassel 
γνωστοί υποστηρικτές αυτής της θεωρίας υπήρξαν οι Mises, Hahn και Pigou.  Παρά τις 
επιµέρους διαφοροποιήσεις που χαρακτήριζαν την προσέγγιση των θεωρητικών αυτών 
αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών 
δυνάµεων ερµηνεύει την πραγµατικότητα συνέκλιναν στο ότι η εµφάνιση 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και η συνεπαγόµενη διόγκωση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας προκαλεί άνοδο του εσωτερικού επιπέδου τιµών (δηλαδή πληθωρισµό), 
γεγονός που οδηγεί στην πτώση της εξωτερικής αξίας του νοµίσµατος (δηλαδή της τιµής 
του συναλλάγµατος).  Από την τοποθέτηση αυτή καθίσταται φανερό ότι η θεωρία της 
ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων συνδέει στενά τις θεωρητικές παραδοχές της µε τις 
θεωρητικές κατασκευές της ποσοτικής θεωρίας  του χρήµατος. 

Η εν λόγω θεωρία υποστηρίζει ότι η τιµή του συναλλάγµατος είναι  πιθανόν να 
δέχεται επιδράσεις που αποτελούν απόρροια κρατικής παρέµβασης (π.χ. δασµοί, 
ποσοστώσεις, συναλλαγµατικοί έλεγχοι), κερδοσκοπικές δραστηριότητες, δηλαδή 
µεγάλες κινήσεις κεφαλαίων από χώρα σε χώρα, ή και ψυχολογικούς παράγοντες, αλλά 
αυτές οι επιδράσεις είναι είτε µικρής σηµασίας, είτε πρόσκαιρες.  Κατά συνέπεια, 
σύµφωνα µε τη θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων η εξωτερική αξία του 
νοµίσµατος θα τείνει να διαµορφώνεται µακροχρόνια σε επίπεδα που θα προσδιορίζονται 
από το ύψος του εγχώριου επιπέδου τιµών σε σχέση µε τα επίπεδα τιµών των άλλων 
χωρών, δηλαδή από το µέγεθος του διαφορικού πληθωρισµού.  Το θεωρητικό αυτό 
µοντέλο ερµηνείας των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στηρίζεται σε προϋποθέσεις, όπως 
είναι η πλήρης ελευθερία του διεθνούς εµπορίου και η κινητικότητα των παραγωγικών 
συντελεστών, που δεν συναντώνται στην πραγµατικότητα.  Άλλωστε η διάρθρωση και η 
σύνθεση της ζήτησης των αγαθών δεν παρουσιάζουν – σε πολλές περιπτώσεις – απόλυτη 
ή έστω σηµαντική ταύτιση, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο του καταρτισµού ενός 
συγκρίσιµου δείκτη τιµών µεταξύ των διαφόρων κρατών, ο οποίος είναι απαραίτητος για 
να τεθούν σε αξιόπιστο εµπειρικό έλεγχο τα πορίσµατα και οι προτάσεις της 
συγκεκριµένης θεωρίας. 

Επιπλέον από αµφίβολη έως εσφαλµένη µπορεί να θεωρηθεί η βασιµότητα του 
κεντρικού επιχειρήµατος της θεωρίας της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων ότι το 
γενικό επίπεδο τιµών µιας χώρας αποτελεί τον αποφασιστικό προσδιοριστικό παράγοντα 
της εξωτερικής αξίας του νοµίσµατος και όχι η τιµή συγκεκριµένων εγχώριων αγαθών, 
τα οποία αποτελούν τον κύριο όγκο των εξαγωγών, τα οποία συγκρινόµενα µε τις τιµές 
των αντίστοιχων προϊόντων που συνιστούν τα βασικά είδη εισαγωγής συγκροτούν την 
κατευθυντήρια αρχή προσδιορισµού της τιµής του συναλλάγµατος.  Η προσαρµογή της 
ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών κατά τη θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών 
δυνάµεων επιτυγχάνεται µ’ ένα «µηχανιστικό», σχεδόν αυτόµατο, τρόπο µέσω των 
προσαρµογών του επιπέδου τιµών στις αυξοµειώσεις της νοµισµατικής κυκλοφορίας, οι 
οποίες ακολουθούν τις εισοδηµατικές ροές που προέρχονται από τις αντίστοιχες κινήσεις 
των αγαθών και των υπηρεσιών στο ανταλλακτικό κύκλωµα του διεθνούς εµπορίου και 
επηρεάζουν τη διαµόρφωση των εθνικών εισοδηµατικών µεγεθών και εποµένως το 
εσωτερικό επίπεδο τιµών και την τιµή συναλλάγµατος σε τελική ανάλυση.  Η αντίληψη 
της παθητικής προσαρµογής των νοµισµατικών µεγεθών στις εισοδηµατικές ροές του 
διεθνούς εµπορίου προσιδιάζει µε τις αντίστοιχες αρχές λειτουργίας του µηχανισµού του 
ΚΧ και υπόρρητα αντιµετωπίζει την κρατική παρέµβαση στο πεδίο του διεθνούς 
εµπορίου από περιττή ως απευκταία διότι αυτή θα επιφέρει στρεβλώσεις στην 
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ορθολογική κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών και ανισορροπία στο ισοζύγιο 
εξωτερικών συναλλαγών.  Η προσέγγιση της θεωρίας της ισοτιµίας των αγοραστικών 
δυνάµεων χαρακτηρίζεται λοιπόν από την µεγάλη βαρύτητα που αποδίδεται στους 
νοµισµατικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση του ισοζυγίου πληρωµών, σε 
αντίθεση µε την θεωρία του ισοζυγίου πληρωµών που ενθαρρύνει την παρεµβατική 
κρατική πολιτική, ώστε να τονωθούν οι παραγωγικοί τοµείς της οικονοµίας, ώστε να 
επέλθει βελτίωση στους λογαριασµούς του ισοζυγίου των εξωτερικών συναλλαγών µιας 
εθνικής οικονοµίας, ακόµα και µε µέτρα νοµισµατικής διαστολής. 

Η λογική που διέπει τη θεωρία της ισοτιµίας (ή ισοδυναµίας) των αγοραστικών 
δυνάµεων είναι ότι εάν η τιµή του συναλλάγµατος δεν  αντικατοπτρίζει τη διαφορά που 
παρουσιάζεται στα επίπεδα τιµών δυο χωρών, τότε εκδηλώνεται ανισορροπία στο 
ισοζύγιο πληρωµών δεδοµένου ότι το νόµισµα µιας χώρας θα είναι υπερτιµηµένο και θα 
µειώνει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής, δηµιουργώντας ελλειµµατικά 
αποτελέσµατα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας.  Σύµφωνα µε αυτή τη συλλογιστική το 
νόµισµα της χώρας που παρουσιάζει τον υψηλότερο ρυθµό πληθωρισµού θα πρέπει να 
υποτιµάται σε επίπεδα που να αντισταθµίζουν την απώλεια της ανταγωνιστικότητας που 
προκύπτει από τον υψηλότερο ρυθµό πληθωρισµού. 

Μακροχρόνια εµφανίζεται να υπάρχει τάση σύγκλισης προς τη σχέση 
εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νοµίσµατος, όπως αυτή περιγράφεται από την 
θεωρία της ισοτιµίας των αγοραστικών δυνάµεων, και κυρίως σε περιόδους όπου η 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες δεν παρουσιάζουν έντονη µεταβλητότητα ως απόρροια των 
χαµηλών ρυθµών πληθωρισµού, αλλά βραχυχρόνια και σε περιόδους όπου οι 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες εµφανίζουν έντονη µεταβλητότητα παρατηρούνται 
σηµαντικές αποκλίσεις από αυτή τη σχέση.  Οι κυριότεροι παράγοντες που εξηγούν τις 
παρατηρούµενες αποκλίσεις είναι ότι η ταχύτητα προσαρµογής των τιµών στην αγορά 
συναλλάγµατος είναι µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τους ρυθµούς προσαρµογής των 
αγορών εργασίας και αγαθών, η διαφοροποίηση που υπάρχει στη σύνθεση των 
καταναλωτικών προτιµήσεων στις διάφορες χώρες και κατ’ επέκταση στη διάρθρωση 
των δεικτών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των ρυθµών πληθωρισµού, 
όπως και από τις διαφορές που υφίστανται µεταξύ των χωρών αναφορικά µε τις 
προτιµήσεις που αυτές εκφράζουν για την απόκτηση των διεθνών εµπορεύσιµων αγαθών 
και υπηρεσιών και το ποσοστό που τα αγαθά αυτά εκφράζουν ως προς το σύνολο των 
παραγόµενων αγαθών (Πετράκης 1999β:260).Επιπλέον η θεωρία ισοτιµίας των 
αγοραστικών δυνάµεων αδυνατεί να δώσει επαρκή ερµηνεία για τον τρόπο καθορισµού 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας στο βαθµό που η συγκεκριµένη θεωρία υποστηρίζει ότι ο 
θεµελιώδης ερµηνευτικός παράγοντας προσδιορισµού της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 
είναι ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ), τη στιγµή που ο ∆ΤΚ περιλαµβάνει και 
αγαθά που δεν συµµετέχουν, ή ενδέχεται να µην συµµετέχουν, στο διεθνές εµπόριο, να 
αποτελούν δηλαδή µη εµπορεύσιµα αγαθά (non traded goods) στο κύκλωµα των διεθνών 
συναλλαγών (Πουρναράκης 2004:116).Ένας επιπρόσθετος λόγος για την ερµηνευτική 
ανεπάρκεια αυτής της θεωρίας αποτελεί το γεγονός ότι παραβλέπει τη σηµασία της ροής 
των διεθνών κεφαλαίων και δεν ερευνά σε βάθος πως η ζήτηση και η προσφορά 
συναλλάγµατος µπορεί να επηρεάσει την συναλλαγµατική ισοτιµία ενός νοµίσµατος, 
δεδοµένης και της µεγάλης, σε µέγεθος και ταχύτητα, κινητικότητας των κεφαλαίων στις 
σύγχρονες διεθνείς χρηµαταγορές (Πουρναράκης 2000:116).  

Η θεωρία του εισοδήµατος (income approach) αναπτύχθηκε συστηµατικά ως 
θεωρητικό ερµηνευτικό µοντέλο του τρόπου µε τον οποίο προσδιορίζεται η τιµή του 
συναλλάγµατος από τη λεγόµενη Σχολή της Βιέννης, ιδρυτής της οποίας θεωρείται ο 
Karl Menger και κυριότεροι εκπρόσωποι της ο Bohm Bäwerk και ο Friedrich von 
Wieser.  Επιφανείς οικονοµολόγοι που ασπάστηκαν τις βασικές αρχές αυτής της θεωρίας 
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ήταν οι Stanley Jevons, Leon Walras και Alfred Marshall, παρόλες τις διαφοροποιήσεις 
που παρουσιάζουν οι θεωρητικές τους προσεγγίσεις ως προς τις επιµέρους πτυχές τους. 

Η θεωρία του εισοδήµατος υποστηρίζει ότι κάθε αυξοµείωση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας δεν επηρεάζει την εσωτερική αξία του νοµίσµατος αλλά µόνο εκείνες τις 
µεταβολές που σηµειώνονται στο χρηµατικό εισόδηµα των παραγωγικών συντελεστών, 
οι οποίες όταν δεν συνοδεύονται από ανάλογες µεταβολές του εθνικού εισοδήµατος, το 
οποίο στο πλαίσιο του συγκεκριµένου θεωρητικού πλέγµατος προσδιορίζεται ως το 
σύνολο των αγαθών που µπορούν να αποτελέσουν άµεσα αντικείµενο κατανάλωσης, 
επιφέρουν µεταβολή στην εσωτερική αξία του νοµίσµατος, η οποία µε τη σειρά της 
µεταβάλλει και την εξωτερική αξία του νοµίσµατος, ήτοι την τιµή του συναλλάγµατος.  
Για τη θεωρία του εισοδήµατος είναι αδιάφορη η αιτία που προκαλεί την µεταβολή στα 
εισοδηµατικά µεγέθη και περιορίζεται µόνο στη διαπίστωση της αυξοµείωσής τους 
(∆ελιβάνης 1935:43).  Η θεωρία του εισοδήµατος συµπλέει µε τη θεωρία της 
ισοδυναµίας των αγοραστικών δυνάµεων αναφορικά µε την σχέση που συνδέει την 
εσωτερική αξία του νοµίσµατος µε την εξωτερική του αξία, και πιο συγκεκριµένα ότι η 
τελευταία προσδιορίζεται από την πρώτη, απορρίπτει όµως την αντίληψη ότι η 
εσωτερική αξία του νοµίσµατος, η οποία κινείται αντιστρόφως ανάλογα της πορείας που 
ακολουθεί το επίπεδο τιµών, επηρεάζεται από το σύνολο της νοµισµατικής κυκλοφορίας, 
όπως υποστηρίζει η θεωρία της ισοδυναµίας των αγοραστικών δυνάµεων, αλλά µόνο από 
το άµεσο διαθέσιµο χρηµατικό εισόδηµα που βρίσκεται στη διάθεση του κοινού. 

Η µεταβολή όµως της εξωτερικής αξίας του νοµίσµατος, σύµφωνα µε τη θεωρία 
του εισοδήµατος, είναι δυνατό να προέλθει από τις αυξοµειώσεις της ζήτησης των 
εισαγόµενων αγαθών που προκαλούνται από τις αντίστοιχες αυξοµειώσεις των 
χρηµατικών διαθέσιµων που κατέχει το κοινό.  Αυτές οι αυξοµειώσεις στη ροή των 
εισαγόµενων αγαθών επιδρούν επί της εσωτερικής αξίας του νοµίσµατος, µέσω του 
µηχανισµού των τιµών, και κατ’ επέκταση µεταβάλλουν και την εξωτερική αξία του 
νοµίσµατος. 

Ο Schumpeter αντιµετωπίζει την θεωρία του εισοδήµατος ως µια αναδιατύπωση 
της ποσοτικής θεωρίας του χρήµατος, στην οποία κατά βάση ερείδονται και οι 
προσεγγίσεις της θεωρίας των αγοραστικών δυνάµεων, καθ’ όσον κατά τον αυστριακό 
οικονοµολόγο είναι κατά το µάλλον ή ήττον άσκοπο να υφίσταται διαµάχη για τα αίτια 
που προκαλούν τα πληθωριστικά φαινόµενα, άρα και την µεταβολή της εσωτερικής 
αξίας του νοµίσµατος, δηλαδή αν οφείλονται στην αύξηση της ποσότητας του 
κυκλοφορούντος χρήµατος ή στην αύξηση των χρηµατικών απολαβών του κοινού, 
δεδοµένου ότι στην πραγµατικότητα πρόκειται εν πολλοίς για όψεις του ίδιου 
φαινοµένου (Schumpeter 1981:1110). 

Η ψυχολογική θεωρία (psychological theory), που αναπτύχθηκε από τον Γάλλο 
καθηγητή της πολιτικής οικονοµίας στο πανεπιστήµιο του Παρισιού Aftalion, δεν 
συνιστά µια αυτοτελή θεωρητική πρόταση για τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται 
οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, αλλά περισσότερο επιδιώκει να δώσει έµφαση σε µια 
σειρά παραγόντων και µεταβλητών που επιδρούν επί της τιµής του συναλλάγµατος, 
στοχεύοντας να συµπληρώσει τις παραλείψεις των άλλων θεωριών.  Ο Aftalion εισάγει 
στο πεδίο των θεωριών προσδιορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών το στοιχείο των 
ατοµικών προβλέψεων και προσδοκιών για την µελλοντική εσωτερική αξία του 
νοµίσµατος, προκειµένου να εκτιµηθεί η παρούσα αξία του νοµίσµατος.  Όταν το κοινό 
για διάφορους λόγους θεωρήσει ότι πρόκειται να σηµειωθούν µεγάλες διακυµάνσεις 
στην µελλοντική αγοραστική δύναµη του χρήµατος προβαίνει σε κινήσεις που θα 
διασφαλίσουν την αποφυγή της απώλειας της αγοραστικής του δύναµης, ή ακόµα και 
στην ενίσχυσή της, γεγονός που µεταφράζεται στην αγοραπωλησία συναλλάγµατος – 
που µπορεί να λάβει και τη µορφή της κερδοσκοπίας – και αγαθών.  Οι κινήσεις αυτές 
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µεταβάλλουν τις τιµές του συναλλάγµατος ανάλογα µε τις χρηµατικές ροές που 
πραγµατοποιούνται και επενεργούν και επί της εσωτερικής αξίας του νοµίσµατος. 

Συνεπώς κατά την ψυχολογική θεωρία οι εκτιµήσεις του κοινού για την πορεία 
που θα ακολουθήσει η εσωτερική αξία του νοµίσµατος είναι αυτή που συνδιαµορφώνει, 
µαζί µε τους παράγοντες που προτάσσονται από τις άλλες θεωρίες, την εξωτερική αξία 
του νοµίσµατος, και η οποία επηρεάζει µετέπειτα την εσωτερική αξία του νοµίσµατος.  Η 
ψυχολογική θεωρία δεν γνώρισε σηµαντική απήχηση στους κύκλους των θεωρητικών 
οικονοµολόγων, αφενός διότι στερούνταν ενός συγκροτηµένου µεθοδολογικού πλαισίου, 
το οποίο θα της προσέδιδε το κύρος και την πειστικότητα που διέκρινε τις υπόλοιπες 
θεωρίες προσδιορισµού των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αλλά και αφετέρου γιατί οι 
παράµετροι που θεωρούσε ως αποφασιστικούς για τη διαµόρφωση της τιµής του 
συναλλάγµατος χαρακτηρίζονται από τη βραχυχρόνια και συγκυριακή επίδρασή τους επί 
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.  Η θεωρία αυτή, αποτελώντας προϊόν της 
µεσοπολεµικής επιστηµονικής σκέψης και επηρεασµένη από τους παράγοντες που 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο οικονοµικό γίγνεσθαι αυτής της περιόδου (π.χ. 
κερδοσκοπία, νοµισµατική αρρυθµία κτλ), επιχειρεί να ερµηνεύσει τις συναλλαγµατικές 
διακυµάνσεις στηριζόµενη σε θεωρητικές κατασκευές, που έχουν έντονο υποκειµενικό 
χαρακτήρα και που η αιτιακή τους ισχύ εξαντλείται στενά στα χρονικά όρια των 
περιόδων που επικρατούν φαινόµενα νοµισµατικής – και κατ’ επέκταση και 
συναλλαγµατικής - αβεβαιότητας και ανωµαλίας, αδυνατώντας – η εν λόγω θεωρία – να 
δοµήσει ένα µοντέλο ταυτόχρονου προσδιορισµού όλων των παραµέτρων – ποσοτικών 
και ποιοτικών – που επηρεάζουν την τιµή του συναλλάγµατος. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
 
 
1.9  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΏΝ  

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Η συγκρότηση των κεντρικών τραπεζών συνιστά την θεσµική αποκρυστάλλωση ενός 
δυναµικού ιστορικού φαινοµένου: του δηµοσίου χρέους. Το δηµόσιο χρέος αποτέλεσε 
αφενός ένα αιτιώδες ιστορικό φαινόµενο αποδόµησης των προαστικών µορφών 
κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής οργάνωσης και αφετέρου τον µηχανισµό 
επανενοποίησης των πολιτικών υποκειµένων και των οικονοµικών δρώντων στο επίπεδο 
της κοινωνικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της ανάδυσης και παγίωσης των αστικών 
κοινωνικών σχηµατισµών, µέσω της επιβολής θεσµοθετηµένων ρυθµίσεων και κανόνων 
απόσπασης χρηµατικών πλεονασµάτων   που το κοινωνικό σώµα  παράγει, µια 
διαδικασία που υποστασιοποιείται µε τη δηµιουργία των σύγχρονων φορολογικών 
συστηµάτων. 

Ο φορολογικός µηχανισµός συνιστά αναπαραγωγή του µηχανισµού του 
δηµοσίου χρέους εντός ενός διευρυµένου, έντονα διαφοροποιηµένου και εξαιρετικά 
σύνθετου-σε σχέση µε τις πρόδροµες  µορφές κοινωνικής οργάνωσης-κοινωνικού 
σώµατος που πλέον διαθέτει την οργανική και συστηµική δυνατότητα και υποχρέωση ως 
σύνολο να ανταποκρίνεται, µέσω της φορολογίας, στην κάλυψη των επιβαρύνσεων που 
γεννά η σύναψη χρεωστικών σχέσεων ανάµεσα στο άρχον αστικό πολιτικό υποκείµενο, 
ήτοι το κράτος, και των αστικών οικονοµικών υποκειµένων, δηλαδή του συνόλου των 
φυσικών  και νοµικών προσώπων. Αυτή ακριβώς είναι η ενοποιητική λειτουργία που 
επιτελούν τα αστικά φορολογικά συστήµατα, καθώς ενώνουν τους οικονοµικούς 
δρώντες στο επίπεδο της πολιτικής κοινωνίας, δεδοµένου ότι οι σχέσεις χρέους που 
συνάπτει ο άρχων πολιτικός φορέας, σχέσεις που γεννούν το φαινόµενο του δηµοσίου 
χρέους, µεταθέτουν και διαχέουν το πλέγµα των χρεωστικών σχέσεων- που δεσµεύουν 
τον άρχοντα πολιτικό φορέα ως προς την εξυπηρέτησή τους-στο σύνολο των αρχόµενων 
πολιτικών υποκειµένων, δηλαδή των πολιτών. 

Μέσα από  αυτή τη διαδικασία το κυρίαρχο εξουσιαστικό υποκείµενο της 
αστικής κοινωνίας, ήγουν η αστική τάξη, ασκεί την εξουσιαστική ισχύ της και µέσω του 
µηχανισµού του δηµοσίου χρέος, ισχύ που επιβάλλεται στους αρχόµενους µε τη 
διαµεσολάβηση του πολιτικού εξουσιαστικού φορέα, ο οποίος µέσα από τη φορολογία 
αναλαµβάνει να µεταθέσει στα αρχόµενα πολιτικά υποκείµενα το κόστος που 
συνεπάγονται οι χρεωστικές σχέσεις που ο ίδιος ο κεντρικός πολιτικός φορέας 
δηµιουργεί. Πλέον στο αστικό κοινωνικό πλαίσιο το κράτος εργαλειοποιείται, µέσω του 
δηµοσίου χρέους, από τα αστικά οικονοµικά υποκείµενα ώστε τα τελευταία να 
αναπαράγουν την κοινωνική εξουσιαστική τους ισχύ. 

Η κεντρική τράπεζα, ως θεσµός των αστικών κοινωνιών συνιστά την θεσµική 
«ενσάρκωση» του µηχανισµού του δηµοσίου χρέους και εγγυάται την διαρκή 
αναπαραγωγή των χρεωστικών , ή αλλιώς των πιστωτικών, σχέσεων που αναπτύσσονται 
ανάµεσα όχι µόνο στο κράτος και στα αστικά οικονοµικά υποκείµενα αλλά και ανάµεσα 
στα τελευταία και το σύνολο του κοινωνικού σώµατος. Η αναπαραγωγή των πιστωτικών 
σχέσεων µεταξύ των κυρίαρχων οικονοµικών δρώντων και του κοινωνικού συνόλου 
πραγµατοποιείται όχι µόνο επί τη βάσει του δηµοσίου χρέους και του φορολογικού 
συστήµατος, αλλά και µέσω της λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Τόσο 
το κράτος όσο και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αντλούν την ρευστότητά τους 
πρωτογενώς από την κεντρική τράπεζα, που διαθέτει το µονοπώλιο, χωρίς καµία 
εξαίρεση µετά τον Ά Παγκόσµιο Πόλεµο, στην έκδοση του εθνικού νοµίσµατος, ήτοι του 
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συναλλακτικού µέσου, του µέσου διακράτησης πλούτου, του µέσου διευθέτησης των 
χρεών και του µέσου που αποτελεί το µέτρο όλων των οικονοµικών αξιών, το οποίο 
γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό δια νόµου (legal tender) από τα αρχόµενα πολιτικά 
υποκείµενα σε όλες τις οικονοµικής φύσεως συναλλαγές που πραγµατοποιούν µεταξύ 
τους καθώς και στις συναλλαγές τους µε το κράτος. 

Η κεντρική τράπεζα εκδίδει το µοναδικό πιστωτικό µέσο που αποτελεί   νόµιµη 
προσφορά χρήµατος, δηλαδή το εθνικό νόµισµα που γίνεται  υποχρεωτικά  αποδεκτό δια 
νόµου στις πάσης φύσεως οικονοµικές συναλλαγές εντός των γεωγραφικών ορίων ενός 
κράτους, το σύνολο των οποίων καλείται νοµισµατική βάση (monetary base) ή χρήµα 
υψηλής ισχύος (high power money) διότι συνιστά το πρωτογενές και θεµελιώδες 
πιστωτικό µέσο που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστική βάση για την περαιτέρω έκδοση 
όλων των υπόλοιπων πιστωτικών µέσων, αξιογράφων ή χρεογράφων, που εκδίδονται και 
κυκλοφορούν στην αστική οικονοµία από όλους τους οικονοµικούς φορείς της 
οικονοµίας, το κράτος, τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα,  οι οποίοι υπόσχονται την 
καταβολή της αξίας που ενσωµατώνουν, υπόσχεση που εκπληρώνεται µε την λήξη ή την 
πώληση των πιστωτικών µέσων µόνο, ή κατά κανόνα, µε την καταβολή των πιστωτικών 
µέσων  ή εν γένει αξιών που εκδίδει ή διαχειρίζεται και ελέγχει η κεντρική τράπεζα. 

Στα παραπάνω πρέπει να συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα 
διαθέτει τις ρυθµιστικές εκείνες αρµοδιότητες και εξουσίες που της επιτρέπουν να 
αυξοµειώνει τα µεγέθη του εθνικού νοµίσµατος που εισρέουν στο εθνικό συναλλακτικό 
κύκλωµα, δηλαδή να διαµορφώνει την ροή των χρηµατικών πόρων που εισέρχονται και 
κυκλοφορούν στο σύνολο της οικονοµίας, δεδοµένου ότι η κυκλοφορία του χρήµατος 
στην οικονοµία διαµεσολαβείται από τις πιστωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται 
ανάµεσα στην κεντρική τράπεζα, το τραπεζικό σύστηµα και το κράτος. Με άλλα λόγια η 
ίδια η κατοχή και η κυκλοφορία του χρήµατος στην οικονοµίας προϋποθέτει, 
αναγκαστικά βάσει των δοµών της αστικής οικονοµίας, την ανάληψη χρεών τόσο από το 
κράτος όσο και από τις τράπεζες έναντι της κεντρικής τράπεζας. Αυτό µε τη σειρά του 
συνεπάγεται την ανάληψη χρεών από το σύνολο της κοινωνίας έναντι της κεντρικής 
τράπεζας και την εξυπηρέτηση αυτού του χρέους µέσω της φορολογίας, όταν ο 
µηχανισµός διοχέτευσης χρήµατος προς την οικονοµία είναι το κράτος, και µέσω της 
αποπληρωµής των ιδιωτικών δανείων προς τις τράπεζες, όταν το πιστωτικό σύστηµα 
αποτελεί το µηχανισµό παροχής χρηµατικής ρευστότητας προς την οικονοµία µέσω της 
χορήγησης δανείων και πάσης φύσεως πιστωτικών διευκολύνσεων. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο το κράτος και το τραπεζικό σύστηµα, το δεύτερο σε 
µικρότερο βαθµό καθώς διαθέτει τη δυνατότητα της δευτερογενούς παραγωγής 
πιστωτικών µέσων που αποτελούν στενά υποκατάστατα του χρήµατος µέσω λογιστικών 
εγγραφών, δηλαδή τη δυνατότητα  παραγωγής λογιστικού χρήµατος, συνιστούν τις 
διαµεσολαβήσεις µέσω των οποίων η κεντρική τράπεζα καθίσταται ο συλλογικός 
πιστωτής της κοινωνικής ολότητας και κατά συνέπεια  κυρίαρχος εξουσιαστής της. Αυτό 
καταδεικνύεται σε περιόδους πιστωτικής κρίσης όταν το κράτος ή/και το τραπεζικό 
σύστηµα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και προσφεύγουν στην 
κεντρική τράπεζα για να αντλήσουν την αναγκαία χρηµατική ρευστότητα.Ο ρόλος αυτός 
της κεντρικής τράπεζας ως του έσχατου δανειστή (lender of last resort) σε περιόδους 
πιστωτικής κρίσης αποδεικνύει το µέγεθος της ισχύος που είναι σε θέση να ασκήσει επί 
του κοινωνικού συνόλου. Η λειτουργία της κεντρικής τράπεζας ως του έσχατου δανειστή 
αναδεικνύει µε τον πλέον σαφή τρόπο την κυρίαρχη ισχύ που διαθέτει σε µια 
καπιταλιστική οικονοµία, καθώς αυτή η λειτουργία της διασφαλίζει την αποκατάσταση 
των πιστωτικών σχέσεων που αναπτύσσονται σε µία καπιταλιστική οικονοµία και οι 
οποίες έχουν διαρραγεί ως απόρροια της ίδιας της λειτουργίας του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής, που ταυτόχρονα όµως ως εκ της φύσεώς του αδυνατεί να αναπαράγει 
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τις δοµές του, δεδοµένου ότι αυτές είναι θεµελιωµένες πάνω στην οµαλή λειτουργία των 
πιστωτικών σχέσεων, η άρση ή η αποδιάρθρωση των οποίων υπονοµεύει την ίδια την 
διαδικασία της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης στον πυρήνα της. 

Η προσπάθεια του κράτους να θέσει την κεντρική τράπεζα υπό τον έλεγχό του  
αποτελεί στην ουσία ένα εγχείρηµα επανιδιοποίησης των µέσων κυριαρχίας που διέθετε 
ο πολιτικός φορέας στο προαστικό κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο, που αποδεικνύεται όµως 
µακροπρόθεσµα ατελέσφορο καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την αλλαγή των ίδιων των 
όρων της συγκρότησης της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, µε το κράτος να αποτελεί ένα 
από τους θεµελιώδους αυτούς όρους. 

Η τελευταία διαπίστωση εδράζεται στο γεγονός ότι το πλέγµα των πιστωτικών 
σχέσεων σε µια καπιταλιστική οικονοµία είναι όχι µόνο απαραίτητο για να επιτελεστούν 
οι λειτουργίες της παραγωγής, της διανοµής και της κατανάλωσης του παραγόµενου 
προϊόντος, αλλά αποτελεί και πυρηνικό συγκροτησιακό στοιχείο της κεφαλαιοκρατικής 
κοινωνίας, καθώς η κυκλοφορία του νοµισµατικού µέσου πραγµατοποιείται µέσα από 
την σύναψη πιστωτικών σχέσεων ανάµεσα στην κεντρική τράπεζα από τη µια πλευρά και  
από το κράτος και τις εµπορικές τράπεζες από την άλλη πλευρά, που αναλαµβάνουν να 
διοχετεύσουν το νόµισµα σε ολόκληρο το συναλλακτικό κύκλωµα της οικονοµίας.Αυτό 
όµως το πλέγµα των πιστωτικών σχέσεων αναπαράγει στην ουσία, και κατά αναγκαίο 
τρόπο σε διευρυµένη βάση µέσω του µηχανισµού των κλασµατικών αποθεµατικών 
(fractional reserve system), στην ύπαρξη του οποίου βασίζει την λειτουργία του το 
τραπεζικό σύστηµα,   καθώς η διευθέτηση των χρεών που παράγει το πλέγµα των 
πιστωτικών σχέσεων απαιτεί τη συνεχή διοχέτευση νέου χρήµατος στην οικονοµία ώστε 
να καταστεί δυνατή η αποπληρωµή των χρεών και των τόκων που παράγονται από τα 
δηµιουργηθέντα χρέη. Ο µόνος τρόπος για να καταστεί δυνατή  η εξυπηρέτηση των 
τόκων είναι η εκ νέου διοχέτευση χρήµατος στην οικονοµία µέσων της σύναψης νέων 
πιστωτικών σχέσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την συνεχή διεύρυνση του 
πλέγµατος των πιστωτικών σχέσεων. Αυτή η διαπίστωση καταδεικνύει ταυτόχρονα ότι η 
λειτουργία του πιστωτικού συστήµατος σε µια καπιταλιστική οικονοµία δρα εγγενώς 
πληθωριστικά συµπιέζοντας διαρκώς την αξία του χρήµατος, άρα και την αξία  αµοιβής 
της ανθρώπινης εργασίας.Η περαιτέρω ανάπτυξη των πιστωτικών σχέσεων µέσω του 
τραπεζικού συστήµατος οφείλεται στο ότι ο κεφαλαιοκράτης για να θέσει σε κίνηση την 
διαδικασία παραγωγής πρέπει να διαθέτει πόρους τους οποίους δεν µπορεί να κατέχει 
µέχρι το προϊόν της παραγωγής να τεθεί στη σφαίρα της κυκλοφορίας και να πωληθεί, 
όπως και αντίστοιχα o έµπορος που θα αναλάβει να διαθέσει το προϊόν στην 
αγορά,Επιπροσθέτως για να αγοραστεί το παραγόµενο προϊόν θα πρέπει το 
καταναλωτικό κοινό, που στη µεγάλη του πλειοψηφία αντιπροσωπεύεται από τα 
εργατοϋπαλληλικά στρώµατα,  να διαθέτει την απαιτούµενη αγοραστική δύναµη 
προκειµένου να αποκτήσει το προϊόν που τα ίδιο παρήγαγε, δυνατότητα πο του 
παρέχεται µέσω της παροχής πιστώσεων, καθώς από τις αµοιβές που λαµβάνουν τα 
εργατοϋπαλληλικά στρώµατα για την συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία έχει 
αφαιρεθεί  τµήµα της χρηµατικής αξίας που αντιπροσωπεύει την προστιθέµενη αξία που 
δόθηκε στο παραγόµενο προϊόν ως αποτέλεσµα της εργασίας που κατέβαλαν κατά την 
παραγωγική διαδικασία οι εργαζόµενοι. 

Επιπλέον η ίδια η ανάδυση, ως ιστορικής µορφής,  του καπιταλιστικού κράτους  
οφείλεται στην απαλλοτρίωση του προαστικού πολιτικού εξουσιαστικού φορέα από τα 
µέσα χρηµατοδότησης των δράσεων και των λειτουργιών του, και κατά συνέπεια στο 
πλαίσιο της αστικής κοινωνίας το κράτος είναι αναγκασµένο να προσφεύγει για την 
απόκτηση των χρηµατικών µέσων που του είναι απαραίτητα για να επιτελεί τις 
λειτουργίες του και να υλοποιεί τους στόχους του στο σύστηµα των πιστωτικών 

 



 85

µηχανισµών και σχέσεων που υφίστανται στην αστική κοινωνία, στο οποίο, όπως έχει 
ήδη καταδειχτεί, κυρίαρχη είναι η θέση και ο ρόλος που έχει η κεντρική τράπεζα. 

Η κεντρική τράπεζα αναλαµβάνει σε περιόδους που το πλέγµα των αστικών 
πιστωτικών σχέσεων διέρχεται κρίση, ήτοι σε περιόδους όπου αποτελεί µαζικό 
φαινόµενο η αδυναµία των χρεωστών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους 
πιστωτές τους µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται έντονα προβλήµατα στη λειτουργία 
ολόκληρου του οικονοµικού συστήµατος, αναλαµβάνει να αποκαταστήσει τις πιστωτικές 
ροές και κατ’επέκταση να σταθεροποιήσει την οµαλή λειτουργία των πιστωτικών 
µηχανισµών, στην εύρυθµη λειτουργία των οποίων στηρίζεται η ίδια η κυρίαρχη ισχύς 
της σε µακροπρόθεσµη βάση.Η αποκατάσταση των πιστωτικών σχέσεων από την 
κεντρική τράπεζα πραγµατοποιείται µέσω της παροχής νέων πιστώσεων προς το 
πιστωτικό σύστηµα ή/και προς το κράτος προκειµένου  το πλέγµα των πιστωτικών 
σχέσεων και µηχανισµών  να αρχίσει να επαναλειτουργεί.Συνεπώς οι πιστωτές, όπου ο 
ισχυρότερος πιστωτής σε µια καπιταλιστική οικονοµία είναι η κεντρική τράπεζα, θα 
πρέπει πάντοτε σε περιόδους κρίσης να επανατροφοδοτούν µε πιστώσεις τους χρεώστες 
τους, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους προς τους 
πιστωτές τους και να µην τίθεται σε βαθύτερη κρίση, ρήξη ή άρση το σύστηµα των 
πιστωτικών σχέσεων, το οποίο συνιστά θεµελιώδη όρο της ύπαρξης και λειτουργίας της 
κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας.Η κεντρική τράπεζα ως συλλογικός πιστωτής της αστικής 
κοινωνίας εγγυάται µε τον ρόλο της ως έσχατου δανειστή την αποκατάσταση της οµαλής 
λειτουργίας των πιστωτικών µηχανισµών σε περιόδους κρίσης, κρίσεις που σηµειωτέον 
αποτελούν παράγωγα της ίδιας της φύσεως του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, 
αναπαράγοντας µε αυτό τον τρόπο τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και άρα την 
ίδια της την ύπαρξη.  

Το πλέγµα των πιστωτικών σχέσεων, που στον πυρήνα τους βρίσκεται ο 
µηχανισµός του δηµοσίου χρέους και η κεντρική τράπεζα που αποτελεί το ιστορικά 
θεσµικό του παράγωγο, συνιστούν στο πλαίσιο της  αστικής κοινωνίας τον σύµµετρο όρο 
της λειτουργικής βιωσιµότητας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής µε τον έτερο 
θεµελιώδη και ιστορικά γενεσιουργό  όρο της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης που 
συνίσταται στον αποχωρισµό της εργασίας από τα µέσα πραγµάτωσής της, ήτοι στο 
σχηµατισµό της διπολικής σχέσης κεφαλαίου-εργασίας. 

Από την προεκτεθείσα παράθεση προκύπτει ότι η κεντρική τράπεζα αποτελεί τον 
ιστορικά ισχυρότερο πιστωτικό µηχανισµό που γνώρισαν οι ανθρώπινες κοινωνίες και 
ένα  κυρίαρχο οικονοµικό θεσµό στο πλαίσιο της αστικής κοινωνίας, καθώς διαθέτει την 
ισχύ, σε βαθµό που απέχει µακράν από την αντίστοιχη δυνατότητα που έχει 
οποιοσδήποτε άλλος θεσµός ή µηχανισµός,  να αυξοµειώνει την ρευστότητα της 
οικονοµίας ανάλογα µε την πολιτική που ακολουθεί στην έκδοση πιστωτικών µέσων και 
να ασκεί καθοριστική επίδραση µε τα διάφορα µέσα που έχει στην διάθεσή της στη 
διαµόρφωση της συνολικής χρηµατικής κυκλοφορίας στην οικονοµία, και κατ’ επέκταση 
να µεταβάλει τα µεγέθη της οικονοµικής δραστηριότητας και του  παραγόµενου 
κοινωνικού πλούτου. Ενδεικτικό της ισχύος και του ιδιάζοντος θεσµικού χαρακτήρα της 
κεντρικής τράπεζας είναι ότι συνιστά το µοναδικό οικονοµικό θεσµό της αστικής 
κοινωνίας που  εκ της φύσεως και της συστάσεώς του δεν είναι σε θέση να κηρύξει 
πτώχευση. 

Εντούτοις η ισχύς της κεντρικής τράπεζας στο εσωτερικό ενός καπιταλιστικού 
οικονοµικού συστήµατος µπορεί να περιοριστεί σηµαντικά όταν το κράτος δηλώσει 
αδυναµία να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των εξωτερικών του δανειακών 
υποχρεώσεων. Αυτή η εξέλιξη θα σηµατοδοτήσει την εκχώρηση µέρους της εθνικής 
κυριαρχίας του κράτους στους ξένους πιστωτές του µε τη µορφή της παρέµβασης των 
τελευταίων στην χάραξη και άσκηση της οικονοµικής πολιτικής, µέσω υφιστάµενων 
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διεθνών θεσµικών φορέων ή και ad hoc µηχανισµών που θα αναλάβουν την 
αναχρηµατοδότηση του δηµοσίου χρέους  ,  γεγονός που θα αµβλύνει δραµατικά για όσο 
χρονικό διάστηµα εκδηλωθεί αυτή η παρέµβαση και ανάλογα µε την έκταση που θα 
λάβει αυτή, την δραµατική συρρίκνωση του ρόλου που διαδραµατίζει η κεντρική 
τράπεζα στο εθνικό οικονοµικό γίγνεσθαι.Σε αυτή τη περίπτωση η κεντρική τράπεζα 
λειτουργεί ως ένας µηχανισµός διασφάλισης των συµφερόντων των πιστωτών του 
κράτους, εξωτερικών και εσωτερικών, δεδοµένου ότι και τα συµφέροντα των τελευταίων 
συνδέονται µε την συγκρότηση ενός νέου διαχειριστικού πλαισίου του δηµοσίου χρέους 
που θα διασφαλίζει την οµαλή εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του κράτους 
και θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την δυναµική 
που αναπτύσσουν τα µεγέθη του δηµοσίου χρέους.Σ’αυτή τη περίπτωση η κεντρική 
τράπεζα αναλαµβάνει εν πρώτοις να λειτουργήσει επικουρικά προς τις εκτελεστικές, 
ελεγκτικές και εποπτικές παρεµβάσεις των ξένων πιστωτών και κατά δεύτερο λόγο  να 
εξασφαλίσει  ότι η εξωτερική παρέµβαση στο εγχώριο οικονοµικό σύστηµα θα είναι 
συµβατή µε τις επιδιώξεις των εγχώριων πιστωτών, τα συµφέροντα άλλωστε των οποίων 
υπηρετεί εν πολλοίς η σύσταση και λειτουργία των κεντρικών τραπεζών στο 
κεφαλαιοκρατικό οικονοµικό σύστηµα. 

 

 



 
                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

                           Η ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1922-1940)  
 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η κατάρρευση του µικρασιατικού µετώπου και η καταστροφή της Σµύρνης το καλοκαίρι 
του 1922 δεν σηµατοδότησε µόνο τον ενταφιασµό της Μεγάλης Ιδέας και την εδαφική 
συρρίκνωση του χώρου δραστηριοποίησης των ελληνικών πληθυσµών στην Εγγύς 
Ανατολή αλλά µεταφράστηκε και σε µία σειρά εξαιρετικά έντονων µεταβολών που 
έλαβαν χώρα στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους σε κάθε έκφανση του κοινωνικού 
βίου. Οι µεταβολές που σηµειώθηκαν, φυσική απόρροια των γεγονότων και της έκβασης 
της µικρασιατικής εκστρατείας, ήταν αδύνατο να αφήσουν ανέπαφες τις οικονοµικές 
δοµές που επικρατούσαν ως τότε στο εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας. Οι αλλαγές 
που σηµειώθηκαν στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας την περίοδο που οριοθετείται από 
τον τερµατισµό της µικρασιατικής εκστρατείας ως την είσοδο της χώρας στον Β΄ 
Παγκόσµιο πόλεµο (1922-1940) άφησαν βαθιά χαραγµένα τα ίχνη τους στην µετέπειτα 
πορεία της και συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαµόρφωση της φυσιογνωµίας του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.  
        Η µεγάλη πληθυσµιακή πίεση που δέχθηκε ο µητροπολιτικός ελληνικός χώρος από 
την συρροή των προσφυγικών πληθυσµών - κυρίως  άλλα όχι αποκλειστικά από το 1922 
και έπειτα επέδρασε βαθιά και ποικιλότροπα τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Ο 
αριθµητικός όγκος των προσφύγων που συνέρρευσαν στην Ελλάδα από το 1914 από την 
έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου ως και το 1924, όταν και ολοκληρώθηκε η 
ανταλλαγή των πληθυσµών ανάµεσα σε Ελλάδα και Τουρκία σύµφωνα µε τους όρους 
που περιλαµβανόταν στη συνθήκη της Λωζάνης , υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 1,2 
εκατοµµύρια. Η συντριπτική τους πλειοψηφία προερχόταν από τις µικρασιατικές ακτές 
και τις περιοχές του Πόντου, η µεγαλύτερη µερίδα των οποίων κατέφθασε στη χώρα 
αµέσως µετά τη διάρρηξη του µικρασιατικού µετώπου το καλοκαίρι του 1922. Ανάµεσα 
στους προσφυγικούς πληθωρισµούς υπήρχαν και περίπου 100.000 άτοµα που προήλθαν 
από την Βουλγαρία και τις περιοχές του Καυκάσου της επαναστατηµένης Ρωσίας. Η 
έλευση των εκ Βουλγαρίας προσφύγων τοποθετείται χρονικά το 1914 ενώ των 
καυκάσιων προσφύγων µετά το 1917. 
        Φυσική απόρροια αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε η δηµιουργία και η ανάδυση 
νέων κοινωνικών ισορροπιών που στοιχειοθετούν µία δυναµική ρήξη µε το ιστορικό 
παρελθόν και τη γέννηση ριζικών µετασχηµατισµών σε κάθε πεδίο κοινωνικής δράσης.  
        Στην µελέτη και την αποκωδικοποίηση της σηµασίας αυτών των µετασχηµατισµών 
στοχεύει το οικείο κεφάλαιο αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των 
αλλαγών που επήλθαν στην σφαίρα της οικονοµικής πραγµατικότητας της 
µεσοπολεµικής Ελλάδας τόσο στις δοµές της οικονοµίας της αγοράς όσο και στο πεδίο 
της δηµόσιας οικονοµίας, όπως και στον τρόπο µε τον οποίο αρθρώνονται οι σχέσεις της 
ελληνικής οικονοµίας µε το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον και τις επιδράσεις και 
επιρροές που δέχεται από αυτό. 
 
 
 2.2.  Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1922-1927 
 
Το τέλος του µικρασιατικού πολέµου και η µαζική άφιξη των προσφύγων στον ελλαδικό 
χώρο συνιστούσαν τον επιθανάτιο ρόγχο του ελληνικού µεγαλοϊδεατισµού και 
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ταυτόχρονα την αδήριτη ανάγκη για την  ανασυγκρότηση της χώρας και την 
αντιµετώπιση των µεγάλων και ιδιαίτερα πιεστικών προβληµάτων που η χρονική 
µετάθεση της επίλυσής τους ήταν πλέον αδύνατη. 
         Η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας την περίοδο αµέσως µετά τη λήξη των 
εχθροπραξιών στο µικρασιατικό µέτωπο µόνο µε τα πιο µελανά χρώµατα θα µπορούσε 
να περιγραφεί. Η τριετής διάρκεια της µικρασιατικής εκστρατείας (1919-1922) που ήρθε 
να προστεθεί στους δύο βαλκανικούς πολέµους στους οποίους συµµετείχε η χώρα 
(1912-1913) αλλά και στην εµπλοκή της από το καλοκαίρι του 1917 στον Α΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο δηµιούργησε αναπόφευκτα έντονες οικονοµικές διαταραχές. Ήδη  από το 
καλοκαίρι του 1919 η δραχµή αποδεσµεύτηκε από την σύνδεσή της µε το αµερικανικό 
δολλάριο, καθόσον οι νοµισµατικές αρχές είχαν πλέον κατανοήσει ότι η συνέχιση της 
διατήρησης της δραχµής σε καθεστώς χρυσού συναλλάγµατος - που είχε 
προγραµµατισθεί στις αρχές του 1910 - δεν ήταν πλέον δυνατή. Η εξέλιξη αυτή υπήρξε 
συνέπεια της νοµισµατικής επέκτασης που σηµειώθηκε από το 1915 ως το 1919 και η 
οποία βασίστηκε στις συµµαχικές πιστώσεις που είχαν συµφωνήσει να παρέχουν οι 
δυνάµεις της Αντάντ και οι Η.Π.Α το 1915 και το 1917 ως αντάλλαγµα για τις 
διευκολύνσεις που παρείχε η Ελλάδα στα συµµαχικά στρατεύµατα που είχαν προωθηθεί 
στην Β. Ελλάδα αλλά και για τη συµµετοχή της στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι 
πιστώσεις αυτές όµως δεν ήταν άµεσα ρευστοποιήσιµες σε χρυσό ή σε συνάλλαγµα 
χρυσής βάσης αλλά συνίστατο σε λογιστικές εγγραφές (Ζολώτας 1928: 54). Η 
ρευστοποίησή τους µετατίθετο χρονικά µετά την παρέλευση έξι µηνών από τον 
τερµατισµό των πολεµικών επιχειρήσεων. Αυτή όµως η πρακτική της έκδοσης νέων 
τραπεζογραµµατίων µε αντίκρισµα τις συµµαχικές πιστώσεις συνιστούσε νόθευση του 
Νόµου ΓΧΜΒ΄ - βάσει του οποίου εισήχθη η χώρα στο σύστηµα του ΚΣΧ το 1910 - που 
προέβλεπε την έκδοση τραπεζογραµµατίων αποκλειστικά για την αγορά χρυσού ή 
συναλλάγµατος χρυσής βάσης ώστε τα τραπεζογραµµάτια που τίθεντο σε κυκλοφορία να 
υποστηρίζονται από το αντίστοιχο κάλυµµα προκειµένου να καθίσταται δυνατή η 
µετατροπή των τραπεζογραµµατίων σε κινητές αξίες διεθνούς αποδοχής που θα επέτρεπε 
τη διατήρηση µιας σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής.  
         Η άρνηση ρευστοποίησης των συµµαχικών πιστώσεων κατά το διάστηµα που είχε 
συµφωνηθεί, µε πρόσχηµα την πολιτική µεταβολή που σηµειώθηκε στη χώρα το 1920 µε 
την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου και της µη διευθέτησης των πολεµικών χρεών 
που είχε συνάψει η Ελλάδα µε τις συµµαχικές χώρες, οδήγησε νοµοτελειακά στην 
ακάλυπτη διόγκωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας, που σε συνδυασµό µε την 
αποκατάσταση των διεθνών συναλλαγών και την πίεση που ασκήθηκε λόγω αυτού του 
γεγονότος στο έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, υποχρέωσε την πολιτική ηγεσία να 
αναστείλει τη λειτουργία του ΓΧΜΒ΄ στα µέσα του 1920 και µε νέο νόµο ορίζεται ότι η 
Ε.Τ.Ε, που επιτελούσε λειτουργίες και ΚΤ από την ίδρυσή της το 1841, θα µπορούσε να 
αγοράζει συνάλλαγµα σε τιµή που θα καθορίζονταν από επιτροπή και όχι στην τιµή που 
προβλεπόταν από τον ΓΧΜΒ΄, αφού πλέον τα µόνα συναλλαγµατικά αποθέµατα της 
χώρας αποτελούνταν από τις µη ρευστοποιήσιµες συµµαχικές πιστώσεις (Παντελάκης 
1988: 135). Τα συναλλαγµατικά αποθέµατα που είχαν σχηµατισθεί από 
την  Ε.Τ.Ε   βάσει του ΓΧΜΒ΄, είχαν εξαντληθεί στην προσπάθεια συγκράτησης 
σταθερής συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής µε την αγγλική λίρα δεδοµένου ότι 
η  Ε.Τ.Ε θεώρησε επιζήµια την διατήρηση της ισοτιµίας της δραχµής µε το δολλάριο, µε 
το οποίο η δραχµή είχε συνδεθεί το ∆εκέµβριο του 1915, µετά τη συνεχή διολίσθηση που 
γνώριζαν εκείνο το διάστηµα τόσο η αγγλική λίρα όσο και το γαλλικό φράγκο. Το 1920 
σηµειώθηκε λοιπόν και η de jure κατάργηση του ΓΧΜΒ΄, η λειτουργία του οποίου 
συνέβαλε στη διατήρηση σταθερής ισοτιµίας της δραχµής µε τα λεγόµενα «υγιή» 
νοµίσµατά (λίρα, φράγκο, δολλάριο) σε µια χρονική περίοδο (1910-1919) εξαιρετικά 
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δύσκολη. Η διατήρηση όµως σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών δεν ήταν δυνατή 
διότι αφενός επικράτησαν την αναφερόµενη περίοδο φαινόµενα διεθνούς νοµισµατικής 
αστάθειας (υψηλός  πληθωρισµός, έντονες διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών) λόγω των πολεµικών γεγονότων, αλλά και ισχυρές δηµοσιονοµικές 
διαταραχές που εντάχθηκαν στην περίπτωση της Ελλάδας µετά τη λήξη του 
Α΄  Παγκοσµίου Πολέµου µε αποσταθεροποιητικά αποτελέσµατα επί της εσωτερικής 
νοµισµατικής ισορροπίας που κατέστησαν αναπόδραστη την εγκατάλειψη του κανόνα 
χρυσού συναλλάγµατος αφού η διατήρηση σταθερών ισοτιµιών ούτε διασφάλιζε την 
εγχώρια νοµισµατική σταθερότητα αλλά ούτε µπορούσε να αποτελέσει και προϊόν αυτής 
µέσα σε αυτές τις συνθήκες που χαρακτηρίζονται από νοµισµατική αρρυθµίας 
(Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 1997: 95). 
         Με το ξεκίνηµα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο µικρασιατικό µέτωπο οι 
πιέσεις που ασκήθηκαν στο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο ήταν τέτοιου µεγέθους και έντασης 
που µπορούσαν αντιµετωπιστούν µόνο µε προσφυγή σε πρακτικές ακάλυπτης έκδοσης 
τραπεζογραµµατίων και εποµένως επιβολής καθεστώτος αναγκαστικής κυκλοφορίας, 
µετά και την άρση  λειτουργίας του ΓΧΜΒ΄, σύναψης αναγκαστικών δανείων, µιας 
µορφής δηµοσίου δανεισµού που επαναλήφθηκε και µετά το τέλος της µικρασιατικής 
εκστρατείας, αλλά και στην έκδοση βραχυπρόθεσµα χρεογράφων - των περιώνυµων 
εντόκων γραµµατίων Εθνικής Αµύνης - που έκαναν την εµφάνισή τους ήδη από το 1918 
µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων από το εσωτερικό. Τα έντοκα γραµµάτια Εθνικής 
Αµύνης είχαν τρίµηνη, εξαµηνιαία και ετήσια περίοδο λήξης µε επιτόκιο αντίστοιχα 4%, 
4,5% και 5% και µέχρι και την άρση του ΓΧΜΒ΄ απέτρεψαν ή περιόρισαν την προσφυγή 
του κράτους στην ακάλυπτη έκδοση τραπεζογραµµατίων (Ζολώτας 1928: 53). 
         Η προσφυγή του ελληνικού κράτους κυριότατα από το 1920 µέχρι και το 1923 στην 
ακάλυπτη έκδοση τραπεζογραµµατίων υπαγορευόταν από τις διευρυµένες ανάγκες του 
δηµοσίου ταµείου για την χρηµατοδότηση της πολεµικής προσπάθειας στη Μικρά Ασία 
και για την αποκατάσταση των προσφύγων που συνέρρευσαν στη χώρα µετά την 
αποτυχία της µικρασιατικής εκστρατείας. Επιπλέον η σύναψη εξωτερικών δανείων ήταν 
εξαιρετικά δυσχερής λόγω αφενός της άσχηµης δηµοσιονοµικής κατάστασης και 
αφετέρου της απροθυµίας των ξένων κυβερνήσεων να χορηγήσουν πιστώσεις προς το 
ελληνικό κράτος εξαιτίας της εκκρεµότητας που υπήρχε αναφορικά µε τη διευθέτηση 
των χρεών που είχαν συνοµολογηθεί κατά την διάρκεια του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου 
-εκκρεµότητα στην οποία συµπεριλαµβάνονταν και το ζήτηµα της ρευστοποίησης των 
συµµαχικών πιστώσεων που είχαν χορηγηθεί στην Ελλάδα - αλλά και της εν γένει 
αβεβαιότητας που δηµιουργούν διεθνώς από το πάγωµα των ενδοσυµµαχικών 
πιστώσεων που κατά βάση προκλήθηκε από την άρνηση των Η.Π.Α το 1919 να 
συνεχίσουν να παρέχουν πιστώσεις στις σύµµαχες ευρωπαϊκές χώρες. Η κίνηση αυτή 
των Η.Π.Α επέφερε διάχυση της ανασφάλειας στις διεθνείς αγορές, καθώς η 
κατεστραµµένη από τον πόλεµο Ευρώπη χρειαζόταν τα αµερικανικά δάνεια για να 
κατορθώσει να αποκαταστήσει τους παραγωγικούς της µηχανισµούς.  
        Μέσα σε αυτό το κλίµα η λύση του εξωτερικού δανεισµού φάνταζε µάλλον 
αδύνατη, ενώ η χωρίς αντίκρισµα διεύρυνση της νοµισµατικής κυκλοφορίας µέσω της 
εκδοτικού µηχανισµού καθίσταντο ως η µοναδική λύση εφόσον συνεκτιµηθεί ότι η 
φορολογική µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε το 1919 – και εισήγαγε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα το φόρο εισοδήµατος - δεν απέδωσε στο δηµόσιο ταµείο τις 
προσδοκώµενες χρηµατικές εισροές.  
          Πιο συγκεκριµένα η µεταρρύθµιση της άµεσης φορολογίας το 1919 βασίστηκε 
στην εισαγωγή τριών φόρων: α) του φόρου καθαρών προσόδων, β) του φόρου αυτόµατης 
υπερτίµησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και γ) του φόρου κληρονοµιών, δωρεών και 
προικών. Η αποτυχία της φορολογικής µεταρρύθµισης του 1919, η οποία επιβεβαιώνεται 
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και από την επαναφορά των φόρων της δεκάτης και του επιτηδεύµατος που ίσχυαν πριν 
τις αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία που υλοποιήθηκαν µε την µεταρρύθµιση του 
1919, αποδίδονται στην ανεπαρκή οργάνωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών, στο 
αυξηµένο κίνητρο για φοροδιαφυγή που έδινε στους φορολογούµενος λόγω της θέσπισης 
υψηλών φορολογικών συντελεστών, της σύνθεσης της οικονοµίας της χώρας και του 
τρόπου κατανοµής του εθνικού εισοδήµατος (Αγγελόπουλος 1933: 197-202). Η σύνθεση 
της οικονοµίας αναφέρεται στο γεγονός ότι η παραγωγική δοµή της χώρας εδραζόταν 
στην αγροτική εκµετάλλευση και δεν χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα 
εκβιοµηχάνισης µε αποτέλεσµα η παραγωγή πλούτου να µην είναι τόσο µεγάλη ώστε να 
δηµιουργείται το κατάλληλο έδαφος για ύπαρξη τάξεων µε υψηλά εισοδήµατα που  η 
φορολόγησή τους θα απέδιδε αξιόλογα έσοδα. Αναφορικά µε την εισοδηµατική 
κατανοµή είχε ως βασικά της γνωρίσµατα την ύπαρξη µεγάλου αριθµού 
µικροεισοδηµατιών και την έλλειψη σηµαντικού αριθµού µεγαλοεισοδηµατιών πράγµα 
που σήµαινε την ισχνή απόδοση της άµεσης φορολογίας. Επιπροσθέτως η µεταρρύθµιση 
του 1919 µε την θέσπιση φοροαπαλλαγής για ένα εισοδηµατικό µέγεθος ως ελάχιστο 
όριο συντήρησης ουσιαστικά εξαιρούσε από την άµεση φορολογία ένα µεγάλο µέρος του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού που αποτελούνταν πρωτίστως από αγροτικά στρώµατα. 
Η κατάτµηση του γεωργικού κλήρου είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µικρών 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων από τις οποίες προέκυπταν χαµηλοί εισοδηµατικοί πόροι, το 
ύψος των οποίων κατά κανόνα ενέπιπτε στο ελάχιστο όριο συντήρησης το οποίο δεν 
υπόκειντο στην επιβολή άµεσης φορολογίας και κατά συνέπεια οι αποδόσεις των άµεσων 
φόρων προσπόριζαν πενιχρά έσοδα στα δηµόσια ταµεία  (Αγγελόπουλος 1933: 202).  
         Συµπληρωµατικά θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η πολιτική των 
φοροαπαλλαγών από την άµεση φορολογία ή της επιβολής σχετικά χαµηλών φορολογικά 
συντελεστών για τα αγροτικά εισοδήµατα που υπερέβαιναν το ελάχιστο όριο 
συντήρησης εξυπηρετούσε και πολιτικές στοχεύσεις που ερµηνεύονται στη βάση του 
µεγάλου ποσοστού που αντιπροσώπευαν τα αγροτικά στρώµατα στο εκλογικό σώµα. Οι 
πολιτικές σκοπιµότητες που κινητοποιούσαν φορολογικές πρακτικές τέτοιας υφής είναι 
δυνατόν να ανιχνευτούν και στο γεγονός ότι η υποφορολόγηση του γεωργικού 
πληθυσµού πλαισιώνονταν και από µια σειρά άλλων µέτρων όπως π.χ. η πολιτική που 
ακολουθήθηκε στην αναδιανοµή των εθνικών γαιών, στην αναµόρφωση και ενίσχυση 
της αγροτικής πίστης - ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του ΄20 µε την ίδρυση της Αγροτικής 
Τράπεζας - στις διάφορες µορφές επιδοτήσεων που κατευθύνονταν στον αγροτικό κόσµο 
όπως επίσης και στην ως ένα βαθµό ανοχή του κρατικού µηχανισµού στην εκτεταµένη 
διενέργεια λαθρεµπορίου των αγροτών ώστε να αποφεύγεται και η υποβολή τους στην 
έµµεση φορολογία. (∆ερτιλής 1993: 47,48,72,78).  
        Βεβαίως οι παραπάνω παρατηρήσεις οφείλουν να γίνουν κατανοητές σ’ ένα 
ευρύτερο χρονικό πλαίσιο που η απαρχή του δεν θα ήταν παράτολµο να τοποθετηθεί από 
τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους. Ασφαλώς όµως αυτές οι διαπιστώσεις 
δεν θα πρέπει να µεταφράζονται µονοσήµαντα ως προνοµιακές παροχές που δόθηκαν µε 
µοναδική στόχευση από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες την κάρπωση εκλογικών 
ωφεληµάτων, µε δεδοµένο ότι οι αγροτικοί πληθυσµοί αποτελούσαν µια ισχυρότατη 
εκλογική δύναµη εξαιτίας της µεγάλης αριθµητικής τους µάζας. Οι παροχές προς τον 
αγροτικό κόσµο οφείλουν να εκτιµηθούν στο πλαίσιο των δύσκολων συνθηκών 
διαβίωσής τους, συγκριτικά µε τις αντίστοιχες συνθήκες των αστικών στρωµάτων, της 
σπουδαιότητας που κατείχε η γεωργική παραγωγή όσον αφορά τόσο την συµµετοχή της 
στο σχηµατισµό και την σύνθεση του εγχώριου προϊόντος αλλά και το σχετικά µικρό 
µέγεθος των εισοδηµάτων του προσπόριζε στους πληθυσµούς της υπαίθρου η 
ενασχόλησή τους µε τις αγροτικές εργασίες. Η τελευταία παρατήρηση πρέπει µάλιστα να 
συσχετιστεί και µε τα έντονα φαινόµενα τοκογλυφίας που µάστιζαν τον αγροτικό χώρο 
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από συστάσεως του ελληνικού κράτους ως και την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας 
(Α.Τ.Ε) (1929) όπου τα φαινόµενα αυτά αµβλύνθηκαν αλλά δεν εξαλείφθηκαν.  
        Η απόσπαση του πλεονάσµατος της γεωργικής παραγωγής µέσω των τοκογλυφικών 
δραστηριοτήτων τόσο των τοπικών εµπόρων χρήµατος - ως µεµονωµένων φορέων 
παροχής πιστώσεων σε επίπεδο φυσικών προσώπων - όσο και αργότερα µε την είσοδο 
της  Ε.Τ.Ε στο χώρο της αγροτικής πίστης, όπου το ύψος των επιτοκίων παρέµεναν σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα ή τουλάχιστον σε επίπεδα που µε τις δεδοµένες συνθήκες 
παραγωγής και κυκλοφορίας των αγαθών συνιστούσαν για τον αγροτικό κόσµο ένα 
υψηλό κόστος δανεισµού, διαµόρφωνε καταστάσεις εισοδηµατικής µετατόπισης από τα 
αγροτικά στα αστικά (ή ακόµα και µεγαλοαστικά) στρώµατα (∆ερτιλής 1993: 501). 
Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η τοκογλυφική δράση της  Ε.Τ.Ε διαµεσολαβούνταν 
από τους τοπικούς τοκογλύφους οι οποίοι διαθέτοντας µεγαλύτερη πιστοληπτική 
επιφάνεια από τους µικροκαλλιεργητές δανείζονταν από την Ε.Τ.Ε χρηµατικά κεφάλαια 
µε βάσει το επίσηµο προεξοφλητικό επιτόκιο και δανειοδοτούσαν τους µικροκτηµατίες 
µε υψηλότερο επιτόκιο από το προεξοφλητικό, εκµεταλλευόµενοι και την εφεκτική 
πολιτική δανεισµού της Εθνικής   προς τους µικροκαλλιεργητές (Θωµαδάκης 1981: 279, 
353-354) και (Στασινόπουλος 2000: 67,75,77). ∆εν ήταν µάλιστα σπάνιες οι περιπτώσεις 
όπου ο όγκος των παρεχοµένων πιστώσεων και η εν γένει εµπλοκή της Εθνικής στις 
διαδικασίες χρηµατοδότησης του γεωργικού τοµέα υπήρξε αντικείµενο έντονης 
αντιπαράθεσης που έφθασε ακόµη και στο σηµείο αµφισβήτησης της παροχής ή και 
ανανέωσης του εκδοτικού προνοµίου της Εθνικής, ανάµεσα στο κράτος και την  Ε.Τ.Ε 
(Στασινόπουλος 2000: 66-69,160).  
          Ενώ ακόµη και όταν η Εθνική προέβαινε σε απευθείας χορηγήσεις προς τους 
αγρότες χορηγήσεων οι επαχθείς όροι αυτών των χορηγήσεων, αλλά και η πολιτική 
ανατοκισµού που εφήρµοζε η Ε.Τ.Ε για τις ληξιπρόθεσµες πιστώσεις της, καθιστούσαν 
προβληµατική την πρόσβαση των αγροτών στο τραπεζικό δανεισµό (Στασινόπουλος 
2000: 118). 
        Οι εντάσεις στις σχέσεις κράτους και Εθνικής δεν θα πρέπει να αναζητηθούν 
αποκλειστικά ή κυρίαρχα στην ακολουθούµενη πολιτική της Εθνικής αναφορικά µε τα 
ζητήµατα της αγροτικής πίστης αλλά και επί τη βάσει των δηµοσιονοµικών αναγκών του 
ελληνικού κράτους και της εκδοτικής πολιτικής της Εθνικής, της οποίας οι 
σκοπεύσεις  προσανατολίζονταν κυρίως στην εµπέδωση της αξιοπιστίας και της 
σταθερότητας της αξίας των τραπεζογραµµατίων της, καθώς και στη γεωγραφική τους 
διάδοση (επιδιώξεις που ατόνησαν ως ένα βαθµό αλλά όχι δραµατικά από τα τέλη του 
19ου αιώνα όταν πλέον η Εθνική είχε εδραιώσει την παρουσία της ως το αδιαµφισβήτητα 
κυρίαρχο εκδοτικό ίδρυµα της χώρας) (Στασινόπουλος 2000: 115-128,312). 
         Οι όποιες λοιπόν φορολογικές ή άλλου είδους παροχές (π.χ. πιστώσεις µε ευνοϊκούς 
όρους, καθιέρωση τιµών ασφαλείας, αναδιανοµή γαιών, επιδοτήσεις κτλ.) συγκρότησαν 
ένα προστατευτικό πλέγµα µέτρων που αποτέλεσε τη βάση για τη διαµόρφωση ενός 
επιπέδου διαβίωσης στα όρια του ανεκτού, αν ληφθούν υπ’ όψιν οι εξαιρετικά δυσχερείς 
συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν στην ελληνική ύπαιθρο, και σε καµία περίπτωση 
δεν θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν αυτές οι παροχές ως προνόµια ή υπερπαροχές 
προς τον αγροτικό πληθυσµό. Άλλωστε ούτε το µέγεθος αυτών των παροχών αλλά ούτε 
και η χρονική τους «ένταση», αφού δόθηκαν τµηµατικά και σε ένα µεγάλο βάθος χρόνου, 
θα δικαιολογούσαν έναν τέτοιο ισχυρισµό. Το µέγεθος των παροχών που δόθηκαν στον 
αγροτικό κόσµο ήταν µεν σηµαντικό αλλά όχι υπερβολικό   αν συνεκτιµηθούν οι 
προαναφερθέντες παράγοντες που προσδιόριζαν το πλαίσιο διαβίωσης και εργασίας 
στην ύπαιθρο.  
        Τα πενιχρά αποτελέσµατα της φορολογικής µεταρρύθµισης του 1919 πέρα από τα 
αίτια που περιγράφτηκαν παραπάνω οφείλονται και σε λόγους που άπτονται της 
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αρνητικής ιστορικής συγκυρίας. Ειδικότερα η εισαγωγή από το 1917 του φόρου 
εκτάκτων κερδών που επιβλήθηκε στα κέρδη που πραγµατοποιήθηκαν από τις ελληνικές 
εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις – αναδροµικά - από το 1915 έως και το 1919, τα 
οποία µάλιστα παρουσιάζονταν ιδιαίτερα αυξηµένα λόγω των συνθηκών που 
επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, µε τον φορολογικό συντελεστή να εµφανίζει ένα 
εξαιρετικά προοδευτικό χαρακτήρα που έφτανε ως και το 50%. Ο αναδροµικός 
χαρακτήρας του φόρου είχε ως αποτέλεσµα τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων να 
απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, καθώς τον 
χρόνο κατά τον οποίο καταρτίζονταν οι λογιστικές καταστάσεις δεν είχε υπάρξει η 
επιβολή του φόρου. Αυτό επέφερε µία διττή συνέπεια ۠ αφενός οι αποδόσεις των φόρων 
υπήρξαν ικανοποιητικές για τα έτη 1915, 1916, 1917, έτη αναδροµικής ισχύς του φόρου, 
αφετέρου συνετέλεσε στην αντίδραση των επιχειρήσεων οι οποίες προσάρµοσαν την 
συµπεριφορά τους µε τη συστηµατική απόκρυψη των πραγµατικών κερδών τους, 
γεγονός που συνιστούσε και µια από τις αιτίες της αποτυχίας της φορολογίας περί 
καθαρών προσόδων του 1919, αν µάλιστα συνεκτιµηθεί ότι η φορολογική βάση του 
φόρου περί καθαρών προσόδων ήταν η ίδια µε αυτήν του φόρου των εκτάκτων κερδών 
(Αγγελόπουλος 1933: 118). 
        Μέσα σ’ αυτό το κλίµα η χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών αναγκών και 
κυριότατα των αναγκών που δηµιουργούσε η µικροαστική εκστρατεία δεν µπορούσε 
παρά να βασιστεί στην έκδοση ακάλυπτων τραπεζογραµµατίων και στην προσφυγή και 
σε ακραία δηµοσιονοµικά µέτρα όπως ήταν η επιβολή του αναγκαστικού δανείου το 
Μάρτιο του 1922, όταν πλέον η εκ νέου προσφυγή στην εκδοτική µηχανή κρίθηκε ως µία 
ενέργεια που θα τροφοδοτούσε τον ήδη υψηλό πληθωρισµό και θα προκαλούσε 
περαιτέρω αποσταθεροποίηση του οικονοµικού ιστού της χώρας. Το αναγκαστικό δάνειο 
του 1922 επέβαλε τη διχοτόµηση όλων των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων. Το 
ένα µέρος των τραπεζογραµµατίων απεσύρθη από την κυκλοφορία και ανταλλάχθηκε µε 
οµολογίες του ελληνικού κράτους µε επιτόκιο 6,5% που η λήξη της εξόφλησης του 
ορίστηκε το αργότερο έως τον Απρίλιο του 1943. Το άλλο µισό των τραπεζογραµµατίων 
παρέµεινε στην κατοχή του κοινού διατηρώντας το ήµισυ της ονοµαστικής του αξίας. Με 
την κίνηση αυτή επιτεύχθηκε η περιστολή κατά το ήµισυ της νοµισµατικής κυκλοφορίας, 
ενώ το εκδοτικό ίδρυµα ( Ε.Τ.Ε ) εξέδωσε ποσότητα τραπεζογραµµατίων ίσης 
ονοµαστικής αξίας µε αυτήν που αντιπροσώπευαν τα αποσυρθέντα τραπεζογραµµάτια. 
(Ζολώτας 1928: 66-67).  
         Το αναγκαστικό δάνειο του 1922 θεωρήθηκε ως ο µόνος τρόπος κάλυψης των 
δηµοσίων δαπανών που δεν συνεπαγόταν εκ νέου επέκταση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο αριθµός αύξησης της 
προσφοράς χρήµατος το 1922 ελαττώθηκε στο 13% από το 25% που ήταν το 1921. 
(Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 1997: 107). Όµως το αναγκαστικό δάνειο επέφερε 
πρόσκαιρη µόνο αποκλιµάκωση του ρυθµού διόγκωσης της νοµισµατικής κυκλοφορίας, 
καθώς η απότοµη µείωση του ρυθµού προσφοράς χρήµατα προκάλεσε υπερβάλλουσα 
ζήτηση χρήµατος που ικανοποιήθηκε από τις πιστωτικές δραστηριότητες των εµπορικών 
τραπεζών. Τον επόµενο χρόνο µάλιστα σηµειώθηκε αύξηση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας που κυµαίνονταν σε επίπεδα του 68% (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002: 
134). Επιπλέον η επιβολή του αναγκαστικού δανείου επέτεινε τα φαινόµενα 
αποθησαυρισµού που χαρακτήριζαν την οικονοµική συµπεριφορά ορισµένων 
κοινωνικών οµάδων και ιδιαίτερα των πληθυσµών της υπαίθρου. Η επίδραση που 
άσκησε το αναγκαστικό δάνειο υπήρξε εν τέλει πληθωριστική και για ένα επιπρόσθετο 
λόγο, καθώς η νοµισµατική κυκλοφορία διογκώθηκε όχι µόνο λόγω των αυξηµένων 
πιστώσεων που παρείχε το τραπεζικό σύστηµα στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας 
προκειµένου να συµπληρωθούν οι διαφόρων ειδών υποχρεώσεις που αυτός αντιµετώπιζε 
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αλλά και γιατί το προϊόν του δανείου επαναδιοχετεύθηκε στην σφαίρα της κυκλοφορίας 
για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του δηµοσίου τοµέα. Οι πληθωριστικές επιδράσεις 
όµως του αναγκαστικού δανείου ήταν σαφώς ασθενέστερες συγκριτικά µε αυτές που θα 
προκαλούνταν εάν η πολιτική ηγεσία κατέφευγε στην έκδοση ακάλυπτων 
τραπεζογραµµατίων αντί της προσφυγής στην επιβολή του αναγκαστικού δανείου γιατί 
το τελευταίο κατάφερε να αφαιρέσει από τη νοµισµατική κυκλοφορία - έστω και τη 
δυνητική - τα αποθησαυρισµένα χρηµατικά µεγέθη των αγροτικών πληθυσµών, που κατά 
κανόνα εφάρµοζαν αυτές τις πρακτικές (Ζολώτας 1928: 105). 
          Η χρηµατοδότηση των κρατικών δαπανών βασίστηκε κατά ένα µεγάλο µέρος στην 
έκδοση χαρτονοµίσµατος (ήτοι ακάλυπτων τραπεζογραµµατίων) µέχρι και το 1923. Το 
κράτος προσέφευγε στην  Ε.Τ.Ε ώστε να εξασφαλίσει τους απαιτούµενους πόρους για 
την εκτέλεση των προϋπολογισµών. Οι πιστώσεις που κατέβαλε η Εθνική προς το κράτος 
έπαιρναν τη µορφή του δηµοσίου δανεισµού, κυρίως δε της µορφής του κυµαινόµενου 
χρέους, δηλαδή βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα  δανειοδοτήσεων, προς το δηµόσιο ταµείο 
µε ενέχυρο τίτλους του δηµοσίου βραχυπρόθεσµης διάρκειας, λαµβάνοντας ταυτόχρονα 
η Ε.Τ.Ε το δικαίωµα ισόποσης – µε τις παρεχόµενες προς το κράτος πιστώσεις - 
επέκτασης του εκδοτικού της προνοµίου. (Ζολώτας 1928: 68). Φυσικά τα ποσά µε τα 
οποία διευρύνονταν το εκδοτικό προνόµιο της Εθνικής χορηγούνταν στο κράτος και 
παρέχονταν στα νεοκδιδόµενα τραπεζογραµµάτια καθεστώς αναγκαστικής κυκλοφορίας 
δεδοµένου ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα µετατροπής τους σε µεταλλικές αξίες ή 
συνάλλαγµα χρυσής βάσης. Ενδεικτικό αυτής της ανώµαλης κατάστασης ρύθµισης της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας είναι ότι από το ανώτατο όριο της κυκλοφορίας 
τραπεζογραµµατίων βάσει του εκδοτικού προνοµίου της Εθνικής ανέρχονταν στα τέλη 
του 1923 σε 3.563.405.000 δρχ τα 3.000.000.000 αντιπροσώπευαν δανεισµό της  Ε.Τ.Ε 
προς το κράτος. 
        Η ανησυχητική διόγκωση του δηµοσίου χρέους και η έντονη δηµοσιονοµική 
αστάθεια άρχισε από το 1920, µετά και την κατάργηση του ΓΧΜΒ΄, να συνοδεύεται και 
από τη ραγδαία διολίσθηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής. Με σκοπό τη 
συγκράτηση των υποτιµητικών πιέσεων που γνώριζε η δραχµή η κυβέρνηση αποφάσισε 
τον σχηµατισµό ενός Συνδικάτου αποτελούµενου από 25 τράπεζες το οποίο θα ασκούσε 
µονοπωλιακά τον έλεγχο επί των συναλλαγµατικών πράξεων. Η  Εθνική διαδραµάτιζε - 
όπως ήταν φυσικό τον κυρίαρχο ρόλο στη λειτουργία του Συνδικάτου αν λάβει κανείς 
υπ’ όψιν του ότι από τα 1,6 εκατοµµύρια λίρες που συνιστούσαν το κεφάλαιο του 
Συνδικάτου το 1 εκατοµµύριο λίρες είχε καταβληθεί από την Εθνική (Ζολώτας 1928: 
192). Η θέσπιση όµως της ισοτιµίας της δραχµής µε τη στερλίνα σε επίπεδα σαφέστατα 
πολύ χαµηλότερα - έως και 30% µε 35% - απ’ αυτά που προσδιόριζαν οι αγοραίες 
δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να υπάρχει έντονη 
ζήτηση για αγορά συναλλάγµατος από το συνδικάτο όχι όµως και αντίστοιχη διάθεση για 
πώληση συναλλάγµατος στο συνδικάτο, δεδοµένου ότι όποιος κατείχε ή κατόρθωνε να 
προµηθευτεί συνάλλαγµα από το συνδικάτο πουλούσε στην ελεύθερη - ή κατά άλλους 
«µαύρη» - αγορά συναλλάγµατος όπου η ισοτιµία της δραχµής προς τη στερλίνα 
διαµορφωνόταν σε τιµές υψηλότερες από αυτές του συνδικάτου που επέτρεπε την 
αποκόµιση ενός σηµαντικού κέρδους σε όσους διέθεταν προς πώληση το συνάλλαγµα 
που κατείχαν στην ελεύθερη αγορά.  
          Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα του συνδικάτου 
άρχισαν σταδιακά να εξαντλούνται καθιστώντας  τη λειτουργία του αναποτελεσµατική 
ως προς την επίτευξη του αντικειµενικού σκοπού του, που ήταν η παρακώλυση των 
εισαγωγών µε τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων χορήγησης συναλλάγµατος, και η 
συνακόλουθη ενίσχυση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας και η συγκράτηση 
της πτώσης της εξωτερικής αξίας της δραχµής. Η δράση όµως του συνδικάτου και η τιµή 
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στην οποία όρισε την ισοτιµία της δραχµής µε την στερλίνα οδήγησε στο να 
δηµιουργηθεί µία µαύρη αγορά συναλλάγµατος που έδινε ευκαιρίες για κερδοσκοπική 
εκµετάλλευση της αγοραπωλησίας του συναλλάγµατος, γεγονός που επέφερε τις 
αντίθετες συνέπειες από τις επιδιωκόµενες. Η ραγδαία µείωση που σηµειώθηκε στα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα του συνδικάτου από τις κερδοσκοπικές πιέσεις εναντίον της 
δραχµής συνετέλεσε στη λήψη της απόφασης για την κατάργηση του συνδικάτου το 
Σεπτέµβριο του 1922, περίπου ενάµιση χρόνο από την ίδρυσή του (Μάιος 1921).  
        Την κατάργηση του συνδικάτου διαδέχθηκε η επιβολή κυβερνητικών µέτρων για 
την κάλυψη των αµέσων αναγκών του κράτους σε συνάλλαγµα. Πιο συγκεκριµένα µε 
διάταγµα της 29ης Σεπτεµβρίου 1922 οι εξαγωγείς των βασικότερων εξαγωγικών 
προϊόντων - του ελαιολάδου, της σταφίδας και του καπνού - υποχρεώθηκαν να 
ανταλλάξουν στην Εθνική το συνάλλαγµα που αποκτούσαν από τις εξαγωγικές τους 
δραστηριότητες σε ισοτιµία που ορίζονταν όµως σε ύψος κατά πολύ χαµηλότερο σε 
σύγκριση µε αυτό που διαµορφώνονταν στην ελεύθερη αγορά, πράγµα που 
ισοδυναµούσε µε την υποβολή των εξαγωγέων σ’ ένα καθεστώς αφαίµαξης των 
επιχειρηµατικών κερδών τους. Ο Ξ. Ζολώτας µάλιστα δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τα 
κυβερνητικά µέτρα ως «δηµευτικά» (Ζολώτας 1928: 193). Με µία σειρά µεταγενέστερων 
διαταγµάτων τα µέτρα αυτά επεκτάθηκαν στο σύνολο των εξαγωγέων. Οι ρυθµίσεις 
αυτές συµπεριέλαβαν και τις εµπορικές τράπεζες, οι οποίες ανέλαβαν την υποχρέωση να 
εκχωρούν στην επίσηµα καθοριζόµενη ισοτιµία το 15% των ηµερησίων αγορών 
συναλλάγµατος που διενεργούσαν. Η διαφορά όµως που επικρατούσε στην τιµή 
συναλλάγµατος ανάµεσα στην επίσηµη ισοτιµία και αυτήν της ελεύθερης αγοράς, 
διαφορά που κυµαίνονταν σε ποσοστά ακόµα και 250%, οδήγησε µοιραία στην 
κατάρρευση των συναλλαγµατικών ελέγχων τον Απρίλιο του 1923 και στην 
αντικατάστασή τους από την επιβολή εισαγωγικών δασµών.  
          Την ίδια χρονική περίοδο δόθηκε το δικαίωµα στην Εθνική να προβεί στην έκδοση 
τραπεζογραµµατίων, πέραν του νοµικά καθοριζόµενου εκδοτικού της προνοµίου µε 
σκοπό την αγορά συναλλάγµατος για λογαριασµό του ∆ηµοσίου και ανεξάρτητα από την 
κατάσταση που παρουσίαζε το συναλλαγµατικό ισοζύγιο της χώρας. Με την ενέργεια 
αυτή η κυβέρνηση αποσκοπούσε στο να προµηθευτεί το απαραίτητο για τις υποχρεώσεις 
του ∆ηµοσίου προς το εξωτερικό συνάλλαγµα. Επιπλέον το συνάλλαγµα που θα 
αποκτούνταν µε αυτό τον τρόπο θα χρησιµοποιείτο και για τις ανάγκες του εξωτερικού 
εµπορίου εάν κάτι τέτοιο συντελούσε στην πρόληψη περαιτέρω ανυψωτικών κινήσεων 
της τιµής του συναλλάγµατος  (Ζολώτας 1928: 194). Κατά το 1923 ο Υπουργός 
Οικονοµικών Γεώργιος Κοφινάς µε στόχο τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, 
την περιστολή της νοµισµατικής κυκλοφορίας, ο όγκος της οποίας ασκούσε σοβαρές 
πληθωριστικές πιέσεις, και την ανατίµηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής 
εισήγαγε δύο νέες φορολογικές ρυθµίσεις. Η πρώτη αφορούσε την εφάπαξ φορολογία 
της κινητής και ακίνητης περιουσίας, τα έσοδα εκ της οποίας προορίζονταν αποκλειστικά 
για την άρση µέρους των εκδοθέντων τραπεζογραµµατίων, κυρίως κατά την περίοδο της 
µικρασιατικής εκστρατείας, και τον περιορισµό της πληθωριστικής χρηµατικής 
κυκλοφορίας. Η δεύτερη φορολογική ρύθµιση είχε ως πεδίο αναφοράς τα εισοδήµατα 
που παρήγαγε η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την επιβολή του φόρου κύκλου 
εργασιών ενώ παράλληλα προωθήθηκε και η νοµοθεσία που προέβλεπε την επιβολή νέου 
δασµολογίου.  
          Αυτή η δέσµη των νέων φορολογικών µέτρων που αποσκοπούσε συν τοις άλλοις 
στο να πεισθεί η Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε) να παράσχει τις απαιτούµενες εγγυήσεις 
για τη σύναψη ενός εξωτερικού που ήταν άκρως αναγκαίο για την προσφυγική 
αποκατάσταση, τη στήριξη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής και της 
εξυπηρέτησης των συναλλαγµατικών υποχρεώσεων  της χώρας που προέρχονταν από 
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την διερεύνηση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. Η θέσπιση των νέων 
φορολογικών µέτρων που θεωρούνταν ότι αποτελούσε µια κατά τεκµήριο καλή µαρτυρία 
της χώρας προς το εξωτερικό κατέβαλε η ελληνική πολιτική ηγεσία στοχεύοντας στην 
δηµοσιονοµικοί και νοµισµατική εξυγίανση. Οι  έλληνες ιθύνοντες θεωρούσαν ότι µία 
τέτοια πολιτική θα βοηθούσε στην εξασφάλιση πιστώσεων από το εξωτερικό υπό την 
αιγίδα της Κ.τ.Ε, καθώς η δηµόσια πίστη της χώρας στο εξωτερικό είχε κλονιστεί σε 
τέτοιο βαθµό ώστε µε τις παρούσες συνθήκες η εισροή δανειακών κεφαλαίων από την 
αλλοδαπή αντιµετωπιζόταν ως ένα πιθανό ενδεχόµενο δεδοµένης και της εκκρεµότητας 
που υπήρχε όσον αφορά το ζήτηµα της διευθέτησης των συµµαχικών πιστώσεων.  
        Τα νέα φορολογικά µέτρα επέφεραν αίσθηση βελτίωσης των δηµοσιονοµικών 
µεγεθών, µια βελτίωση που παρά τον πρόσκαιρο χαρακτήρα της βοήθησε στο να 
παρουσιάσει η δηµοσιονοµική χρήση του 1923 πλεόνασµα ενώ η αντίστοιχη του 1924 
σχετικά χαµηλό έλλειµµα (Κοφινάς 1927: 71). Αυτή η εξέλιξη συνετέλεσε ως ένα βαθµό 
και στην ευνοϊκή αντιµετώπιση του αιτήµατος της ελληνικής κυβέρνησης προς την 
κοινωνία των Εθνών για την παροχή οικονοµικής και τεχνικής συνδροµής προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν τα τεράστια προβλήµατα που κληροδότησε στη χώρα η αποτυχία 
της µικρασιατικής εκστρατείας και η συνεπακόλουθη µαζική έλευση των προσφύγων. Η 
Κ.τ.Ε έκανε δεκτό το αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης για παροχή βοήθειας υπό την 
αιγίδα της οποίας συνήφθη το λεγόµενο Α΄ προσφυγικό δάνειο ονοµαστικού ποσού 
12.300.000 λιρών που εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 1924. Η διαχείριση του προϊόντος του 
δανείου ανατέθηκε στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π). Βάσει του 
πρωτοκόλλου της Γενεύης της 29ης Σεπτεµβρίου 1923 που υπογράφηκε µεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και της Κ.τ.Ε. Η σηµασία του πρωτοκόλλου της Γενεύης υπήρξε 
εξαιρετικά µεγάλη, καθόσον αντικατοπτρίζονταν στις ρυθµίσεις που εµπεριέχονταν σ’ 
αυτό ο συσχετισµός δυνάµεων ανάµεσα στο αλλοδαπό χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και 
την ελληνική πολιτική ηγεσία σε µια περίοδο µάλιστα που ο ∆ιεθνής Οικονοµικός 
Έλεγχος (∆.Ο.Ε.), που επιβλήθηκε στη χώρα το 1898 µετά από µία διαδικασία σκληρών 
διαπραγµατεύσεων που ακολούθησαν την πτώχευση της χώρας το 1893, συνέχιζε να 
υφίσταται.  
        Στην Ε.Α.Π, η οποία διοικείτο από ένα συµβούλιο στο οποίο συµµετείχαν δύο 
έλληνες και δύο ξένοι πολίτες και στο οποίο προήδρευε ο αµερικανός Henry 
Morgenthau, παραχωρήθηκαν και µια σειρά δευτερευόντων προνοµίων αλλά και 
εξαιρέσεων από το πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας. Η εξυπηρέτηση του χρέους 
ανατέθηκε στον ∆.Ο.Ε, ο οποίος είχε την επιµέλεια της συγκέντρωσης των νέων 
υπέγγυων προσόδων κατά τα ισχύοντα των ρυθµίσεων που διήπαν το καθεστώς 
αποπληρωµής των δανείων που είχαν υπαχθεί στον νόµο ΒΦΙΘ΄, τον νόµο που 
αποτέλεσε το αποτέλεσµα του συµβιβασµού του ελληνικού κράτους και των πιστωτών 
του το 1898 µε τον οποίο επιβλήθηκε και ο ∆.Ο.Ε, αλλά και τα µεταγενέστερα δάνεια 
που είχε συνάψει το ελληνικό ∆ηµόσιο. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία 
δεδοµένου ότι το πλαίσιο που διαρρύθµιζε την λειτουργία του ∆.Ο.Ε αλλά και τον τρόπο 
διαχείρισης και διάθεσης των υπέγγυων προσόδων κρίνονταν ως εξαιρετικά επαχθές για 
τη χώρα συγκριτικά και µε τις αντίστοιχες διευθετήσεις που πραγµατοποιήθηκαν την ίδια 
περίοδο σε άλλα κράτη (Ανδρεάδης 1939: 503-510). 
         Οι διαπραγµατεύσεις για την έκδοση του εν λόγω δανείου κάλυψαν ένα χρονικό 
διάστηµα ενάµιση περίπου έτους και για την αίσια έκβασή τους απαιτήθηκε η 
τροποποίηση του πρωτοκόλλου που υπεγράφη το 1923. Οι τροποποιήσεις επήλθαν µε 
την υπογραφή µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Κ.τ.Ε ενός νέου πρωτοκόλλου 
τον Σεπτέµβριο του 1924, που κατ’ ουσίαν αποτελούσε µια συµπληρωµατική προσθήκη 
του πρωτοκόλλου του 1923. Με βάση το πλαίσιο που διαµόρφωναν οι ρυθµίσεις που 
προέβλεπαν τα δύο αυτά πρωτόκολλα παρέχονταν προνοµιακό καθεστώς λειτουργίας 
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και δράσης στην Ε.Α.Π για θέµατα που άγγιζαν ζωτικά σηµεία της πολιτικής που 
σχετίζονταν µε την υποδοχή και αποκατάσταση του προσφυγικού πληθυσµού, ενώ 
ταυτόχρονα έθιγαν και επηρέαζαν καίρια ζητήµατα του ευρύτερου σχεδιασµού της 
οικονοµικής πολιτικής της περιόδου (Τούντα – Φεργάδη 1986: 129-131) και 
(Χατζηιωσήφ 2002Β1: 36).Με το  πλέγµα των διευθετήσεων που ρύθµιζαν την παρουσία 
και τη δραστηριότητά της Ε.Α.Π στην Ελλάδα ουσιαστικά καθίσταντο ασύµβατη η 
προσπάθεια αποκατάστασης των προσφύγων µε την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης 
της χώρας και ειδικότερα του δευτερογενούς τοµέα µε εξαίρεση ίσως τον 
κατασκευαστικό κλάδο. Η Ε.Α.Π είχε τη δυνατότητα, βάσει των συµφωνιών που 
υπογράφτηκαν, να προµηθεύεται τα απαραίτητα υλικά από το εξωτερικό, ένα δικαίωµα 
το οποίο η Ε.Α.Π άσκησε συστηµατικά. Ο τοµέας των κατασκευών και οι βιοµηχανίες 
που προµήθευαν τις πρώτες ύλες στο συγκεκριµένο κλάδο εµφανίζουν υψηλά κέρδη, 
καθώς συνδέονται µε τις υψηλές δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν αυτή την περίοδο 
λόγω των µεγάλων τεχνικών έργων που υλοποιήθηκαν και της έντονης οικοδοµικής 
δραστηριότητας που σχετίζεται µε την προσφυγική αποκατάσταση. Ενδεικτικό αυτού 
του γεγονότος είναι ότι τα καθαρά κέρδη των οικονοµικών εταιρειών υπερέβαιναν κατά 
πολύ τα κέρδη των υφαντουργικών και των χηµικών βιοµηχανιών, δύο βιοµηχανικών 
κλάδων που επίσης γνωρίζουν µία σχετική άνοδο τη µεσοπολεµική περίοδο (∆ρίτσα 
1990: 385). Βεβαίως η εκτέλεση µιας σειράς µεγάλων τεχνικών έργων και παρεµβάσεων 
δεν εξυπηρετούσαν τον στόχο της εκβιοµηχάνισης ή τουλάχιστον τις στοχεύσεις µιας 
εκτεταµένης και συνειδητής παρεµβατικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε ευρείας 
κλίµακας εκβιοµηχάνιση, αλλά πρωτίστως στη διεύρυνση και βελτίωση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, µία σκόπευση που εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις του ξένου 
χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου που παρείχε τις απαιτούµενες δανειακούς πόρους για την 
πραγµατοποίηση των δαπανών που ήταν απαραίτητες για την προσφυγική 
αποκατάσταση σε όλες της τις εκφάνσεις, αλλά και για την  εξοµάλυνση της 
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής κατάστασης που στοιχειοθετούσε προϋπόθεση για την 
πρόσβαση του ελληνικού κράτους στις ξένες κεφαλαιαγορές κάτι που συνιστούσε 
αναγκαίο όρο για την αναπαραγωγή της ελληνικής οικονοµίας µε τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά που την διέκριναν (σχετικά βλ. παρακάτω). Η παρουσία της Ε.Α.Π 
αποσκοπούσε στην διασφάλιση των συµφερόντων των ξένων πιστωτών διαχειριζόµενη 
το προσφυγικό δάνειό του ΄24 µε τέτοιο τρόπο που θα συνέβαλε στην παγίωση του 
αγροτικού χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας. Στοιχείο που πιστοποιεί την ισχύ της 
Ε.Α.Π είναι ότι αυτή αποκτούσε, σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα που είχαν συνοµολογήσει 
η ελληνική πολιτική ηγεσία, την πλήρη κυριότητα των έγγειων εκτάσεων 
των  µουσουλµάνων, που οι τελευταίοι εγκατέλειψαν µετά την υποχρεωτική ανταλλαγή 
τους µε τους έλληνες της οθωµανικής αυτοκρατορίας όπως είχε συµφωνηθεί µε την 
υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης.  
       Η αντιµετώπιση των δαπανών της αποκατάστασης των προσφύγων δεν αποτελούσε 
και τον µοναδικό λόγο της σύναψης των λεγόµενων προσφυγικών δανείων, όπως 
ονοµάστηκαν µία σειρά δανειακών συµβάσεων που συνοµολόγησε το ελληνικό κράτος 
την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέµου. Η ελληνική πολιτική και οικονοµική ηγεσία 
αποσκοπούσε παράλληλα και στην κάλυψη έτερων αναγκών της ελληνικής οικονοµίας 
που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή της σε ένα ανεκτό, τουλάχιστον, επίπεδο. Οι 
βασικότερες από αυτές τις ανάγκες αφορούσαν την κάλυψη των συναλλαγµατικών 
ελλειµµάτων που εκπορεύονταν από τη µόνιµη ανισορροπία του εµπορικού ισοζυγίου, 
πρωτίστως, και δευτερευόντως του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών (Χατζηιωσήφ 
2002Β1: 36).  
        Η βαρύτητα που απέδιδε η ηγεσία της χώρας στην ανάγκη σύναψης εξωτερικών 
δανείων δηλώνεται και από την ισχυρή πίεση που ασκήθηκε από τον ∆ιοικητή της 
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Τράπεζας της Αγγλίας, Montagu Norman, που κατ’ ουσίαν εξέφρασε στις 
διαπραγµατεύσεις µε την ελληνική πλευρά τις θέσεις της αγγλικής κυβέρνησης και των 
άγγλων πιστωτών, προς την κατεύθυνση της πολιτειακής µεταβολής στην Ελλάδα µε τον 
τερµατισµό της διακυβέρνησης της χώρας από τους στρατιωτικούς ηγέτες της λεγόµενης 
«επαναστατικής τριανδρίας», που είχαν ανέλθει στην εξουσία µετά την τραγική 
κατάληξη της µικρασιατικής εκστρατείας και εν µέσω συνθηκών και καταστάσεων 
πολιτικών ανωµαλιών και κοινωνικού αναβρασµού. Ο M. Norman διεµήνυσε στον 
Αλέξανδρο ∆ιοµήδη, ∆ιοικητή  της  Ε.Τ.Ε  που είχε µεταβεί στο Λονδίνο ως 
εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στο αρχικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων µέχρι 
και την υπογραφή του πρωτοκόλλου τον Σεπτέµβριο του 1923, ότι η ευνοϊκή 
αντιµετώπιση του ελληνικού αιτήµατος για την παροχή πιστώσεων από τους άγγλους 
κεφαλαιούχους ήταν στενά συνδεδεµένη µε την πραγµατοποίηση αλλαγών σε πολιτικό 
επίπεδο και  κυριότατα µε την αποµάκρυνση της µη εκλεγµένης ελληνικής κυβέρνησης η 
οποία δεν ενέπνεε εµπιστοσύνη στους χρηµατοπιστωτικούς κύκλους του Λονδίνου, που 
αποτελούσε το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό κέντρο της περιόδου και το οποίο ασκούσε 
καταλυτική επίδραση στη διαµόρφωση της πολιτικής της Κ.τ.Ε, επίδραση η οποία 
διαµεσολαβούνταν από την πολιτική της Τράπεζας της Αγγλίας (Τούντα – Φρεγάδη 
1986: 98) και (Χριστοδουλάκη 2002Β1: 252).  
       Αξιοσηµείωτος είναι και ο ρόλος που διαδραµατίζει αυτή την περίοδο και η Ε.Τ.Ε, 
το µεγαλύτερο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα της χώρας που εκτός της  δεσπόζουσας θέσης 
που κατείχε στις εµπορικού χαρακτήρα δραστηριότητες του ελληνικού τραπεζικού 
συστήµατος αποτελούσε ταυτόχρονα και τη µοναδική εκδοτική Τράπεζα από το 1920, 
λόγω της  µη ανανέωσης του εκδοτικού προνοµίου της Ιονικής Τράπεζας κατά το έτος 
αυτό αλλά και της παρόµοιας τύχης που επιφύλασσε το κράτος κατά το 1919 στο 
εκδοτικό προνόµιο της Τράπεζας Κρήτης. Παρότι όµως η Ε.Τ.Ε κατείχε το αποκλειστικό 
εκδοτικό προνόµιο στον ελληνικό χώρο από το 1920, κάτι που θεωρείται ως το 
αντισταθµιστικό όφελος που απέσπασε η Ε.Τ.Ε για τις διαρκείς ταµειακές διευκολύνσεις 
που παρείχε στο ελληνικό κράτος µε τις εκδόσεις ακάλυπτων τραπεζογραµµατίων ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που γεννούσε η διεξαγωγή της µικρασιατικής εκστρατείας, 
απείχε πολύ από το να χαρακτηριστεί ως µια αµιγής ΚΤ µε τα χαρακτηριστικά και τις 
προδιαγραφές που έθεταν οι ∆ιεθνείς Οικονοµικές ∆ιασκέψεις των Βρυξελλών (1920) 
και της Γενεύης (1922)  που συγκλήθηκαν από το Συµβούλιο της Κ.τ.Ε  
         Στο πλαίσιο αυτών των διασκέψεων, αντικείµενο των οποίων υπήρξε η 
επεξεργασία και κατά την κατάρτιση ενός προγράµµατος ανασυγκρότησης αφενός του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ευρώπης, µετά την αποδιάρθρωση που αυτό είχε 
υποστεί κατά τον Α’  Παγκόσµιο Πόλεµο, και αφετέρου την οικονοµική ανόρθωση των 
χωρών που αντιµετώπιζαν εντονότατα οικονοµικά προβλήµατα και η είσοδός τους στο 
διεθνές οικονοµικό κύκλωµα απαιτούσε την σύναψη εξωτερικών δανείων προκειµένου 
να αντιµετωπίσουν τα ελλείµµατα στα ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών, να επιτύχουν 
την αποκατάσταση δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής ισορροπίας και να 
χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή της παραγωγικής τους βάσης. Η παροχή αυτών των 
δανείων ήταν εφικτή µόνο από ορισµένες χώρες (πρωτίστως Η.Π.Α, Αγγλία και Γαλλία) 
και κάτω από την επίβλεψη και τις εγγυήσεις της Κ.τ.Ε, δηλαδή ενός διεθνούς 
οργανισµού που συνιστούσε το όχηµα των ισχυρών οικονοµικά κρατών για την 
πραγµάτωση των επιδιώξεων και στοχεύσεων τους στο διεθνή χώρο. Η εκταµίευση 
πιστώσεων προς τις χώρες αυτές (π.χ. Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, 
Βουλγαρία, Εσθονία, Ελλάδα) αποτελούσε συνάρτηση της αποδοχής και υλοποίησης 
των προγραµµάτων ανασυγκρότησης που είχε εκπονήσει η Κ.τ.Ε για τις χώρες αυτές. 
Στον  πυρήνα των προγραµµάτων αυτών βρίσκονταν µια ενιαία δέσµη θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων που θα συγκροτούσαν τον κατάλληλο µηχανισµό που θα διασφάλιζε 
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την εφαρµογή µιας ορισµένης δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής η οποία 
εξασφάλιζε όχι απλώς την οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων αλλά και την δέσµευση της 
πολιτικής ηγεσίας των οφειλέτιδων χωρών για τη συµµετοχή τους στον ΚΧ (βλ. 
κεφάλαιο 1), µια συµµετοχή που θα συνιστούσε µια µονιµότερη και  ευρύτερη επιλογή 
οικονοµικής πολιτικής µε σαφέστατα πολύ µεγάλες πολιτικές προεκτάσεις για τα κράτη 
που θα αποφάσιζαν την ένταξή τους στο µηχανισµό του ΚΧ 
        Κεντρική θέση στις θεσµικές µεταρρυθµίσεις που προβλέπονταν στα σχέδια 
ανασυγκρότησης που εκπονούσε η Κ.τ.Ε  κατείχαν, οι οποίες θα έπρεπε να 
εναρµονίσουν το λειτουργικό τους πλαίσιο στις κρατούσες απόψεις για το ρόλο που 
έπρεπε να διαδραµατίζουν σε µία εθνική οικονοµία, όπως αυτές οι απόψεις εκφράστηκαν 
από τις διεθνείς οικονοµικές διάσκεψης των Βρυξελλών και της Γενεύης. Οι αρχές που 
θα έπρεπε να διέπουν τη λειτουργία µιας ΚΤ, σύµφωνα µε τους ιθύνοντες της Κ.τ.Ε ήταν: 
α) η ανεξαρτησία της από την επιρροή της πολιτικής ηγεσίας  κατά την άσκηση 
της  νοµισµατικής πολιτικής, β) το αποκλειστικό δικαίωµα της έκδοσης 
τραπεζογραµµατίων, γ) ο περιορισµός των δανείων και των προεξοφλήσεων της ΚΤ σε 
βραχυπρόθεσµες και αυτορευστοποιούµενες (self – liquading) χορηγήσεις, δ) ο 
περιορισµός του δηµοσίου χρέους προς την ΚΤ και ο προσδιορισµός σαφών ορίων 
αναφορικά µε το ύψος του και η πρόσδοση βραχυχρόνιου χαρακτήρα στις δανειακές 
υποχρεώσεις του κράτους προς τον εκδοτικό ίδρυµα, ε) η συγκέντρωση των τραπεζικών 
και ταµειακών συναλλαγών της κυβέρνησης και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) στην ΚΤ και στην ύπαρξη επαρκούς και κατάλληλου καλύµµατος 
για την έκδοση τραπεζογραµµατίων ώστε να γίνει η ΚΤ σε θέση να παρεµβαίνει και να 
ρυθµίζει αποτελεσµατικά τον όγκο της νοµισµατικής κυκλοφορίας ανάλογα µε τις 
εκάστοτε συναλλακτικές συνθήκες αλλά και τις ανάγκες και σκοπεύσεις της οικονοµικής 
πολιτικής, διαρρυθµίζοντας ταυτόχρονα και την αξία του νοµίσµατος σε επίπεδα που 
διασφαλίζουν την κοινωνική και οικονοµική οµαλότητα. 
         Αναµφίβολα η Ε.Τ.Ε, η οιονεί ΚΤ της χώρας την εν λόγω περίοδο, δεν πληρούσε τα 
κριτήρια που καθόριζε η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε και µε τα οποία θα έπρεπε 
απαραίτητα να εναρµονιστεί η ΚΤ ενός κράτους που επιζητούσε την σύναψη εξωτερικού 
δανείου το οποίο θα εκδίδονταν στις αναπτυγµένες οικονοµικά κεφαλαιαγορές της 
Ευρώπης και της Β. Αµερικής µε την επικουρία ή την επίνευση της Κ.Τ.Ε, πράγµα που 
αποτελούσε µία κατά το µάλλον ή ήττον απαραίτητη προϋπόθεση για την εισροή ξένων 
κεφαλαίων σε µια χώρα κατά την περίοδο αυτή. Η οικονοµική ανόρθωση των χωρών που 
εξήλθαν κατεστραµµένες από τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο χωρίς την εισροή δανειακών 
πόρων από το εξωτερικό ήταν, κατά κανόνα, αδύνατη δεδοµένου ότι η προµήθεια του 
αναγκαίου παραγωγικού εξοπλισµού ήταν δυνατή µόνο µε τη διάθεση «υγιούς» 
συναλλάγµατος, δηλαδή µε νοµίσµατα των οποίων η αξία χαρακτηρίζονταν από σχετική 
σταθερότητα κι απολάµβαναν διεθνούς αποδοχής στις οικονοµικές συναλλαγές. Στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία όµως τα εθνικά νοµίσµατα των χωρών που έλαβαν µέρος 
στον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο δέχθηκαν ισχυρότατες υποτιµητικές πιέσεις, λόγω της 
προσφυγής των κυβερνήσεων στην εκτεταµένη  έκδοση ακάλυπτων τραπεζογραµµατίων 
για την αντιµετώπιση των πιεστικών αναγκών του πολέµου. Κατά συνέπεια η προσφυγή 
στον εξωτερικό δανεισµό για το σύνολο σχεδόν των κρατών αυτών συνιστούσε µια 
αναπόδραστη πρακτική  
          Η Ελλάδα δεν µπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα 
δεδοµένου ότι η οικονοµική της κατάσταση βρισκόταν σε ακόµα δεινότερη θέση από τις 
υπόλοιπες χώρες εξαιτίας τόσο της µακροβιότερης εµπλοκής της σε πολεµικές 
επιχειρήσεις όσο και της καχεκτικής της οικονοµίας, µε τις ανεπαρκείς παραγωγικές της 
δοµές που τη χαρακτήριζαν, ενώ συν τοις άλλοις είχε να αντιµετωπίσει και τη µαζική 
εισροή των προσφυγικών πληθυσµών. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων το προσφυγικό 
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δάνειο του 1924 αποκτούσε διττή σηµασία. Εν πρώτοις, σηµατοδοτούσε την απόφαση 
των ξένων πιστωτών να παράξουν τα απαιτούµενα κεφάλαια για την ανασυγκρότηση της 
χώρας, και από την άποψη αυτή το δάνειό του ΄24 αποτελούσε ένα από το δείγµα των 
προθέσεών τους για την περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση της Ελλάδας µέσω της παροχής 
µιας σειράς δανείων που συνιστούσαν για το ελληνικό κράτος αναγκαία συνθήκη για την 
οικονοµική του ανόρθωση και την αντιµετώπιση των πιεστικών του προβληµάτων. Κατά 
κύριο όµως λόγο η σύναψη του προσφυγικού δανείου του ΄24, σήµαινε την αποδοχή από 
πλευράς της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας των αξιώσεων που προέβαλαν οι 
πιστωτές  της, η ικανοποίηση των οποίων ισοδυναµούσε µε περιορισµό της εθνικής 
κυριαρχίας. Για τους ξένους πιστωτές η έκδοση του προσφυγικού δανείου ήταν άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε αλλαγές που έπρεπε να συντελεστούν σε θεσµικό επίπεδο. Η απαίτηση 
για άρση του υφιστάµενου εσωτερικού πολιτικού σκηνικού πραγµατοποιήθηκε τον 
Ιανουάριο του 1924 µε την παραίτηση από τη διακυβέρνηση της χώρας των Νικολάου 
Πλαστήρα και Στυλιανού Γονατά, πρόσωπα που αποτελούσαν τις ηγετικές φυσιογνωµίες 
της επαναστατικής κυβέρνησης που ανήλθε στην εξουσία το φθινόπωρο του 1922, µετά 
την τραγική έκβαση της µικρασιατικής εκστρατείας. Στο διάστηµα όµως της υπερδιετούς 
διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση της λεγόµενης «επαναστατικής 
τριανδρίας» σηµειώθηκαν διάφορα κινήµατα που συνέτειναν στην επίταση της πολιτικής 
αστάθειας. Αυτή η επικρατούσα αστάθεια που χαρακτήριζε την ελληνική εσωτερική 
πολιτική κατάσταση προκαλούσε ανησυχία στους ιθύνοντες της Κ.τ.Ε και υπήρξε ένας 
από τους βασικούς λόγους που αυτοί εξέφραζαν επιφυλάξεις για την παροχή του 
προσφυγικού δανείου (Τούντα – Φρεγάδη 1986: 99). 
         Η επιστροφή στην πολιτική οµαλότητα τουλάχιστον όπως αυτή γινόταν αντιληπτή 
από τους παράγοντες της Κ.τ.Ε έλαβε χώρα το Μάρτιο του 1824, µε την ανακήρυξη της 
Α΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και το πέρασµα από τη Βασιλευόµενη στην Αβασίλευτη 
∆ηµοκρατία. Η  αποµάκρυνση του βασιλιά Γεωργίου Β΄ στα τέλη του 1923 και η 
προσωρινή επάνοδος του Βενιζέλου στην εξουσία, µετά την επιστροφή του από το 
εξωτερικό στις αρχές του 1924, συνέτεινε στην εξοµάλυνση, έστω και σχετική, της 
πολιτικής κατάστασης και στο σχηµατισµό κυβέρνησης από τον Αλέξανδρο 
Παπαναστασίου, αρχηγό του κόµµατος της         ∆ηµοκρατικής Ένωσης. Η πολιτική 
αστάθεια όµως δεν εγκατέλειψε τη χώρα, παρόλο που οι κυβερνήσεις αυτής 
της  περιόδου απολάµβαναν µια έστω επίφαση δηµοκρατικότητας, καθώς διέθεταν  τη 
δεδηλωµένη εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Την ανατροπή της κυβέρνησης 
Παπαναστασίου διαδέχτηκαν οι ανατροπές των κυβερνήσεων των Σοφούλη, αρχικά, και 
Μιχαλακόπουλου. Τον  Ιούλιο του 1925 πραγµατοποιείται η επιβολή του κινήµατος του 
στρατηγού Πάγκαλου. Η δικτατορία του Πάγκαλου θα τερµατιστεί τον Αύγουστο του 
1826, ενώ στα τέλη του ίδιου έτους θα σχηµατιστεί κυβέρνηση Συνασπισµού υπό τον 
Ανδρέα Ζαΐµη µε τη συµµετοχή πέντε πολιτικών κοµµάτων.  
        Οι συχνές αλλαγές που σηµειώνονται στο πολιτικό τοπίο της χώρας σε συνδυασµό 
µε τις αρρυθµίες που παρουσιάζει η οικονοµική ζωή της χώρας, δεδοµένου ότι η 
εκκρεµότητα  συνεχίζει να υφίσταται σχετικά µε το ζήτηµα των συµµαχικών πιστώσεων 
που είχαν δοθεί στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου χωρίς να 
έχει καταστεί δυνατή η ρευστοποίηση τους, µεταφράζονται στη δηµιουργία µιας 
σκληρής πραγµατικότητας για την Ελλάδα αλλά και στην ανάδειξη αδιεξόδων θεσµικής 
µορφής που η αντιµετώπισή τους είναι περισσότερη επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Η 
σύναψη του προσφυγικού δανείου το 1924 ήταν καθ’ όλα αναγκαία αλλά ούτε κατ’ 
ελάχιστον επαρκής για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της χώρας. Η συνέχιση της 
πιστοδότησης του ελληνικού κράτους από το εξωτερικό - υπό την αιγίδα της Κ.τ.Ε - 
συνδέονταν µε την επίλυση µιας σειράς ζητηµάτων που αφορούσαν τόσο την ανάγκη 
αναµόρφωσης και µετασχηµατισµού του θεσµικού πλαισίου άσκησης της οικονοµικής 
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πολιτικής όσο και τη βελτίωση των µακροοικονοµικών µεγεθών και επιδόσεων της 
ελληνικής οικονοµίας και την υιοθέτηση πολιτικών διαδικασιών και πρακτικών που θα 
ενσωµάτωναν τη χώρα σε υπερεθνικούς οικονοµικούς µηχανισµούς, η εύρυθµη και 
αποτελεσµατική λειτουργία των οποίων υπαγόρευε την λήψη µέτρων και την εφαρµογή 
κανόνων που δεν ήταν απαραιτήτως συµβατοί µε τις πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής 
οικονοµίας ή και τις στοχεύσεις και επιδιώξεις φορέων και παραγόντων που είτε έφεραν 
την ευθύνη άσκησης της οικονοµικής πολιτικής είτε την επηρέαζαν αποφασιστικά. 
 
 
2.3. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Α΄ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ  
Τ.Τ.Ε 
 
Οι προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας µετά την παραίτηση από την εξουσία της 
«επαναστατικής» κυβέρνησης, παραίτηση σύµφωνα µε τις επιταγές των ιθυνόντων της 
Κ.τ.Ε, αλλά και τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τους ίδιους τους ηγέτες της 
κυβέρνησης αυτής µετά την κατάληψη της διακυβέρνησης από αυτούς για παράδοση της 
εξουσίας µετά την υπογραφή ειρήνης µε την Τουρκία που δεν θα έπληττε καίρια εθνικά 
συµφέροντα (∆αφνής 1974: 111), κατέτειναν στην  εξοµάλυνση των οικονοµικών 
συνθηκών και στην επίτευξη νοµισµατικής σταθερότητας. Η εν τη πράξει 
σταθεροποίηση της αξίας, εσωτερικής και εξωτερικής, του εθνικού νοµίσµατος 
συνιστούσε όρο sine qua non για την ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας 
στο εξωτερικό, την ενίσχυση της φερεγγυότητάς της προς τους πιστωτές, εγχώριους και 
αλλοδαπούς, και φυσικά για την συνέχιση της εισροής δανειακών κεφαλαίων από τις 
κεφαλαιαγορές του εξωτερικού. 
        Η de facto σταθεροποίηση της αξίας της δραχµής, που επιχειρήθηκε απ όλες τις 
πολιτικές ηγεσίες που ακολούθησαν µετά την έκπτωση του Γεωργίου Β΄ από το βασιλικό 
αξίωµα και την παραίτηση της «επαναστατικής» κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα, 
έπρεπε να εκφράζεται από τη βελτίωση µιας σειράς δεικτών οι οποίοι θεωρητικά 
απεικονίζουν το βαθµό της  αξιακής σταθερότητας του νοµίσµατος και κατ’ επέκταση 
της νοµισµατικής κατάστασης µιας χώρας. Οι  δείκτες που λαµβάνονται κυρίως υπ’ όψην 
για το σχηµατισµό εκτιµήσεως ή και την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων ώστε να 
υπολογισθεί, κατά προσέγγιση, το µέγεθος των µεταβολών της αξίας ενός νοµίσµατος 
είναι αυτός των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που προσδιορίζει την εξωτερική αξία ενός 
νοµίσµατος, και ο δείκτης τιµών καταναλωτή ή τιµάριθµος, που µετρά το ρυθµό 
µεταβολής του µέσου όρου των τιµών µιας οµάδας βασικών καταναλωτικών αγαθών που 
προσδιορίζουν την εσωτερική αξία ενός νοµίσµατος. Σηµαντικοί  δείκτες που 
χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθεί από ποιες πλευρές της οικονοµικής 
δραστηριότητας προέρχονται  οι µεταβολές που παρουσιάζουν οι δύο προαναφερθέντες 
δείκτες, είναι ο δείκτης που δηλώνει τις αυξοµειώσεις της νοµισµατικής κυκλοφορίας, 
µέγεθος που διαµορφώνεται από την συνολική προσφορά χρήµατος - του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα – σε µια οικονοµία και από τις χρηµατικές εισροές ή εκροές που 
προέρχονται από το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, ο δείκτης που εκφράζει τη 
µεταβολή του εγχώριου ή και του εθνικού προϊόντος (Α.Ε.Π), καθώς και οι διάφοροι 
δείκτες που µετρούν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα ή πλεονάσµατα.  
       Η παρακολούθηση της πορείας αυτών των δεικτών, που είναι µεν οι βασικότεροι 
αλλά όχι  βεβαίως οι µοναδικοί που εκφράζουν τη νοµισµατική κατάσταση µιας χώρας, 
και η βελτίωση των µεγεθών που δηλώνουν αποτέλεσαν τη µόνιµη µέριµνα της 
ελληνικής κυβερνήσεως όχι µόνο µέχρι την εξασφάλιση των δανείων από το εξωτερικό 
αλλά και µετά από αυτήν. Η επίτευξη της νοµισµατικής σταθερότητας αποτέλεσε 
προϋπόθεση για την εισροή των ξένων πιστώσεων, αλλά η συνέχιση της ροής των ξένων 
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κεφαλαίων προς τη χώρα, στοιχείο ζωτικής σηµασίας για την Ελλάδα, απαιτούσε και την 
εµπέδωση της νοµισµατικής σταθερότητας. Η σχετική επιτυχία ή αποτυχία αυτής της 
µακροοικονοµικής στόχευσης στοιχειοθετούσε το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης της 
πιστωτικής επιφάνειας του ελληνικού κράτους, καθώς οι µηχανισµοί και οι πολιτικές που 
χρησιµοποιούνταν για την επίτευξη της νοµισµατικής σταθερότητας διασφάλιζαν 
ταυτόχρονα ένα διττό αποτέλεσµα αφενός την οµαλή εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους, 
συνεπώς την ικανοποίηση των χρηµατικών απαιτήσεων των πιστωτών και αφετέρου την 
εδραίωση των υφισταµένων παραγωγικών δοµών της χώρας µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, γεγονός που θα συνέτεινε στην αναπαραγωγή της υστέρησης του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού και στην παγίωση του σε χαµηλά επίπεδα στον 
παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. Οι όροι σύναψης των δηµοσίων δανείων και τα 
µεγάλα ποσοστά των δηµοσίων εσόδων που κατευθύνονταν στην αποπληρωµή του 
δηµοσίου χρέους αποστερούσαν την οικονοµία της χώρας από χρηµατικούς πόρους που 
ήταν αναγκαία για την τόνωση και διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης διαιωνίζοντας 
το φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης.  
        Το πρώτο µεγάλο εξωτερικό δάνειο που συνήφθη το ∆εκέµβριο του 1924 υπό την 
αιγίδα της Κ.τ.Ε (το λεγόµενο «προσφυγικό δάνειο»), επιχειρήθηκε, συνδυαζόµενο µε 
µια σειρά δηµοσιονοµικών ενεργειών, να αποτελέσει την απαρχή ενός προγράµµατος 
νοµισµατικής σταθεροποίησης που θα επέτρεπε στη χώρα να ενισχύσει τη δανειοληπτική 
της αξιοπιστία και να επανασυνδεθεί µε τις κεφαλαιαγορές του εξωτερικού αποκτώντας 
πρόσβαση στους διεθνείς πιστωτικούς κύκλους, πράγµα απαραίτητο όχι µόνο για τη 
συνέχιση της προσφυγικής αποκατάστασης αλλά και της τόνωσης της ιδιωτικής 
οικονοµίας, η χρηµατοδότηση της οποίας, και κυρίως του δευτερογενούς τοµέα, 
υπολείπονταν σηµαντικά σε σχέση µε τη ζήτηση κεφαλαίου που εκδηλώνονταν. Η 
συγκράτηση της δηµοσιονοµικής επέκτασης και η χρηµατοδότηση των δηµόσιων 
δαπανών µέσω των αυξηµένων φορολογικών εσόδων και την έκδοση εντόκων 
γραµµατίων περιόρισε τις µεγάλες διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που 
γνώρισε η χώρα τα προηγούµενα έτη και η ισοτιµία της δραχµής σε σχέση µε τα ξένα 
νοµίσµατα ενισχύθηκε αισθητά, ενώ το εύρος διακύµανσης της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας της δραχµής κυµάνθηκε κατά τη διάρκεια του 1924 σε τέτοια επίπεδα που 
χαρακτηρίζονταν από σχετική σταθερότητα (Ζολώτας 1928: 221). Η πολιτική 
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού που επιχειρήθηκε κατά τα έτη 1923 και 1924 και η 
εισαγωγή από τον τότε Υπουργό οικονοµικών Γ. Κοφινά της εφάπαξ φορολογίας της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και ο φόρος κύκλου εργασιών συνετέλεσε 
ώστε  να πραγµατοποιηθεί η σύναψη του προσφυγικού δανείου το 1924 και να µειωθεί η 
τιµή του συναλλάγµατος. Η περιστολή των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και η 
ενίσχυση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής συνέτειναν στη δραστική πτώση 
του πληθωρισµού σε επίπεδα του 5% το 1924 σε σύγκριση µε το 62% του 1923 
(Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 1997: 110). 
          Παρόλο που η σταθεροποιητική προσπάθεια των ετών ΄23-΄24 υπήρξε βραχύβια 
ως προς την διατήρηση των αποτελεσµάτων τα οποία επέτυχε, τόσο γιατί η τελική 
απόδοση των φορολογικών εσόδων υστέρησε σε σχέση µε τις προσδοκίες που είχαν 
δηµιουργηθεί όσο και γιατί οι συχνές πολιτικές µεταβολές απέτρεπαν την εφαρµογή ενός 
συνεπούς σταθεροποιητικού προγράµµατος, εντούτοις συνιστούσε ένα απτό δείγµα των 
προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας για την επάνοδο της χώρας σε ένα περιβάλλον 
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και νοµισµατικής οµαλότητας. Άλλωστε η συνέχιση των 
προσπαθειών για την υλοποίηση µιας σταθεροποιητικής πολιτικής ήταν εξαιρετικά 
δύσκολη χωρίς την εισροή των εξωτερικών πιστώσεων, η οποία παρά τη σύναψη του Α΄ 
προσφυγικού δανείου δεν ήταν σε καµία περίπτωση διασφαλισµένη ή απρόσκοπτη, µε 
δεδοµένες και τις έντονες δηµοσιονοµικές και αναπτυξιακές δυσχέρειες που 
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αντιµετώπιζε η χώρα που επιτείνονταν κι από τις επιτακτικές ανάγκες που εκπορεύονταν 
από την εφαρµογή του προγράµµατος της προσφυγικής αποκατάστασης. Η άµβλυνση 
των δηµοσιονοµικών διαταραχών, η επίτευξη νοµισµατικής σταθερότητας, η επιτάχυνση 
του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης, η αντιµετώπιση της χρόνιας ελλειµµατικότητας του 
ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών και η οµαλή  υλοποίηση του προγράµµατος της 
προσφυγικής αποκατάστασης ήταν ζητήµατα στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους που η 
επίλυσή τους προσδιορίζονταν από την ύπαρξη ενός κοινού παρανοµαστή ۠ την ικανότητα 
της χώρας να λαµβάνει πιστώσεις από το εξωτερικό σε επαρκή έκταση και µε όρους που 
δεν θα απέκλειαν τη δυνατότητα µιας σχετικά οµαλής εξυπηρέτησης των δανείων, 
πράγµα που αποτελούσε προϋπόθεση για τη διατήρηση της ακώλυτης πρόσβασης της 
χώρας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ενδεικτικό της παραπάνω αντίληψης, την οποία 
υιοθετούσαν σχεδόν στο σύνολό της οι πολιτικές ηγεσίες της περιόδου, είναι η βαρύτητα 
που αποδίδονταν στον δείκτη της τιµής του συναλλάγµατος, ο οποίος πέρα από τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών δοµών της ελληνικής οικονοµίας, αντικατόπτριζε 
και το βαθµό σταθερότητας της εξωτερικής αξίας του εθνικού νοµίσµατος, µέγεθος 
ιδιαίτερα σηµαντικό για τους πιστωτές που δάνειζαν  συναλλαγµατικούς πόρους, 
καθόσον η σταθερότητα της εξωτερικής αξίας της δραχµής σήµαινε ότι η αποπληρωµή 
των εξωτερικών δανείων, που φυσικά πραγµατοποιούνταν σε συνάλλαγµα, καθίστατο 
ευχερέστερη για το ελληνικό κράτος και κατά επέκταση υπήρχε µεγαλύτερος βαθµός 
ασφάλειας για τους δανειοδότες που τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Με 
άλλα λόγια η σχετική σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής 
εξέφραζε ότι οι εισροές και εκροές συναλλάγµατος από και προς το εξωτερικό ήταν 
τέτοιες που επέτρεπαν την εξασφάλιση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων που ήταν 
απαραίτητα για την οµαλή εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς 
τους πιστωτές της.  
        Η σταθεροποιητική αυτή προσπάθεια αποδείχτηκε θνησιγενής, καθώς οι αιτίες που 
δηµιουργούσαν τη νοµισµατική αρρυθµία δεν καταπολεµήθηκαν επαρκώς και συνέχιζαν 
να θέτουν περισσότερο πιεστικά παρά ποτέ το ζήτηµα της ενεργότερης παρεµβατικής 
πολιτικής από πλευράς του κράτους για την αντιµετώπιση µιας κατάστασης που έµοιαζε 
αδιέξοδη. Η  προβληµατική σύνδεση της χώρας µε τις εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης 
της δηµοσιονοµικής της λειτουργίας και της παραγωγικής της δραστηριότητας οδηγούσε 
νοµοτελειακά στην αναπαραγωγή των φαινοµένων νοµισµατικής παθογένειας.  
        Μέσα σε αυτό το κλίµα της στασιµότητας και των διαφαινοµένων αδιεξόδων οι 
πολιτικές δυνάµεις εµφανίζονταν µάλλον απρόθυµες, παρά ανίκανες, να αναλάβουν την 
ευθύνη για την εφαρµογή µέτρων και την άσκηση πολιτικών που θα χαρακτηριζόταν ως 
αντιλαϊκές ή αντιδηµοφιλείς. Ενέργειες που θα δροµολογούσαν µια αντιπληθωριστική 
πολιτική και την επιβολή µέτρων λιτότητας, όπως π.χ. συγκράτηση των καταναλωτικών 
δηµόσιων δαπανών, περιορισµός του αριθµού των δηµόσιων υπαλλήλων και των 
αποδοχών τους, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστούν από δηµοκρατικά εκλεγµένες 
κυβερνήσεις χωρίς να αποφύγουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις της µη επανεκλογής τους. 
Επιπροσθέτως δεδοµένου ότι στην Ελλάδα η ωρίµανση του κοινοβουλευτισµού 
προηγήθηκε κατά πολύ από την όποια βιοµηχανική ανάπτυξη, που έστω και µε τα ατελή 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που την διέκριναν θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε στον 
ελληνικό χώρο κατά τη µεσοπολεµική περίοδο, δυσχέραινε αφενός την συγκρότηση των 
όρων που είναι απαραίτητοι για την διασφάλιση των συνθηκών που θα προσέδιδαν στην 
ανάπτυξη των βιοµηχανικών δυνάµεων και δοµών µονιµότερο χαρακτήρα κι αφετέρου 
τη δυνατότητα για τη συνεχή αναπαραγωγή των προϋποθέσεων επικράτησης και 
παγίωσης µιας αναπτυγµένης βιοµηχανικής κοινωνίας.  
        Η έλλειψη εξοικείωσης του πολιτικού κόσµου µε τα νέα φαινόµενα του 
Μεσοπολέµου – εκβιοµηχάνιση, έστω και καχεκτική, µαζική εισροή προσφύγων, έντονη 
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νοµισµατική αστάθεια, δυναµική εµφάνιση συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκδήλωση 
µεγάλων εργατικών κινητοποιήσεων - και η δυσκολία του να προσαρµοστεί στις βαθιές 
κοινωνικές αλλαγές είχε αντίκτυπο στην αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των 
πολιτικών θεσµών. Υπό αυτές τις συνθήκες η επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος από 
το στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο και η ανατροπή της κυβέρνησης Μιχαλακοπούλου 
αντιµετωπίστηκε κατά το µάλλον ή ήττον µε ανακούφιση από τις κυρίαρχες πολιτικές 
δυνάµεις.  
         Το βάρος για τη λήψη των σκληρών αντιλαϊκών µέτρων που έπρεπε να ληφθούν 
την περίοδο αυτή επωµίστηκε µία µη δηµοκρατικά εκλεγµένη κυβέρνηση. Η ανώµαλη 
πολιτική κατάσταση που γεννούσε αδύναµες και θνησιγενείς κυβερνήσεις, αποτέλεσµα 
των έντονων αντιθέσεων ανάµεσα στις δύο, φιλοβενιζελική και αντιβενιζελική, 
παρατάξεις, καλλιέργησε και προλείανε το έδαφος για την παρέµβαση του στρατηγού 
Πάγκαλου. Το γεγονός µάλιστα ότι από την ∆΄ Εθνοσυνέλευση, την οποία ανέτρεψε ο 
Πάγκαλος, απουσίαζε το σύνολο σχεδόν του αντιβενιζελισµού,  σήµαινε ότι η ευθύνη για 
τους δύσκολους χειρισµούς στο οικονοµικό και κοινωνικό πεδίο θα βάραινε 
αποκλειστικά µια παράταξη (Βερέµης 1982: 23). 
         Η ρευστή πολιτική κατάσταση είχε άµεσο αντίκτυπο στην πορεία του δείκτη των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι διακυµάνσεις της δραχµής έναντι της στερλίνας 
υπήρξαν εξαιρετικά µεγάλες αναγκάζοντας την κυβέρνηση Πάγκαλου να καταφύγει σε 
ανορθόδοξα µέτρα για την αντιµετώπιση της συναλλαγµατικής κρίσης. 
Τα  αστυνοµοκρατούµενα µέτρα που επιβλήθηκαν περιελάµβαναν µεταξύ άλλων την 
καταδίωξη των µεσιτών της ελεύθερης αγοράς συναλλάγµατος, την απαγόρευση της 
δηµοσίευσης των τιµών συναλλάγµατος της ελεύθερης αγοράς, την απαγόρευση 
συγκέντρωσης των χρηµατοµεσιτών γύρω από το Χρηµατιστήριο, όπως και τον έλεγχο 
στα γραφεία των µεσιτών συναλλάγµατος. Οι ενέργειες αυτές  απέβλεπαν στον έλεγχο 
της αγοράς συναλλάγµατος και στην κεντρική διαχείριση τους από την κυβέρνηση σε 
συνεργασία µε την Ε.Τ.Ε η οποία είχε και την ευθύνη για τη διαχείριση των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας. Η διαρκής µείωση των συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην πολιτική της ελεύθερης αγοραπωλησίας 
συναλλάγµατος, πολιτική που θεωρήθηκε ως η ενδεδειγµένη οδός για την συγκράτηση 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας µέσω της απρόσκοπτης ικανοποίησης της εγχώριας 
ζήτησης για συνάλλαγµα. Η πολιτική όµως αυτή αποδείχθηκε όχι µόνο 
αναποτελεσµατική ως προς την επίτευξη των στοχεύσεων που αφορούσαν τον 
περιορισµό του εύρους διακύµανσης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής αλλά 
µείωσε σηµαντικά και τη δυνατότητά της Ε.Τ.Ε να προσδιορίζει τα µεγέθη της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας µε βάση τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα. Η Ε.Τ.Ε για να 
υπερκεράσει τους περιορισµούς που έθετε στην διεύρυνση της νοµισµατικής βάσης ο 
ολοένα συρρικνωµένος όγκος των συναλλαγµατικών αποθεµάτων είχε προβεί, ήδη πριν 
την επιβολή της παγκαλικής δικτατορίας,  στην λογιστική εγγραφή του προϊόντος του Α΄ 
προσφυγικού δανείου στους λογαριασµούς που εµφάνιζαν τα µεγέθη των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων της ώστε να χρησιµοποιηθούν ως κάλυµµα για τη 
διεύρυνση της νοµισµατικής κυκλοφορίας. Παράλληλα η τεχνητή αυτή ενίσχυση του 
καλύµµατος επανέφερε, προσωρινά όµως, την αξία της δραχµής σε υψηλότερα επίπεδα 
έναντι της στερλίνας.  
          Η κίνηση αυτή της Ε.Τ.Ε που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 1925, λίγους 
µήνες πριν την επιβολή της παγκαλικής δικτατορίας,  αποτελούσε την πιο ισχυρή 
απόδειξη της  αυξηµένης  ζήτησης  χρήµατος που υπήρχε λόγω της ραγδαίας αύξησης 
του πληθυσµού που προκλήθηκε από την έλευση των προσφύγων αλλά και της τόνωσης 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία  προσπάθησε να εκµεταλλευτεί τις 
ευνοϊκές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν τόσο µε την άνοδο της ζήτησης για βασικά 
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καταναλωτικά αγαθά όσο και από την αριθµητική διόγκωση  του εργατικού δυναµικού 
που συµπίεζε το µισθολογικό κόστος και ενίσχυε τα περιθώρια κέρδους. Επιπλέον 
καταδεικνύονταν και η µεγάλη έλλειψη συναλλαγµατικών πόρων που ήταν απαραίτητοι 
για την κάλυψη των ελλειµµάτων του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας και τη συνέχιση 
των µεγάλων έργων που αποσπούσαν στην προσφυγική αποκατάσταση και της 
παραγωγικής, κυριότατα αγροτικής, ανάπτυξης της χώρας. 

 Πάνω στο ζήτηµα της πιστωτικής πολιτικής που ασκούσε η Ε.Τ.Ε αυτή την 
περίοδο εκδηλώνετε µια διαµάχη, ανάµεσα στην αγγλική εφηµερίδα Times του Λονδίνου 
και τον διοικητή της Ε.Τ.Ε Αλέξανδρο ∆ιοµήδη. Συγκεκριµένα τον Σεπτέµβριο του 1925 
δηµοσιεύτηκαν τρεις ανταποκρίσεις των Times από την Ελλάδα στις οποίες ασκούνταν 
κριτική στις απόψεις που εξέφραζε ο διοικητής της Ε.Τ.Ε στον απολογισµό των 
εργασιών της Ε.Τ.Ε για το 1924. Οι απόψεις που διατυπώνονταν από τους Times 
διέθεταν ιδιαίτερη βαρύτητα δεδοµένου ότι η εν λόγω εφηµερίδα εξέφραζε τις θέσεις του 
αγγλικού  χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, και ειδικότερα του λεγόµενου City, δηλαδή 
των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αποτελούσαν την κυρίαρχη µερίδα του 
αγγλικού χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση το κέντρο του παγκόσµιου 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος την περίοδο εκείνη. Την ίδια περίοδο η ελληνική 
κυβέρνηση προσπαθεί εναγωνίως να σταθεροποιήσει την αξία της δραχµής και να 
αποκαταστήσει την νοµισµατική οµαλότητα στη χώρα, προκειµένου  το ελληνικό κράτος 
να επανακτήσει πρόσβαση στις διεθνείς χρηµαταγορές και να καταστεί δυνατή η σύναψη 
εξωτερικών δανείων, ώστε να χρηµατοδοτηθούν τα έργα που ήταν αναγκαία για την 
αποκατάσταση των προσφύγων και την τόνωση του παραγωγικού µηχανισµού της 
οικονοµίας. Συνεπώς τα δηµοσιεύµατα των Times που απηχούσαν τις απόψεις του 
ισχυρότατου αγγλικού χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου αποκτούσαν βαρύνουσα σηµασία 
τη δεδοµένη χρονική περίοδο, εάν συνεκτιµηθεί µάλιστα το γεγονός ότι το City 
αποτελούσε παραδοσιακά το κυριότερο πιστωτή του ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Οι Times µέσα από αυτά τα δηµοσιεύµατα µέµφονταν τις λογιστικές αλχηµείες που 
µετέρχονταν η διοίκηση της Ε.Τ.Ε κατά την σύνταξη του τµήµατος του ισολογισµού της 
που αναφέρονταν στα συναλλαγµατικά της αποθέµατα  µε σκοπό την παραπλάνηση του 
κοινού ως προς την οικονοµική ευρωστία τόσο της ίδιας της τράπεζας όσο και της χώρας, 
δεδοµένου ότι η Ε.Τ.Ε διαχειρίζονταν τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας. 
Επιπροσθέτως οι Times τόνιζαν την µείωση της εξωτερικής αξίας της δραχµής κατά 
28,8% παρά την χορήγηση δανείου προς την Ελλάδα το οποίο διαχειρίζονταν η Επιτροπή 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π), η οποία είχε συσταθεί για να εποπτεύσει και να 
κατευθύνει το έργο της προσφυγικής αποκατάστασης, ενώ παράλληλα η βρετανική 
εφηµερίδα στηλίτευε την τακτική της Ε.Τ.Ε να διατηρεί µέρος του ελληνικού 
συναλλαγµατικού αποθέµατος σε αξίες που δεν ήταν άµεσα ρευστοποιήσιµες 
(Ψαλιδόπουλος 1989:321-322).Παράλληλα οι Times συνιστούσαν στις ελληνικές αρχές 
την εισαγωγή ενός νοµισµατικού συστήµατος που θα βασιζόταν στο χρυσό, θεωρώντας 
ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου νοµισµατικού συστήµατος θα δίδασκε στην Ε.Τ.Ε ότι ο 
πολλαπλασιασµός των µέσων πληρωµής, αναφερόµενη στην εκτεταµένη έκδοση 
τραπεζογραµµατίων στην οποία προέβαινε η Ε.Τ.Ε βάσει του Ν.∆ της 23/4/23  µε σκοπό 
την αγορά συναλλάγµατος, δεν αυξάνει τον πλούτο µιας χώρας αλλά µόνο τις τιµές 
(Ψαλιδόπουλος 1989:322). 

Ο ∆ιοµήδης επιχειρώντας να απαντήσει στους Times µέσα από δύο άρθρα που 
δηµοσιεύτηκαν στην ίδια εφηµερίδα τον Οκτώβριο του 1925 υποστήριξε ότι ο σκοπός 
του συναλλαγµατικού καλύµµατος δεν ήταν η διάθεση του στους ιδιώτες ώστε η τιµή του 
συναλλάγµατος να παραµένει σταθερή, όπως θεωρούσαν οι Times, αλλά η ενίσχυση του 
και η λελογισµένη χρήση του προκειµένου να ασκεί µια θετική ψυχολογική επιρροή στην 
αγορά (Ψαλιδόπουλος 1989:323).Ο διοικητής της Ε.Τ.Ε επιπλέον  αιτιολογούσε την 
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πολιτική της τράπεζας αναφορικά µε την εκτεταµένη έκδοση τραπεζογραµµατίων στη 
βάση της ενίσχυσης της παραγωγικής προσπάθειας της ελληνικής οικονοµίας µε την 
προσφορά χρηµατικών κεφαλαίων που δεν θα παρέχονταν µε υψηλά επιτόκια 
προκειµένου να ανταποκριθεί η τράπεζα στην υψηλή ζήτηση πιστώσεων, οι οποίες ήταν 
απαραίτητες για την στήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας, η αύξηση της οποίας θα 
συντελούσε στην ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που µε τη σειρά 
της συνιστούσε προϋπόθεση για την σύναψη εξωτερικών δανείων που αποτελούσαν όρο 
εκ των ων ουκ άνευ για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της προσφυγικής 
αποκατάστασης.Άλλωστε κατά τον ∆ιοµήδη η ποσότητα των τραπεζογραµµατίων που η 
αγορά δεν µπορεί να απορροφήσει επιστρέφει σταδιακά στην εκδοτική τράπεζα και ως 
εκ τούτου δεν είναι δυνατό η υπερβάλλουσα έκδοση τραπεζογραµµατίων να δράσει 
πληθωριστικά.Από την παραπάνω τοποθέτηση του ∆ιοµήδη προκύπτει ότι τάσσεται 
υπέρ της Τραπεζικής Αρχής, η οποία υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές προσδιορίζουν 
αυτόµατα την κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων,εν αντιθέσει µε την Αρχή της 
Κυκλοφορίας, την οποία ενστερνίζεται η αγγλική πλευρά, η οποία πρεσβεύει ότι η 
κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων ρυθµίζεται ή θα πρέπει να ρυθµίζεται από το ύψος 
του καλύµµατος της εκδοτικής τράπεζας (Ψαλιδόπουλος 1989:324).   
        Η στενότητα χρήµατος που επικρατούσε επιτείνονταν από την πολιτική  της 
αναγκαστικής  πώλησης του συναλλάγµατος µέσω των τραπεζών µε σκοπό τη 
συγκράτηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής και τον περιορισµό της 
κερδοσκοπίας. Όµως η πολιτική αυτή επιδεινώνει τη χρηµατική στενότητα αφού η 
πώληση συναλλάγµατος είχε ως συνέπεια την απόσυρση  από την κυκλοφορία του 
αντίστοιχου όγκου τραπεζογραµµατίων. Η Ε.Τ.Ε άρχισε να βρίσκεται πλέον σε δυσχερή 
θέση, δεδοµένου ότι τα συναλλαγµατικά της αποθέµατα άρχισαν να συρρικνώνονται 
δραµατικά ενώ και οι καταθέτες της µε τις συνεχείς αναλήψεις που πραγµατοποιούσαν 
µείωναν τη ρευστότητα της. Η ανάληψη των δραχµικών καταθέσεων από το κοινό και η 
τοποθέτησή τους στην αγορά συναλλάγµατος υπαγορεύονταν από τη συνεχή απώλεια 
της αγοραστικής δύναµης της δραχµής, λόγω του υψηλού πληθωρισµού, ο οποίος 
τροφοδοτούνταν από τη συνεχή ύψωση της τιµής του συναλλάγµατος, παρά τις 
πρόσκαιρες βελτιώσεις που εµφάνιζε, και την αδυναµία της εγχώριας παραγωγής να 
καλύψει σε ικανοποιητικό βαθµό τη διογκούµενη ζήτηση. Ταυτόχρονα η διαρκής 
χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών δαπανών µέσω των πιστώσεων που παρείχε η 
Ε.Τ.Ε στο κράτος, κυρίως για την εκτέλεση των έργων της προσφυγικής αποκατάστασης, 
σηµατοδοτούσε την αδυναµία άσκησης του πιστοδοτικού έργου της Ε.Τ.Ε και τη 
στέρηση του επιχειρηµατικού κόσµου από τη σηµαντικότερη πηγή δανεισµού του 
(Βερέµης 1982: 61). Την πλήρωση του δανειοδοτικού κενού που προκλήθηκε από την 
πιστωτική συστολή της Ε.Τ.Ε προς τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας ανέλαβαν να 
καλύψουν οι υπόλοιπες εµπορικές τράπεζες, οι βραχυπρόθεσµες χορηγήσεις των οποίων 
σηµείωσαν άνοδο κατά την περίοδο αυτή (Κυρκιλίτσης 1934: 161). Η επαναφορά του 
φόρου επιτηδεύµατος και της δέκατης , που είχαν καταργηθεί µε τη φορολογική 
µεταρρύθµιση του 1919, δεν στάθηκε επαρκής για να επιφέρει µια αισθητή βελτίωση στα 
δηµόσια οικονοµικά. Έτσι η κυβέρνηση του στρατηγού Πάγκαλου κατέφυγε στη λύση 
του αναγκαστικού δανείου τον Ιανουάριο του 1926, καθ’ όσον και η σύναψη εξωτερικού 
δανείου σε µεγέθη που θα αντιµετώπιζαν αποτελεσµατικά τα µεγάλα δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα παρέµενε αδύνατη λόγω της εκκρεµότητας που συνέχιζε να υφίσταται 
ανάµεσα στην Ελλάδα, τη Βρετανία, της Η.Π.Α και τη Γαλλία για τα πολεµικά χρέη που 
όφειλε η πρώτη στις υπόλοιπες. Η διευθέτηση αυτού του ακανθώδους ζητήµατος 
συνιστούσε απαράβατο όρο για την πιστοδότηση της χώρας από τις µεγάλες 
κεφαλαιαγορές του εξωτερικού. 

 



 106

        Το αναγκαστικό δάνειο του 1926 επέβαλε τη διχοτόµηση όλων των 
τραπεζογραµµατίων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία και ήταν ονοµαστικής αξίας άνω 
των 50 δραχµών. Το ένα µέρος αντιπροσώπευε τα 3/4 της ονοµαστικής αξίας του 
τραπεζογραµµατίου και εξακολουθούσε να επιτελεί την συναλλακτική του λειτουργία 
ενώ το άλλο 1/4 µετατρεπόταν σε οµολογία κρατικού δανείου εικοσαετούς διάρκειας µε 
επιτόκιο 6% και δικαίωµα συµµετοχής σε λαχειοφόρο κλήρωση. Με τα έσοδα που 
προέκυψαν από το αναγκαστικό δάνειο η κυβέρνηση προχώρησε στην εξόφληση των 
βραχυπρόθεσµων εντόκων γραµµατίων Εθνικής Αµύνης και του κυµαινόµενου χρέους 
που είχε δηµιουργηθεί προς την Ε.Τ.Ε (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002: 141). Με την 
κίνηση αυτή επιχειρήθηκε η ενίσχυση της ρευστότητας της Ε.Τ.Ε και η αποτροπή της 
κατάρρευσης της, δεδοµένου ότι ένα µεγάλο µέρος του ενεργητικού της είχε 
ακινητοποιηθεί σε τοποθετήσεις  χρεογράφων του ελληνικού ∆ηµοσίου. Αυτή η 
δέσµευση των διαθέσιµων της Ε.Τ.Ε σε συνδυασµό µε την πολιτική της ελεύθερης 
παροχής συναλλάγµατος για την ικανοποίηση της αγοραίας ζήτησης, προκειµένου να 
στηριχτεί και η ισοτιµία της δραχµής, οδήγησαν την Ε.Τ.Ε στην συσσώρευση ταµειακών 
ανωµαλιών θέτοντας τα επίπεδα ρευστότητας σε ύψη που θεωρούνταν οριακά για την 
ασφάλεια της (Κωστής 2003: 223). Η αδιάκοπη διαρροή των συναλλαγµατικών 
διαθεσίµων το µόνο που επέτυχε ήταν να επιτείνει τις κερδοσκοπικές πράξεις, 
καθιστώντας συµµέτοχη την Ε.Τ.Ε αλλά και την κυβέρνηση στην τόνωση των 
παρασιτικών αυτών δραστηριοτήτων στις οποίες απορροφούνταν πόροι που διέφευγαν 
από παραγωγικές χρήσεις, χωρίς µάλιστα να επιτυγχάνεται και η βελτίωση της 
συναλλαγµατικής θέσης της δραχµής. 
         Το αναγκαστικό δάνειο, πέραν της µερικής εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της 
Ε.Τ.Ε και της προσωρινής ανακούφισης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 
,στοιχειοθετούσε κι ένα µέτρο που έθιγε τις λιγότερο εύρωστες κοινωνικές τάξεις για δύο 
λόγους: αφενός γιατί στερούσε από αυτές την ίδια αναλογία της αγοραστικής τους 
δύναµης (25%) µε τις περισσότερο εύπορες τάξεις και αφετέρου γιατί µην έχοντας αυτές 
οι τάξεις την ίδια δυνατότητα αποταµίευσης διατηρούσαν τις πενιχρές τους οικονοµίες 
εκτός του τραπεζικού συστήµατος, τα διαθέσιµά του οποίου είχαν εξαιρεθεί από τις 
ρυθµίσεις του αναγκαστικού δανείου. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τα έντοκα 
γραµµάτια Εθνικής Αµύνης αποτελούσαν πριν το αναγκαστικό δάνειο ένα σηµαντικό 
τµήµα του χαρτοφυλακίου της Ε.Τ.Ε, καθώς οι τράπεζες και οι ιδιώτες που τα κατείχαν 
προέβαιναν στην προεξόφληση τους στην Ε.Τ.Ε δεδοµένης της µεγάλης ζήτησης 
κεφαλαίων που άρχισε να υπάρχει µετά το 1924 στην οικονοµία η οποία άρχισε να 
εισέρχεται σε ανοδική φάση.  
        Παράλληλα οι νοµισµατικές αρχές προχώρησαν στην ύψωση του προεξοφλητικού 
τόκου µε επακόλουθο την αποθάρρυνση των προεξοφλήσεων για τον περιορισµό της 
ρευστότητας της αγοράς, κάτι το οποίο επετεύχθη και µε την άνοδο  των τραπεζικών 
επιτοκίων που λειτούργησαν αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των 
καταθέσεων στις εµπορικές τράπεζες. Η πολιτική ανόδου των επιτοκίων αποσκοπούσε 
στην προσέλκυση των αποταµιεύσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους θα διοχετεύονταν στην 
χρηµατοδότηση των παραγωγικών επενδύσεων και θα εκτρέπονταν από τα κανάλια των 
κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων που µείωναν τους διαθέσιµους για παραγωγική χρήση 
πόρους, επέτειναν τις υποτιµητικές επιδράσεις επί της δραχµής και ενίσχυαν τις 
πληθωριστικές πιέσεις. Τα υψηλά επιτόκια, σηµαντικά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά, προσέφεραν κίνητρα για τοποθετήσεις κεφαλαίων στην Ελλάδα και την 
κάλυψη µε αυτό τον τρόπο συναλλαγµατικών και παραγωγικών αναγκών της χώρας. Οι 
προσδοκίες όµως αυτές δεν εκπληρώθηκαν λόγω της πολιτικής αστάθειας που 
δηµιουργούσε κλίµα ανασφάλειας στους επενδυτές, εγχώριους και ξένους, αλλά και της 
σταθερότητας που εµφάνιζαν τα κερδοσκοπικά και πληθωριστικά φαινόµενα 
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αποδυναµώνοντας την δυνατότητα του µηχανισµού των επιτοκίων να επιτελέσουν µε 
ικανοποιητικό τρόπο τη λειτουργία της βέλτιστης κατανοµής των διαθέσιµων πόρων 
(Κυρκιλίτσης 1934: 160), (Βερέµης 1982: 126). Άλλωστε τα υψηλά επιτόκια περιόριζαν 
το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων συντείνοντας στην αποθάρρυνση της ανάληψης 
παραγωγικών επενδύσεων.  
         Το αναγκαστικό δάνειο απέβλεπε στην τόνωση της ρευστότητας της Ε.Τ.Ε µε την 
ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα αναζωογονούσε τη διοχέτευση νέων πιστώσεων προς τον 
ιδιωτικό τοµέα. Η επιβολή αυτού του δανείων ισοδυναµούσε µε ένα είδος έµµεσης 
φορολογίας που µείωνε την χρηµατική κυκλοφορία, κατά άνισο βεβαίως τρόπο για τις 
διάφορες κοινωνικές οµάδες, προκαλώντας µια προσωρινή ύφεση στη ζήτηση 
καταναλωτικών αγαθών κάτι που θεωρούνταν ότι θα είχε και θετικό αντίκτυπο και στην 
κατάσταση του εµπορικού ισοζυγίου, εξέλιξη ιδιαίτερα σηµαντική σε µια περίοδο 
συναλλαγµατικής στενότητας. Επιπροσθέτως η µείωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
θα λειτουργούσε αντιπληθωριστικά, καθώς η οικονοµία είχε εισέλθει σε µία φάση 
νοµισµατικής υπερθέρµανσης που τροφοδοτούνταν από τα υψηλά δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα,  τα οποία δηµιουργούνταν από τις ακάλυπτες εκδόσεις 
τραπεζογραµµατίων,  όταν βεβαίως αυτή η πρακτική αποφεύγονταν από την άντληση 
κεφαλαίων µε την Ε.Τ.Ε 
        Οι λοιπές κρατικές δαπάνες την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το 
στρατηγό Πάγκαλο σηµείωσαν πτώση µε εξαίρεση τις στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες 
διατηρούνταν σε υψηλά επίπεδα, δεδοµένου ότι το παγκαλικό καθεστώς διατηρούσε ένα 
κλίµα επαναφοράς των µεγαλοϊδεατικών αντιλήψεων ή έστω ρεβανσιστικών τάσεων 
εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορείας.  
        Σε γενικές γραµµές η περίοδος 1923-1925 χαρακτηρίζεται από µια νοµισµατική 
υπερθέρµανση µέσω της αύξησης των δηµοσίων δαπανών, και σε µικρότερο βαθµό των 
τραπεζικών πιστώσεων, µε στόχο την αντιµετώπιση της προσφυγικής αποκατάστασης 
και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, µέσω της διαµεσολάβησης του κράτους, το 
οποίο παρείχε εγγυήσεις στο τραπεζικό σύστηµα για τη σύναψη δανείων από τον 
ιδιωτικό τοµέα. Η  συνεχής πτώση της αξίας της δραχµής εξέτρεπε µεγάλο µέρος της 
ρευστότητας στην αγορά συναλλάγµατος αφού πληθωρισµός και υποτίµηση µείωναν 
διαρκώς την εσωτερική και εξωτερική αξία της δραχµής τροφοδοτώντας τις 
κερδοσκοπικές δραστηριότητες και αποστερώντας από τον πραγµατικό τοµέα της 
οικονοµίας τους αναγκαίους για την ανάπτυξη του πόρους.  
         Η κυβέρνηση Πάγκαλου ενίσχυσε τον κρατικό παρεµβατισµό µε στοχεύσεις που 
επιδίωκαν την ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας µε νοµισµατικά κυρίως 
µέσα, χωρίς να λείπουν οι εµµονές σε αδιέξοδες και ατελέσφορες πολιτικές, π.χ. στην 
διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων, και στην εφαρµογή άκρως 
αντιδηµοτικών µέτρων όπως οι απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων και οι περικοπές 
µισθών, µε στόχο τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών (Βερέµης 1982: 129). Στο 
θέµα των πολεµικών χρεών της Ελλάδας προς την Αγγλία, η παγκαλική δικτατορία 
επιχείρησε να τηρήσει σκληρότερη γραµµή έναντι των προκατόχων της, τακτική όµως 
που απέτυχε λόγω του γεγονότος ότι η οµάδα των Ελλήνων διαπραγµατευτών που 
χειρίστηκε το ζήτηµα αποτελείτο από τα ίδια στελέχη που διαπραγµατεύτηκαν και 
παλαιότερα το ζήτηµα µε το βρετανικό υπουργείο οικονοµικών ενώ και ο ίδιος ο 
Πάγκαλος δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε αυτό το θέµα, καθώς οι παρεµβάσεις του 
χαρακτηρίστηκαν από ασυνέχεια και απουσία προγραµµατισµού και εναλλακτικών 
λύσεων, κάτι που διέκρινε την ελληνική στάση στο θέµα αυτό διαχρονικά.  
         Η πτώση της κυβέρνησης Παγκάλου έρχεται τον Αύγουστο του 1926 κάτω από την 
πίεση της λαϊκής δυσαρέσκειας και της συσσώρευσης  µιας σειράς ανεπίλυτων 
οικονοµικών προβληµάτων και σκανδάλων διαφθοράς αναφορικά µε τη διαχείριση του 
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δηµοσίου χρήµατος. Η χρησιµοποίηση δηµοσίων πόρων, ακόµα και των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων, για την εξυπηρέτηση «ηµετέρων» επιχειρηµατιών µε 
άµεση εµπλοκή και κορυφαίων  υπουργών της παγκαλικής κυβέρνησης, όπως του 
υπουργού οικονοµικών ∆. Τρανταλίδη (Κωστής 2003: 225), η ανασφάλεια που 
προκαλούσε το καθεστώς του στρατηγού Πάγκαλου στους κύκλους των ξένων 
κυβερνήσεων, και ειδικότερα της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω της αστάθµητης 
συµπεριφοράς του, καθώς και η έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια, που υπήρξε απότοκος των 
σκληρών αντιλαϊκών µέτρων, συνέβαλαν στην έκπτωση του Θ. Πάγκαλου από την 
εξουσία. Πολλοί µάλιστα σύγχρονοι του απέδιδαν την ανατροπή του και σε συµµετοχή 
της αγγλικής κυβέρνησης (Βερέµης 1982: 113). 
        Η πτώση της δικτατορίας του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου επήλθε τον 
Αύγουστο του 1926 όταν τη διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε η επαναστατική 
κυβέρνηση του Γεωργίου Κονδύλη, ο οποίος ανέτρεψε το στρατηγό Πάγκαλο. Η 
κυβέρνηση του Κονδύλη παρέµεινε στην εξουσία µέχρι και τις 3 ∆εκεµβρίου του 1926 
οπότε και σχηµατίστηκε η κυβέρνηση συνασπισµού µε τη συµµετοχή πέντε πολιτικών 
κοµµάτων υπό τον Ανδρέα Ζαΐµη. 
         Η νέα κυβέρνηση ήταν αυτή που θα αναλάµβανε το δυσχερές έργο της 
νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Από την έκβαση αυτής της προσπάθειας 
θα κρινόταν και η επανεξέταση της χώρας στο διεθνές σύστηµα του ΚΧ, που 
επανασυστήθηκε από το 1925 όταν η αγγλική στερλίνα επανασυνδέθηκε µε το χρυσό. Η 
συµµετοχή της χώρας στον ΚΧ θα αναβάθµιζε σηµαντικά την πιστοληπτική ικανότητα 
της χώρας στις διεθνείς αγορές χρηµατικού κεφαλαίου, γεγονός  µείζονος σηµασίας για 
µια χώρα που αναζητούσε εναγωνίως ξένες πιστώσεις όπως ήταν η Ελλάδα, που θα της 
επέτρεπαν να θεραπεύσει αποτελεσµατικά τα µεγάλα δηµοσιονοµικά, συναλλαγµατικά, 
νοµισµατικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήµατα.  
         Η κυβέρνηση Ζαΐµη σχηµάτισε, σχεδόν αµέσως µετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της µια επιτροπή αποτελούµενη από δώδεκα εµπειρογνώµονες µε σκοπό τη 
µελέτη των προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας. Η επιτροπή διαπιστώνοντας την 
άσχηµη κατάσταση των δηµοσίων οικονοµικών συνέστησε τη δραµατική περικοπή των 
δηµοσίων δαπανών και την αύξηση των εσόδων από την απόδοση των φόρων. 
Η  κυβέρνηση ακολουθώντας τις προτάσεις της επιτροπής εκπόνησε και εκτέλεσε µε 
επιτυχία ένα διετές σταθεροποιητικό πρόγραµµα µε στόχο την εξισορρόπηση του 
προϋπολογισµού, τον διακανονισµό των πολεµικών χρεών µε τις σύµµαχες κατά τον Α΄ 
παγκόσµιο πόλεµο,  χώρες και τη σταθεροποίηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της 
δραχµής (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002: 141). Η επίτευξη όλων των παραπάνω 
στόχων συνιστούσε προϋπόθεση για την εκ νέου είσοδό του ελληνικού ∆ηµοσίου στις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές και εποµένως η επιτυχία του σταθεροποιητικού προγράµµατος 
αποτελούσε µονόδροµο για την ελληνική κυβέρνηση.  
        Στο ζήτηµα της διευθέτησης των πολεµικών χρεών επήλθε συµφωνία και µε τις 
τρεις σύµµαχες χώρες – Αγγλία, Η.Π.Α και Γαλλία - µε τις οποίες οι διαπραγµατεύσεις 
από το 1923 ως και τις αρχές του 1927 είχαν αποβεί άκαρπες. Η κυβέρνηση Συνασπισµού 
του Α. Ζαΐµη παράλληλα µε την εφαρµογή του προγράµµατος οικονοµικής 
σταθεροποίησης είχε ξεκινήσει και τις διαπραγµατεύσεις µε τις κυβερνήσεις αυτών των 
χωρών για το άνοιγµα των κεφαλαιαγορών τους στην έκδοση των χρεογράφων του 
ελληνικού κράτους σ΄ αυτές. Υπό την πίεση αυτών των εξελίξεων η συµφωνία για το 
διακανονισµό των πολεµικών χρεών ήταν πλέον θέµα χρόνου αν µάλιστα συνεκτιµηθεί 
το γεγονός ότι προς την ταχύτερη επίλυση του ζητήµατος αυτού ασκούσε πίεση προς την 
ελληνική κυβέρνηση και η διοίκηση της Ε.Τ.Ε, δεδοµένου ότι και η δική της πρόσβαση 
στις ξένες χρηµαταγορές καθίσταντο δυσχερέστερη, κάτι που δηµιουργούσε 
προβλήµατα και στη διάσταση της λειτουργίας της που άπτονταν του εµπορικού της 
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χαρακτήρα, πέραν αυτού της οιονεί ΚΤ. Τα στελέχη της Ε.Τ.Ε άλλωστε επωµίστηκαν το 
κύριο βάρος των διαπραγµατεύσεων λόγω της πολύπλευρης ανάµιξης τους στο ζήτηµα 
αυτό αλλά και γιατί η Ε.Τ.Ε διατηρούσε στενές επαφές µε ισχυρούς οικονοµικούς 
κύκλους τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Παρίσι (Παντελάκης 1988: 327-334).  
         Οι συµφωνίες που θα πραγµατοποιηθούν πάνω στο θέµα των πολεµικών χρεών, τον 
Απρίλιο του 1927 µε την Αγγλία, τον Σεπτέµβριο του 1927 µε την Γαλλία και το 
∆εκέµβριο του ίδιου έτους µε τις Η.Π.Α παρά τον ετεροβαρή τους χαρακτήρα ως προς τα 
βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα τους για την ελληνική πλευρά ( Παντελάκης 1988: 
286-326), άνοιξαν ουσιαστικά τον δρόµο για την ευνοϊκή αντιµετώπιση του ελληνικού 
αιτήµατος για τη σύναψη ενός µεγάλου εξωτερικού δανείου που ήταν αναγκαίο για την 
επίλυση των οξύτατων και πιεστικών προβληµάτων της χώρας. 
       Ταυτόχρονα µε την διευθέτηση του ακανθώδους ζητήµατος των πολεµικών χρεών η 
κυβέρνηση Ζαΐµη κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες για την δραστική µείωση των 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων προωθώντας την περιστολή των δηµοσίων δαπανών, στο 
βαθµό που κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, και στην αύξηση της φορολογικής απόδοσης. Η 
προσπάθεια για αύξηση των εσόδων από τη φορολογία βασίστηκε στην καλύτερη 
οργάνωση των µεθόδων βεβαίωσης της φορολογικής υποχρέωσης και στη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης κι όχι την αύξηση των φορολογικών συντελεστών (Αγγελόπουλος 
1933: 211). Τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας δεν άργησαν να φανούν, καθώς 
ήδη από το πρώτο έτος πραγµατοποίησής της σηµειώθηκε σηµαντικότατος περιορισµός 
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος κατά την δηµοσιονοµική χρήση του έτους 1927-1928 
(Ζολώτας 1929: 70). Ο περιορισµός των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων συνιστούσε ένα 
κοµβικό ζήτηµα, καθόσον η δηµοσιονοµική ανισορροπία αποτελούσε τον κύριο 
συντελεστή της νοµισµατικής αρρυθµίας, γεγονός που µεταφραζόταν σε πληθωριστικές 
εξάρσεις και σε συνεχή διολίσθηση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής, 
παράγοντες που διατάραζαν την οµαλή σύνδεση της ελληνικής οικονοµίας µε τις 
εξωτερικές πηγές προσπορισµού κεφαλαίων που ήταν απαραίτητες για τη διατήρηση της 
βιοτικής στάθµης του ελληνικού πληθυσµού σε ανεκτά επίπεδα ώστε να µην 
αποσταθεροποιείται, σε ανησυχητικό βαθµό, η κοινωνική συνοχή. Επιπλέον τα 
πληθωριστικά φαινόµενα τροφοδοτούσαν τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες επί του 
συναλλάγµατος εκτρέφοντας προσδοκίες για αποκόµιση υψηλών κερδών σε µικρό 
χρονικό διάστηµα, που πέρα από τις έντονες διακυµάνσεις στις τιµές του 
συναλλάγµατος, απορροφούσαν, τους ούτως η άλλως ανεπαρκείς, πόρους που η 
αξιοποίησή τους σε παραγωγικές χρήσεις θα ανακούφιζε -ποικιλοτρόπως - µεγάλο µέρος 
του πληθυσµού. Οι κερδοσκοπικές πράξεις στρέβλωναν, επιπλέον, και τον νοµισµατικό 
µηχανισµό ορθολογικής κατανοµής των αποταµιευτικών πόρων, δηλαδή τον µηχανισµό 
του επιτοκίου, ο οποίος δεν κατέστη δυνατό να επιτελέσει σε ικανοποιητικό βαθµό τον 
λειτουργικό του ρόλο, πράγµα αναµενόµενο σ΄ ένα οικονοµικό περιβάλλον ισχυρών 
πληθωριστικών πιέσεων και υψηλών πληθωριστικών προσδοκιών. Στην επίταση των 
πληθωριστικών φαινοµένων και στην διάχυσή του αισθήµατος αβεβαιότητας και 
δυσπιστίας αναφορικά µε την αξιοπιστία της εφαρµοζόµενης οικονοµικής πολιτικής 
µέχρι και το 1927 συνέτειναν και τα δύο αναγκαστικά δάνεια του ΄22 και του ΄26. Η 
άµεση επίδραση από την έκδοση των αναγκαστικών δανείων ήταν 
βεβαίως  αντιπληθωριστική, αφού σηµειώθηκε άµεση, και σηµαντική σε µέγεθος, 
συστολή της νοµισµατικής κυκλοφορίας. Όµως η ποσότητα της χρηµατικής µάζας που 
αποσύρθηκε  από την κυκλοφορία µε την πραγµατοποίηση των δύο αναγκαστικών 
δανείων επανήλθε στο συναλλακτικό κύκλωµα τόσο µέσου των δηµοσίων δαπανών όσο 
και µέσω της αύξησης των πιστώσεων που χορήγησε το τραπεζικό σύστηµα δεδοµένου 
ότι η αγοραστική δύναµη που αποστερήθηκαν οι οικονοµικές µονάδες, νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, από τα δύο αναγκαστικά δάνεια οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης για 
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πιστώσεις από τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα δύο 
αναγκαστικά δάνεια είχαν, σε τελική ανάλυση, πληθωριστική επίδραση (Τ.τ.Ε 1978: 34). 
        Στην συρρίκνωση των δηµοσίων ελλειµµάτων από το 1927 συνέβαλε και η 
αναµόρφωση του δασµολογίου που η εφαρµογή του ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 
1926 και στην ουσία αποτελούσε µια τροποποιηµένη µορφή του νέου δασµολογίου, που 
εισήχθη το 1923 αλλά δεν είχε υλοποιηθεί η πλήρης εφαρµογή του, η οποία ουσιαστικά 
άρχισε το 1926. Το νέο αυτό δασµολόγιο επιχειρούσε να ικανοποιήσει ταυτόχρονα ένα 
διττό στόχο˙ να αυξήσει τα δηµόσια έσοδα και να λειτουργήσει προστατευτικά για την 
εγχώρια παραγωγή. Ο πρώτος στόχος µπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνεται σε µεγάλο 
βαθµό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εισαγωγικοί δασµοί  συνιστούν το 40% των τακτικών 
εσόδων του κράτους στα τέλη της πρώτης µεταπολεµικής δεκαετίας, καταδεικνύοντας 
τον ισχυρό ταµιευτικό χαρακτήρα του νέου δασµολογίου (∆ρίτσα 1990: 192), αλλά και 
το γεγονός ότι ο προστατευτικός του χαρακτήρας έδρασε περισσότερο στην κατεύθυνση 
της εκµετάλλευσης από τους εγχώριους παραγωγούς για την ύψωση των τιµών των 
προϊόντων τους χωρίς να ωθούνται στον εξορθολογισµό της παραγωγικής διαδικασίας 
και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών (∆ρίτσα: 1990: 191). 
           Το χρονικό διάστηµα από τις αρχές του 1927 ως και το Μάιο του 1928, οπότε και 
ξεκινά τις εργασίες της η Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε), αποτελεί την περίοδο όπου 
επιτελείται η de facto νοµισµατική σταθεροποίηση και η οποία µε την έναρξη 
λειτουργίας της νεοπαγής ΚΤ της χώρας πραγµατοποιείται και η de jure, δηλαδή  µετά 
την εν τη πράξει σταθεροποίηση έπεται και η κατά νόµω. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου η κυβέρνηση Συνασπισµού του Α. Ζαΐµη θα επικεντρώσει τις ενέργειες της 
στην εκπλήρωση δύο στόχων λειτουργικά συνδεδεµένων µεταξύ τους. Ο πρώτος 
αφορούσε την άµβλυνση των διακυµάνσεων του τιµάριθµου και κατ’ επέκταση της 
σταθεροποίησης της εσωτερικής αξίας της δραχµής και ο δεύτερος σχετίζονταν µε την 
προσπάθεια σύναψης ενός µεγάλου εξωτερικού δανείου που θα κάλυπτε το «διπλό 
έλλειµµα», αυτού του ισοζυγίου πληρωµών και αυτό του κρατικού προϋπολογισµού και 
θα συντελούσε στην στήριξη της εξωτερικής αξίας της δραχµής και στην προώθηση της 
αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, ένα ζήτηµα που συνδέονταν στενά και µε την 
πρόοδο της προσφυγικής αποκατάστασης. Στο µέτρο που θα επιτυγχανόταν ο πρώτος 
στόχος θα εκπληρώνονταν και ο δεύτερος, η επιτυχία του δεύτερου στόχου αποτελούσε 
συνάρτηση του βαθµού επιτυχίας του πρώτου.  
        Η κυβέρνηση Ζαΐµη θα ξεκινήσει επαφές µε την ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της 
Κ.τ.Ε από την άνοιξη του 1927 επιχειρώντας να εξασφαλίσει την σύναψη ενός 
εξωτερικού δανείου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό την αιγίδα της Κ.τ.Ε, ενώ 
παράλληλα για να καταστεί ένας αξιόπιστος διαπραγµατευτής έναντι της Κ.τ.Ε θα 
δροµολογήσει  την υλοποίηση µιας οικονοµικής πολιτικής, που µέσω της συγκρότησης 
της προσφοράς χρήµατος και της δηµοσιονοµικής συστολής, θα επιδιώξει την µείωση 
του πληθωρισµού και την σταθεροποίηση της αξίας, εσωτερικής και εξωτερικής της 
δραχµής. Καθ� όλη την περίοδο της de facto σταθεροποίηση υπήρξε πολιτική σχετικής 
συγκράτησης των µεγεθών της νοµισµατικής κυκλοφορίας ενώ και το εύρος 
διακύµανσης του τιµάριθµου υπήρξε µικρότερο από το εύρος διακύµανσης της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας (Ζολώτας 1929: 167-176). Βεβαίως οι διαπιστώσεις αυτές 
οφείλουν να γίνουν κατανοητές υπό το πρίσµα δύο παρατηρήσεων εν πρώτοις της 
σχετικής συγκράτησης, σε  σύγκριση µε το άµεσο παρελθόν που χαρακτηριζόταν από τις 
εµπειρίες των έντονων πληθωριστικών φαινοµένων που βίωσε η χώρα, της χρηµατικής 
κυκλοφορίας και µεταβολής του τιµάριθµου και επιπροσθέτως της έλλειψης επαρκών, 
από ποιοτικής και ποσοτικής άποψης, στατιστικών στοιχείων και µεγεθών, πράγµα που 
καθιστά, σε κάποιο βαθµό, λιγότερα αξιόπιστα τα εξαγόµενα πορίσµατα. 
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         Οι διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησης Ζαΐµη µε την ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της 
Κ.τ.Ε άρχισαν να παράγουν τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσµατα την άνοιξη του 1927. Η 
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, κατόπιν έκθεσης που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο της 
Ε.Α.Π Henry Morgethau στην οποία τονίζονταν η ανάγκη για την σύναψη ενός νέου 
συµπληρωµατικού δανείου, αποφάσισε την αποστολή στην Ελλάδα ενός κλιµακίου 
εµπειρογνωµόνων µε επικεφαλής τον Joseph Avenol µε σκοπό την περαιτέρω συλλογή 
στοιχείων και την ενδελεχέστερη  µελέτη της οικονοµικής κατάστασης της χώρας. Οι 
εκπρόσωποι της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε επιφορτίστηκαν µε την εξέταση 
των δηµοσίων οικονοµικών του ελληνικού κράτους που πέραν της εν γένει οικονοµικής 
κατάστασης της χώρας άπτονταν κυρίως των νοµισµατικών προβληµάτων που 
αντιµετώπιζε η Ελλάδα, όπως και της δοµής και λειτουργίας του ελληνικού 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 
       Η έλευση του κλιµακίου της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε τον Απρίλιο του 
1927 σηµατοδοτούσε την υποβολή της Ελλάδας σε µια διαδικασία ελέγχου, της οποίας 
τα αποτελέσµατα θα έκριναν το αξιόχρεο του ελληνικού ∆ηµοσίου αλλά και το βαθµό 
ικανότητας της ελληνικής οικονοµίας να αξιοποιήσει αποδοτικά, µε τις υφιστάµενες 
δοµές της, το προϊόν ενός εξωτερικού δανείου. Οι εκθέσεις των ξένων εµπειρογνώµων 
υποβλήθηκαν στην ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε στα τέλη Μαίου του 1827 
διαπίστωναν την ύπαρξη µιας σοβαρής ανωµαλίας αναφορικά µε την διάρθρωση του 
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, ανωµαλία που αποτελούσε παράγοντα 
δηµοσιονοµικής διαταραχής και νοµισµατικής αρρυθµίας, γεγονός που προκαλούσε, 
όπως είναι εύλογο ευρύτερες αποσταθεροποιητικές επιδράσεις για το σύνολο της 
ελληνικής οικονοµίας. Οι µεταβολές που έπρεπε να επέλθουν στην λειτουργική δοµή 
άσκησης της οικονοµικής πολιτικής της χώρας αφορούσαν κατά κύριο λόγο την φύση 
και τον χαρακτήρα των εργασιών της Ε.Τ.Ε και δευτερευόντως τη ρύθµιση της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας επί τη βάσει µιας ενιαίας αρχής και πιο συγκεκριµένα επί της 
αρχής της Currency Principle, διευθέτηση που η υλοποίηση της σήµαινε ταυτόχρονα και 
την εγκατάλειψη δηµοσιονοµικών πρακτικών δηµιουργίας ελλειµµατικών 
προϋπολογισµών που διεύρυναν την νοµισµατική βάση και επέφεραν νοµισµατικές 
διαταραχές. 
         Τον Ιούνιο του 1927 ελληνική αντιπροσωπεία  µε επικεφαλής τον Υπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Καφαντάρη συνοδευόµενο από τον υποδιοικητή της Ε.Τ.Ε 
Εµµανουήλ Τσουδερός, και µέλη της τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Ανδρέα 
Μιχαλακόπουλο, µετέβη στη Γενεύη όπου έδρευε η Κ.τ.Ε, προκειµένου να 
διαπραγµατευτεί µε την ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή τους όρους σύναψης εξωτερικού 
δανείου υπό την αιγίδα της Κ.τ.Ε αλλά και να συζητήσει την µορφή των ρυθµίσεων που 
απαιτούνταν να πραγµατοποιηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη θετικής, για την 
Ελλάδα, απόφασης από την ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή για την έγκριση της σύναψης 
εξωτερικού δανείου που θα τελούσε υπό τις εγγυήσεις που θα παρείχε η Κ.τ.Ε στους 
κεφαλαιούχους που θα επέλεγαν να τοποθετήσουν τα χρηµατικά τους διαθέσιµα σε 
τίτλους του ελληνικού ∆ηµοσίου.  
         Η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή πέραν των παρατηρήσεων στις οποίες προέβη, βάσει 
των εκθέσεων που συνέταξαν τα µέλη του κλιµακίου της που είχαν επισκεφτεί την 
Ελλάδα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ε.Τ.Ε ασκούσε εργασίες εµπειρικού 
χαρακτήρα,  εργασίες που δεν ήταν συµβατές  µε αυτές που ασκεί µια ΚΤ (Βενέζης 1955: 
20). Η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή θεωρούσε ότι οι λειτουργίες µιας ΚΤ είναι ασύµβατες 
µε αυτές µιας εµπορικής τράπεζας διότι τα κριτήρια που προσδιορίζουν τις αποφάσεις 
και την εν γένει πολιτική µιας ΚΤ και ενός εµπορικού τραπεζικού ιδρύµατος είναι 
διαφορετικά και εξυπηρετούν αποκλίνουσες στοχοθεσίες. Το χρηµατοπιστωτικό 
καθεστώς της χώρας διακρίνονταν από µια ανωµαλία που έθετε, σύµφωνα µε τους 
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υπευθύνους της Επιτροπής, σοβαρά εµπόδια στην νοµισµατική και δηµοσιονοµική 
οµαλότητα και ως εκ τούτου η αποδοτική χρήση ενός εξωτερικού δανείου σε ένα 
οικονοµικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν από τέτοιου είδους θεµελιώδεις αρρυθµίες 
και αδυναµίες ήταν εξαιρετικά αµφίβολη.  
        Το πρόβληµα εδράζονταν στην ιδιαίτερη θέση που κατείχε η Ε.Τ.Ε στον ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό χώρο, όντας η τράπεζα που από την ίδρυση της (1841) κατείχε το 
δικαίωµα έκδοσης τραπεζογραµµατίων, δικαίωµα που από το 1920 κατέστη 
αποκλειστικό, ενώ αποτελούσε ταυτόχρονα και το µακράν µεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυµα 
της χώρας διαχειριζόµενο το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των αποταµιεύσεων αλλά 
και των χορηγούµενων πιστώσεων (Τ.τ.Ε 1978: 57). Η οικονοµική ευρωστία που είχε 
αποκτήσει η Ε.Τ.Ε, πρωτίστως λόγω των προνοµίων που της παραχωρήθηκαν από το 
ελληνικό κράτος, της επέτρεπε να προβαίνει στην πραγµατοποίηση µεσοπρόθεσµων, ή 
και σε ορισµένες περιπτώσεις µακροπρόθεσµων πιστώσεων, δραστηριότητα που είναι 
συµβατή µε το είδος των εργασιών που εκδίδει µια εµπορική τράπεζα αλλά αντιβαίνει 
σαφέστατα στους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία µιας ΚΤ (Τ.τ.Ε 1978: 58). Η 
αντιφατικότητα που χαρακτήριζε τη δράση της Ε.Τ.Ε καθίσταται αντιληπτή αν εκτιµηθεί 
το γεγονός ότι ως οιονεί ΚΤ της χώρας  θα έπρεπε να είναι σε θέση, χρησιµοποιώντας ως 
εργαλείο το χαρτοφυλάκιο της, να ρυθµίζει τα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας µε 
τρόπο άµεσο, διατηρώντας την ικανότητα να επηρεάζει τη ρευστότητα της οικονοµίας 
προς την επιθυµητή κάθε φορά κατεύθυνση και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όµως για 
να είναι δυνατή η εφαρµογή αποτελεσµατικής νοµισµατικής πολιτικής από µία ΚΤ θα 
πρέπει τα στοιχεία του ενεργητικού της να αποτελούνται από απαιτήσεις που 
διακρίνονται από υψηλό βαθµό ασφάλειας και είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα, 
πράγµα που µεταφράζεται σε επιλογές κινητών αξιών από την ΚΤ που θα προσδίδουν 
στο χαρτοφυλάκιο της ευελιξία. Αυτό σηµαίνει ότι οι τοποθετήσεις των διαθεσίµων της 
ΚΤ σε τίτλους των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου οφείλουν να διαθέτουν τη 
δυνατότητα της άµεσης ρευστοποίησης σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν 
(Βενέζης 1955: 91). 
         Αντιθέτως οι εµπορικές τράπεζες λόγω του γεγονότος ότι αποκτούν τα αναγκαία 
κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής τους 
δραστηριότητας καταβάλλοντας κάποιο κόστος, που συνίσταται στον τόκο που 
αποδίδουν στους καταθέτες τους, αλλά κι επειδή η ίδια η σύσταση και δράση τους 
αποσκοπεί στον προσπορισµό κέρδους  από τις τοποθετήσεις των χρηµατικών 
διαθεσίµων τους, στοιχείο που δεν βρίσκεται στη σφαίρα των σκοποθεσιών µιας ΚΤ, 
είναι υποχρεωµένες να τοποθετούν κατά τρόπο αποδοτικό τα διαθέσιµά τους, που 
σηµαίνει ότι  οι αποδόσεις των τοποθετήσεων των εµπορικών τραπεζών να υπερβαίνουν 
το κόστος κτήσης των χρηµατικών κεφαλαίων τους. Σε διαφορετική περίπτωση η 
λειτουργία τους καθίσταται λίαν επισφαλής µε φυσικό επακόλουθο, αν η κατάσταση 
αυτή δεν έχει  πρόσκαιρο χαρακτήρα να σηµαίνει την έξοδο του τραπεζικού ιδρύµατος 
από τη χρηµατοπιστωτική αγορά. Οι ΚΤ, σε αντίθεση µε εµπορικά τραπεζικά ιδρύµατα, 
δεν αποβλέπουν στον προσπορισµό κέρδους ενώ και για το σχηµατισµό των διαθεσίµων 
τους δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου κόστους αλλά πραγµατοποιείται αδάπανα 
(Πύρσος 1936: 175).  
          Τα διαθέσιµα των ΚΤ προέρχονται είτε από τη χρήση του εκδοτικού προνοµίου 
είτε από τα διαθέσιµα των πιστωτικών ιδρυµάτων που βάσει νόµου υποχρεούνται να 
τηρούν στη ΚΤ, καθώς και από τα µη διανεµηθέντα κέρδη της ΚΤ που προορίζονται για 
το σχηµατισµό αποθεµατικών που ενισχύουν τη ρευστότητα της ΚΤ. Τα κέρδη µιας ΚΤ 
προέρχονται κατά µείζονα λόγο από τις πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγµατος που 
πραγµατοποιεί αυτή, από τους τόκους που προκύπτουν από την τοποθέτηση των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων σε ξένα χρεόγραφα, καθώς και από το δανεισµό στον 
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οποίο µπορεί να προβεί µια ΚΤ προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα ή τις εθνικές 
κυβερνήσεις. Σηµειωτέον ότι η µορφή των διαθέσιµων µιας ΚΤ σε πολλές περιπτώσεις 
δεν είναι χρηµατική αλλά συνίσταται σε λογιστικές εγγραφές (book entry), που 
επιτελούν όµως κατ΄ ουσίαν χρηµατικές λειτουργίες. Επιπλέον τα διαθέσιµα µιας ΚΤ 
είναι δυνατόν να προέρχονται από τοποθετήσεις του κράτους στους λογαριασµούς 
όψεως που τηρεί στην ΚΤ, καθώς και από ανάλογες τοποθετήσεις διαθεσίµων δηµοσίων 
οργανισµών και επιχειρήσεων. Μάλιστα η τελευταία αυτή πηγή ρευστότητας σε 
ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποιείται από την ΚΤ ως ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό 
εργαλείο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής. 
        Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι τα διαθέσιµα κεφάλαια της ΚΤ 
αποκτώνται χωρίς την καταβολή απ’ αυτήν κάποιου κόστους ή µε την πληρωµή ενός 
πολύ χαµηλού τιµήµατος σε περιπτώσεις που αφορούν - κυρίως - την υποχρεωτική 
κατάθεση µέρους των διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών στην ΚΤ. Αυτή η διάσταση 
που υπάρχει ανάµεσα σε µια ΚΤ  και ένα εµπορικό πιστωτικό ίδρυµα αναφορικά µε το 
κόστος κτήσης των διαθεσίµων κεφαλαίων συνιστά τον κυριότερο προσδιοριστικό 
παράγοντα που διαφοροποιεί και τα κριτήρια των τοποθετήσεών τους, πέραν βεβαίως 
του γεγονότος, που συνιστά εν πολλοίς και το βασικό λόγο που διαφοροποιείται το 
κόστος κτήσης κεφαλαίων ανάµεσα σε µια ΚΤ και σε ένα εµπορικό τραπεζικό 
οργανισµό, που είναι ότι η αποστολή τους και ο ρόλος τους είναι, ήδη εκ συστάσεως, 
διαφορετικός και διακριτός. Τα  κριτήρια βάσει των οποίων προβαίνουν στη 
διαµόρφωση του χαρτοφυλακίου τους τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι η ασφάλεια, η 
ρευστότητα και η αποδοτικότητα. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δύο πρώτων κριτηρίων 
είναι αναγκαίο για τις ΚΤ αλλά για τα εµπορικά τραπεζικά ιδρύµατα και το τρίτο 
κριτήριο συνιστά αναγκαία δέσµευση γιατί ο σκοπός λειτουργίας τους είναι η παραγωγή 
κέρδους, σκοποθεσία που δεν δεσµεύει τις ενέργειές µιας ΚΤ. 
        Η Ε.Τ.Ε διατηρώντας από τη σύστασή της (1841) µια δισθενή υπόσταση, αυτήν µιας 
εµπορικής τράπεζας και αυτήν µιας οιονεί ΚΤ, αδυνατούσε να συµβιβάσει, όπως είναι 
λογικό άλλωστε, δύο αντικρουόµενους µεταξύ τους στόχους˙ την προσπάθεια για 
µεγιστοποίηση των κερδών της και την ταυτόχρονη διατήρηση της ικανότητας άσκησης 
νοµισµατικής πολιτικής, ικανότητα που προϋπόθετε την απαλλαγή της από την επιδίωξη 
κέρδους κατά την άσκηση των εργασιών της. Η µεγιστοποίηση, ή έστω η επιδίωξη, του 
κέρδους υπαγορεύει την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου που για ένα εµπορικό, 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πιστωτικό ίδρυµα µεταφράζεται σε χρηµατοδοτική πολιτική 
που υπακούει σε ελαστικότερη κριτήρια πιστοδότησης από τα αντίστοιχα κριτήρια που 
εφαρµόζει µια ΚΤ κατά την άσκηση της δικής της πολιτικής. Η διάσταση αυτή οφείλεται 
στη διαφοροποίηση των στοχοθεσιών που διακρίνει µια ΚΤ από ένα πιστωτικό ίδρυµα 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μια ΚΤ έχει ως αποστολή της τη διατήρηση της 
νοµισµατικής σταθερότητας, που σηµαίνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να κατατείνουν 
πρωτίστως στην διασφάλιση της σταθερότητας της αξίας της νοµισµατικής µονάδας και 
την αποτροπή των έντονων µεταβολών της αξίας της και στην εξυπηρέτηση των 
εκάστοτε στοχοθεσιών της µακροοικονοµικής πολιτικής, χωρίς όµως οι επιδιώξεις της 
µακροοικονοµικής πολιτικής να αποτελούν την αιτία για την έντονη αποσταθεροποίηση 
της αξίας του νοµίσµατος, δεδοµένου ότι µε αυτό τον τρόπο υπονοµεύονται 
µεσο-µακροπρόθεσµα οι ίδιοι οι στόχοι της µακροοικονοµικής πολιτικής. Αυτό σηµαίνει 
ότι η επίτευξη βιωσιµότητας ή διατηρησιµότητας των στόχων µιας µακροοικονοµικής 
πολιτικής είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνυπάρξει σε µακροπρόθεσµη βάση µε την 
παρουσία νοµισµατικής αστάθειας. Η πολιτική λοιπόν µιας ΚΤ ασκείται, ή τουλάχιστον 
πρέπει να ασκείται, µε γνώµονα το συλλογικό κοινωνικό συµφέρον όπως αυτό 
σχηµατοποιείται και εκφράζεται µέσω των πολιτικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα 
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σε µια κοινωνία και υλοποιείται µέσω της κυβερνητικής πολιτικής. Οι εργασίες λοιπόν 
µιας ΚΤ στοχεύουν, ιδεωδώς στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. 
        Αντίθετα η πολιτική µας εµπορικής τράπεζας υπαγορεύεται από την ικανοποίηση 
ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων που σηµαίνει ότι η λειτουργία της εξυπηρετεί, κατά 
απόλυτη προτεραιότητα, τη µεγιστοποίηση των κερδών της. Η ικανοποίηση της αρχής 
της µεγιστοποίησης του κέρδους όµως δεν είναι συµβατή µε την εξυπηρέτηση του 
συλλογικού συµφέροντος, δεδοµένου ότι η ικανοποίηση του ιδιωτικού συµφέροντος 
επιτάσσει σ’ ένα τραπεζικό ίδρυµα εµπορικού χαρακτήρα τη µεγαλύτερη δυνατή 
ανάπτυξη των εργασιών της που συνεπάγεται διεύρυνση των πιστωτικών της 
δραστηριοτήτων µε στόχο την επικράτηση της στην πιστωτική αγορά και την 
υπερίσχυση έναντι των ανταγωνιστικών πιστωτικών µονάδων. Ο  ανταγωνισµός όµως 
ανάµεσα στα πιστωτικά ιδρύµατα προϋποθέτει και την ανάληψη επιχειρηµατικού 
κινδύνου που προέρχεται από τις επισφαλείς απαιτήσεις που υφίστανται στο 
χαρτοφυλάκιο των εµπορικών τραπεζών, δεδοµένου ότι καµία χρηµατική τοποθέτηση ή 
εν γένει επενδυτική ενέργεια που στοχεύει στην αποκόµιση κέρδους δεν είναι 
απαλλαγµένη από το στοιχείο του κινδύνου. Άλλωστε η προσπάθεια για την επίτευξη 
υψηλών κερδών και επικράτησης έναντι του ανταγωνισµού ωθεί τις εµπορικού 
χαρακτήρα τράπεζες στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τις 
υψηλές αποδόσεις µε τους µεγάλους όµως κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις που 
υπόσχονται υψηλές αποδόσεις. Η ΚΤ, η οποία εκ της φύσεως της,  δεν στοχεύει στον 
πορισµό κέρδους από την εκτέλεση των εργασιών της ρυθµίζει την πιστωτική λειτουργία 
της σύµφωνα µε τα γενικότερα συµφέροντα, όπως αυτά νοούνται και αποτυπώνονται 
στην ασκούµενη µακροοικονοµική πολιτική, αδιαφορώντας για τον αντίκτυπο της 
πιστωτικής της πολιτικής επί των κερδών της, αφού τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή 
της και αποτελούν τα µέσα για την άσκηση της δραστηριότητας της τα προσπορίζεται 
σχεδόν αδάπανα, ενώ και ο χαρακτήρας των σκοποθεσιών της δεν υπαγορεύει  την 
αποκόµιση κέρδους που να προέρχονται από την λειτουργεία της.  
        Η Ε.Τ.Ε µε την υιοθέτηση και διατήρηση µιας δισθενούς υπόστασης κατά την 
άσκηση των λειτουργιών της, όπου συνυπήρχαν η ανάπτυξη τραπεζικών εργασιών 
εµπορικού χαρακτήρα, όπως των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χορηγήσεων,  η 
παροχή ενυπόθηκων δανείων, η αποδοχή έντοκων καταθέσεων, η χρηµατοδότηση 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, η χορήγηση ενέγγυων πιστώσεων, η παροχή 
δανείων προς παραγωγικές επιχειρήσεις κ.α., αδυνατούσε να ασκήσει αποτελεσµατικά 
τη νοµισµατική πολιτική. Η διοχέτευση πιστωτικών πόρων σε µη βραχυπρόθεσµες 
τοποθετήσεις καθιστούσαν προβληµατική τη ρύθµιση της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
δεδοµένου ότι το χαρτοφυλάκιο του ίδιου τραπεζικού ιδρύµατος που ήταν επιφορτισµένο 
µε την υλοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής και την εύρυθµη διευθέτηση της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας αποτελούνταν και από απαιτήσεις που η ρευστοποίησή τους 
δεν είχε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα θέτοντας σε αµφισβήτηση, αν όχι σε ορατό κίνδυνο, 
την ικανότητα επηρεασµού του µεγέθους της χρηµατικής κυκλοφορίας. Η διασφάλιση 
της ικανότητας ρύθµισης της νοµισµατικής κυκλοφορίας υποθέτει ότι η σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου της ΚΤ θα πρέπει να αποτελείται από πιστώσεις που χαρακτηρίζονται 
από υψηλό βαθµό ασφάλειας και βραχύ χρόνο ρευστοποίησης ώστε το χρηµατικό 
µέγεθος που θέτει στην κυκλοφορία η ΚΤ να είναι δυνατό να αφαιρείται από τη 
νοµισµατική κυκλοφορία ευχερώς και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εάν αυτό 
υπαγορεύεται από τις ανάγκες εξυπηρέτησης των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής. 
Το χαρτοφυλάκιο της ΚΤ που συνιστά το βασικό µέσο που χρησιµοποιείται για την 
επίτευξη των στοχοθεσιών της νοµισµατικής πολιτικής  είναι αναγκαίο να διαθέτει αυτά 
τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν ευελιξία στην ικανότητα αποτελεσµατικής 
άσκησης της  νοµισµατικής πολιτικής. 
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         Η Ε.Τ.Ε διαθέτοντας ταυτόχρονα µε την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής, τη 
δυνατότητα να αναπτύσσει δραστηριότητες εµπορικού χαρακτήρα, γεγονός που 
µεταφράζεται σε χρηµατοδοτήσεις µακροπρόθεσµου - ή έστω µεσοπρόθεσµου - 
ορίζοντα και στην ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, εγγενές στοιχείο κάθε 
δραστηριότητας εµπορικού χαρακτήρα, υπέσκαπτε την ικανότητα άσκησης 
αποτελεσµατικής  νοµισµατικής  πολιτικής  και υπονόµευε κατ’ επέκταση την 
προσπάθεια για την επίτευξη νοµισµατικής σταθερότητας και οικονοµικής ανάπτυξης.  
         Ιδιαίτερης µνείας, αναφορικά µε την κατάδειξη της ασυµβατότητας που 
χαρακτηρίζει την λειτουργική συνύπαρξη εµπορικών τραπεζικών εργασιών και 
εργασιών που διεκπεραιώνονται από µια ΚΤ, όταν οι εργασίες αυτές ασκούνται από το 
ίδιο τραπεζικό οργανισµό, χρήζει και η ανάδειξη της εσφαλµένης διαχείρισης των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων που πραγµατοποίησε η Ε.Τ.Ε κατά το 1919 µετά τη λήξη 
του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου και στις απαρχές της µικρασιατικής εκστρατείας. 
Συγκεκριµένα η Ε.Τ.Ε προέβη τη δεδοµένη χρονική συγκυρία στη µεταφορά των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων που διέθετε η χώρα σε δολλάρια κατατιθεµένα σε 
τράπεζες των ΗΠΑ σε ευρωπαϊκές τράπεζες (κυρίως στην Αγγλία και δευτερευόντως στη 
Γαλλία)  µεταβάλλοντας τη σύνθεση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας που 
µετά από τη µεταφορά αυτή απαρτίζονταν κατά το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος τους 
από αγγλικές στερλίνες επανασυνδέοντας την ισοτιµία της δραχµής µε το υποτιµηµένο, 
λόγω πολέµου, αγγλικό νόµισµα και αποσυνδέοντας την από το δολλάριο που 
συνιστούσε το σταθερότερο και ισχυρότερο νόµισµα την περίοδο εκείνη. Η  ενέργεια 
αυτή έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του νοµισµατικού συστήµατος της χώρας αφού η 
σύνδεση της δραχµής µε ένα νόµισµα (στερλίνα) που αντιµετώπιζε σηµαντική έκπτωση 
της αξίας του συµπαρέσυρε και τη δραχµή, καθώς κλονιζόταν η εµπιστοσύνη σ’ αυτή 
δεδοµένης της σύνδεσής της µε τη στερλίνα. Άλλωστε τα συναλλαγµατικά αποθέµατα 
που µετέφερε η διοίκηση της Ε.Τ.Ε από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη συνιστούσαν τµήµα του 
καλύµµατος της νοµισµατικής κυκλοφορίας, η οποία ρυθµίζονταν βάσει του νόµου 
ΓΧΜΒ΄. Η µετατροπή των δολαρίων σε στερλίνες ήταν φυσικό να ναρκοθετούσε τη 
σταθερότητα της αξίας του καλύµµατος, εξέλιξη που είχε αρνητικό αντίκτυπο και στην 
προσπάθεια στήριξης της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας της δραχµής διότι οι 
µεταβολές που γνώριζε η αξία της στερλίνας επιδρούσαν αντιστοίχως στη 
συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής (εξωτερική αξία του νοµίσµατος) και  στα µεγέθη 
της εγχώριας νοµισµατικής κυκλοφορίας που επηρέαζαν άµεσα την εσωτερική της αξία.  
        Η Ε.Τ.Ε προβαίνοντας σ’ αυτή τη συναλλαγµατική πράξη αποσκοπούσε στη 
στήριξη της αξίας των δικών της συναλλαγµατικών διαθεσίµων που διατηρούσε στις 
αγγλικές τράπεζες, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που είχε η κίνηση αυτή στην αξία 
των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας, η διαχείριση των οποίων της είχε 
ανατεθεί καθ’ όσον αποτελούσε την οιονεί ΚΤ της Ελλάδας. Τα στελέχη της Ε.Τ.Ε 
θεωρώντας ότι η στερλίνα θα ανακτήσει µεταπολεµικά την αξία που απώλεσε κατά τη 
διάρκεια του πολέµου τοποθετούσαν µεγάλο µέρος των δικών της συναλλαγµατικών 
πόρων σε αγγλικές τράπεζες µε τη µορφή στερλινών και µε τον τερµατισµό του πολέµου 
ακολούθησε την ίδια πρακτική και µε τα εθνικά συναλλαγµατικά διαθέσιµα που ήταν 
τοποθετηµένα σε τραπεζικά ιδρύµατα των ΗΠΑ. Η ενέργεια όµως αυτή ζηµίωσε το 
εθνικό συµφέρον υπονοµεύοντας τα θεµέλια του νόµου ΓΧΜΒ΄, που συνιστούσε τη 
βάση του νοµισµατικού συστήµατος της χώρας, και επιχείρησε να προσπορίσει οφέλη 
στην Ε.Τ.Ε. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν την οργή του Ε. Βενιζέλου ο οποίος τόνισε 
και τον κίνδυνο πρόκλησης ταξικών συγκρούσεων από την µεταστροφή της κοινωνίας 
προς τις «µπολσεβικικές θεωρίες» εάν γινόταν αντιληπτό ότι η νόθευση της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας απέβλεπε στην κάλυψη απωλειών που υπέστη η Ε.Τ.Ε αλλά 
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κι άλλοι πιστωτικοί οργανισµοί της χώρας από τις συναλλαγµατικές πράξεις που 
πραγµατοποίησαν. 
        Παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση παρενέβη επαναφέροντας την δραχµή σε 
αντιστοιχία µε την ισοτιµία του δολαρίου, καθίστανται προφανείς οι δυσλειτουργίες που 
προέκυπταν από τη δραστηριότητα της Ε.Τ.Ε ως εµπορικού πιστωτικού ιδρύµατος και 
ως ΚΤ (Παντελάκης 1988: 138-144). 
        ∆εν πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής το γεγονός ότι οι υπόλοιπες εµπορικές 
τράπεζες βρίσκονταν σε µια ιδιότυπη σχέση ανταγωνισµού µε τη Ε.Τ.Ε. ∆ιατηρούσαν 
καταθέσεις στην Ε.Τ.Ε, ένεκα της ιδιότητάς της ως ΚΤ, ή ακόµα είχαν τη δυνατότητα να 
αναπροεξοφλούν στην Ε.Τ.Ε τίτλους που διέθεταν στο χαρτοφυλάκιο τους, παρά το ότι 
προτιµούσαν να αντλούν κυρίως πιστώσεις από το εξωτερικό που τους χορηγούνταν µε 
χαµηλότερα επιτόκια (Χριστοδουλάκη 2002Β1:259), ενώ την ίδια στιγµή 
ανταγωνίζονταν µε αυτήν για την απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου της πιστωτικής 
αγοράς. Αυτή η κατάσταση δηµιουργούσε αντιφάσεις και προβλήµατα που 
εκπορεύονταν από το ότι ένας από τους ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνταν στην 
τραπεζική αγορά, η Ε.Τ.Ε εν προκειµένω, διέθετε µονοπωλιακά τα µέσα τα οποία του 
είχαν παραχωρηθεί από το κράτος που τον καθιστούσαν ικανό, αν όχι να εκτοπίσει, 
τουλάχιστον να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την επιχειρηµατική δράση των 
ανταγωνιστών του. Η Ε.Τ.Ε µε τα µέσα που είχε στην κατοχή της και τα οποία 
συνίστανταν στις αρµοδιότητες που µονοπωλιακά της παρείχε ο νοµοθέτης προκειµένου 
να εκτελεί τις εργασίες που συνάδουν µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει µια ΚΤ, ήταν 
σε θέση να περιορίζει την ένταση του ανταγωνισµού που δεχόταν στα πλαίσια της 
τραπεζικής αγοράς. 
         Οι δυσλειτουργίες και οι αντιφάσεις που αναφύονταν από την διττή λειτουργική 
υπόσταση της Ε.Τ.Ε, ως οιονεί κεντρικής και εµπορικής τράπεζας, προκαλούσε 
διάσταση µεταξύ του δηµοσίου συµφέροντος που, ιδεατά τουλάχιστον, υπηρετεί µια ΚΤ 
και στην ικανοποίηση του ιδιωτικοοικονοµικού συµφέροντος που, εξ ορισµού, 
αποβλέπει η δραστηριοποίηση ενός εµπορικού πιστωτικού ιδρύµατος. Παράλληλα από 
την ύπαρξη αυτού του ιδιόρρυθµου καθεστώς λειτουργίας της Ε.Τ.Ε δηµιουργούνταν 
ατέλειες στην ανάπτυξη του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζικών οργανισµών της 
χώρας, κατάσταση που οδηγούσε σε στρεβλή κατανοµή των πιστωτικών πόρων και στην 
αδυναµία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη. 
         Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που καθιστούσε ανώµαλο το χρηµατοπιστωτικό 
περιβάλλον της χώρας ήταν η στενή σχέση που είχε αναπτυχθεί µεταξύ κράτους και 
Ε.Τ.Ε, που είχε ως αποτέλεσµα η Ε.Τ.Ε να χρησιµοποιείτε συνεχώς ως δανειοδότης του 
δηµοσίου ταµείου µε όρους που ήταν εξαιρετικά ευνοϊκοί για το κράτος, µε επακόλουθο 
αφενός να δηµιουργούνται υψηλά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που διόγκωναν τη 
νοµισµατική κυκλοφορία και τροφοδοτούσαν τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που 
γνώριζε η Ελλάδα τη µεγαλύτερη διάρκεια της δεκαετίας του ΄20, και αφετέρου η Ε.Τ.Ε 
να δέχεται µεγάλες απώλειες κερδών από την ακινητοποίηση µεγάλου µέρους του 
ενεργητικού της λόγω της δέσµευσης σηµαντικών κεφαλαίων σε τίτλους του δηµοσίου 
χρέους που δεν ήταν ευχερώς ρευστοποιήσιµοι (Χριστοδουλάκη 2002Β1:260) και 
(Κωστής 1986: 451). 
         Οι δυσλειτουργίες, οι αντιφάσεις, οι ανωµαλίες και τα εν γένει προβλήµατα που 
γεννούσε η προεκτεθείσα κατάσταση που διήπε το καθεστώς λειτουργίας του ελληνικού 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος παρήγαγε δυστοκία στην επίτευξη των στόχων της 
οικονοµικής πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων και στην επίλυση των 
αναπτυξιακών και ευρύτερων κοινωνικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η χώρα. 
Οι  διαπιστώσεις αυτές, στις οποίες προέβη η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε, και οι 
ενέργειες τις οποίες έπρεπε να πραγµατοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση ώστε να 
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διευθετηθούν τα ζητήµατα αυτά και να κατορθώσει η χώρα να συνάψει εξωτερικό δάνειο 
υπό την εγγύηση της Κ.τ.Ε, αποτέλεσαν το αντικείµενο διαπραγµάτευσης ανάµεσα στη 
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε και της ελληνικής αντιπροσωπείας που µετέβη στη 
Γενεύη.  
        Η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή ζήτησε από την ελληνική πλευρά την αποδοχή ενός 
σχεδίου που προέβλεπε τη µετατροπή της Ε.Τ.Ε σε αµιγώς ΚΤ, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να διακρίνουν κάθε ΚΤ όπως αυτά 
προσδιορίστηκαν από τις αποφάσεις των οικονοµικών διασκέψεων των Βρυξελλών 
(1920) και της Γένοβας (1922), και τη µεταβίβαση των εµπορικών της δραστηριοτήτων 
σε άλλη εµπορική τράπεζα. Με αυτό τον τρόπο η Επιτροπή θεωρούσε ότι θα 
πραγµατοποιούνταν η άρση των στρεβλώσεων που διέκριναν τη λειτουργία του 
ελληνικού χρηµατοπιστωτικού χώρου.  
         Οι όροι που έθετε στην Ελλάδα η Επιτροπή προκειµένου να δοθεί η  έγκριση για 
την έκδοση εξωτερικού δανείου υπό την εγγύηση της Κ.τ.Ε  απέβλεπαν στη δηµιουργία 
των προϋποθέσεων στην ελληνική οικονοµία που θα διασφάλιζαν την ύπαρξη µίας ΚΤ, 
ανεξάρτητης από κάθε κρατική παρέµβαση όπως ορίζονταν από τις διασκέψεις των 
Βρυξελλών και της Γένοβας, η οποία θα παρείχε τις εγγυήσεις για τη διατήρηση των 
νοµισµατικών και πιστωτικών συνθηκών που ήταν αναγκαίες για την είσοδο της 
Ελλάδας στον ΚΧ και κατ’ επέκταση στην αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της χώρας, αφού η διασύνδεσή της µε τα υπόλοιπα κράτη του ΚΧ θα αποκαθιστούσε και 
την οµαλή ροή διακίνησης των διεθνών κεφαλαίων προς αυτή. Μια χώρα που συµµετείχε 
στο σύστηµα του ΚΧ διέθετε τα απαραίτητα εχέγγυα, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις 
κρατούσες θεωρητικές απόψεις της εποχής, για την ύπαρξη στο εσωτερικό της ενός 
υγιούς νοµισµατικού, δηµοσιονοµικού και πιστωτικού συστήµατος, γεγονός που 
διασφάλιζε σε µεγάλο βαθµό τις προϋποθέσεις για την οµαλή εξυπηρέτηση των 
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Εποµένως οι όροι που έθετε η ∆ηµοσιονοµική 
Επιτροπή της Κ.τ.Ε αποτελούσαν κατ’ ουσίαν αιτήµατα του διεθνούς πιστωτικού 
κεφαλαίου που αξίωναν την παροχή εγγυήσεων προκειµένου να συµµετάσχουν στην 
κάλυψη των δηµοσίων  δανείων.  
        Οι κρατούσες πεποιθήσεις των διεθνών χρηµατοπιστωτικών κύκλων για την 
ικανότητά του ΚΧ να εξασφαλίζει, σε όσες χώρες υιοθετούσαν τη λειτουργία του, τους 
απαιτούµενους συναλλαγµατικούς πόρους που ήταν αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των 
εξωτερικών δανείων, βασίζονταν στις αντιλήψεις των οικονοµολόγων της κλασικής 
σχολής περί αυτόµατης εξισορρόπησης των ανισορροπιών που εµφάνιζε το ισοζύγιο 
πληρωµών µιας χώρας η οποία συµµετείχε στο σύστηµα του ΚΧ. Με άλλα λόγια, η 
λειτουργία του ΚΧ διασφάλιζε, κατά τις κυρίαρχες θεωρητικές αντιλήψεις της εποχής, 
αφενός σχετική σταθερότητα της εσωτερικής αξίας του νοµίσµατος και αφετέρου 
αποφυγή µόνιµων ανισορροπιών στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Άλλωστε ο ΚΧ 
ενσωµάτωνε και τη λειτουργία ενός µηχανισµού επιτοκίων που συνέτεινε στην 
άµβλυνση των ανισορροπιών που παρουσιάζονταν στον εξωτερικό τοµέα της οικονοµίας 
βοηθώντας στην άντληση κεφαλαίων από το εξωτερικό και άρα στην προµήθεια 
συναλλάγµατος. Επιπλέον η ισοσκέλιση των δηµόσιων προϋπολογισµών, που 
θεωρούνταν φαινόµενο συµπαροµαρτούµενο του ΚΧ, συντελούσε στην απελευθέρωση 
πόρων για τη χρησιµοποίησή τους απ’ το πιστωτικό σύστηµα, το οποίο κατανέµοντας τις 
πιστώσεις µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια διασφάλιζε, θεωρητικά τουλάχιστον, την 
αποδοτικότερη χρήση των χρηµατικών πόρων και κατ’ επέκταση ενίσχυε την 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µε επακόλουθο την αύξηση 
του εγχώριου εισοδήµατος και άρα τη δυνατότητα της οικονοµίας, και κατ’ επέκταση του 
κράτους, να αντεπεξέρχονται ευχερέστερα στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Κατά 
συνέπεια η λειτουργία του ΚΧ παρείχε, πάντα κατά τις κρατούσες θεωρητικές 
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προσεγγίσεις, τα εχέγγυα έναντι των πιστωτών για την οµαλή αποπληρωµή των 
συναπτόµενων δανείων. ∆εν πρέπει να λησµονείται επίσης το γεγονός ότι η συµµετοχή 
ενός κράτους στο σύστηµα του ΚΧ συνιστούσε έκφραση µιας ευρύτερης πολιτικής και 
οικονοµικής στρατηγικής επιλογής, µε ότι αυτό συνεπάγονταν από άποψη δεσµεύσεων 
και ωφελειών για το κράτος αυτό (βλ. και κεφάλαιο 1). 
        Οι αξιώσεις της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε προκάλεσαν έντονη 
δυσαρέσκεια στη διοίκηση της Ε.Τ.Ε. Ο Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, διοικητής της Ε.Τ.Ε, 
εξέφρασε τον έντονο προβληµατισµό του για τις επιπτώσεις που θα γεννούσε για την 
ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα η απέκδυση της Ε.Τ.Ε από τον εµπορικό της 
χαρακτήρα και τη διατήρηση των δραστηριοτήτων που προσιδίαζαν στη λειτουργία µιας 
ΚΤ, σκοπός της οποίας δεν είναι η πραγµατοποίηση κερδών αλλά η διασφάλιση της 
νοµισµατικής σταθερότητας και η δηµιουργία των όρων για την ύπαρξη ενός υγιούς και 
ανταγωνιστικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η  αποστέρηση της Ε.Τ.Ε από τις 
εµπορικού χαρακτήρα λειτουργίες της, πρωτίστως της αποδοχής εντόκων καταθέσεων, 
αντιπροσώπευαν κάτι λιγότερο από το ήµισυ του συνόλου των αποταµιεύσεων που 
κατευθύνονταν προς τον εγχώριο τραπεζικό σύστηµα (Τ.τ.Ε 1978: 57), έθετε κατά τον 
Αλέξανδρο ∆ιοµήδη την ευστάθειά του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος σε σοβαρούς 
κινδύνους, καθώς ήταν πολύ πιθανό, σύµφωνα µε τον ίδιο, µια τέτοια εξέλιξη να 
προκαλούσε κλυδωνισµούς στο αίσθηµα εµπιστοσύνης του κοινού προς το θεσµό της 
τραπεζικής αποταµίευσης, διότι κανένα νέο ή υφιστάµενο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα δεν 
θα ήταν σε θέση να αναπληρώσει το κενό που θα δηµιουργούνταν. Οι διοικητικοί κύκλοι 
µάλιστα της Ε.Τ.Ε θεωρούσαν ότι η πιστωτική διάρθρωση της χώρας ήταν τέτοια που η 
απεµπλοκή της Ε.Τ.Ε από τις εµπορικού χαρακτήρα τοποθετήσεις της και η διατήρηση 
στο χαρτοφυλάκιο της υποχρεώσεων και απαιτήσεων που προσιδίαζαν στη λειτουργία 
και το έργο που έχει να επιτελέσει µια ΚΤ, απαιτούσε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, 
πιθανότατα ορισµένων ετών, ώστε να καταστεί εφικτός ο οµαλός µετασχηµατισµός της 
εγχώριας χρηµατοπιστωτικής δοµής και η αποφυγή πρόκλησης ισχυρών κλυδωνισµών 
στην παραγωγική βάση εξαιτίας του µεγάλου οικονοµικού εκτοπίσµατος που διέθετε το 
τραπεζικό συγκρότηµα της Ε.Τ.Ε στον εσωτερικό οικονοµικό χώρο (Τ.τ.Ε 1978: 63). 
       Οι απόψεις αυτές διατυπωνόταν επισήµως προς τη ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή από 
τον Εµµανουήλ Τσουδερό, που µετέβη στη Γενεύη για να πραγµατοποιήσει τις 
απαραίτητες διαπραγµατεύσεις µεταξύ του ελληνικού κράτους και της ∆ηµοσιονοµικής 
Επιτροπής της Κ.τ.Ε για τους όρους και τις διαδικασίες υπό τις οποίες θα υλοποιούνταν η 
νοµισµατική και τραπεζική µεταρρύθµιση της χώρας, η οποία αποτελούσε όρο sine qua 
non για τη σύναψη εξωτερικού δανείου και την ανάκτηση της δυνατότητας πιστοδότησης 
του ελληνικού κράτους από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ο Ε. Τσουδερός δήλωνε προς 
την Επιτροπή ότι η ελληνική κυβέρνηση κι η Ε.Τ.Ε δεν ήταν αντίθετοι µε το σχέδιο της 
τραπεζικής µεταρρύθµισης αλλά θεωρούσε ότι για να καταστεί αποτελεσµατική η 
µεταρρυθµιστική προσπάθεια απαιτούνταν ένα χρονικό διάστηµα µεσοπρόθεσµου 
χαρακτήρα µέσα στο οποίο θα συντελούνταν οι απαραίτητες αλλαγές ώστε η 
προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στις νέες συνθήκες να πραγµατοποιηθεί µε 
ηπιότερο τρόπο. Επιπροσθέτως  υπέβαλε το αίτηµα προς την Επιτροπή το σχέδιο της 
Γενεύης, όπως ονοµάστηκε το πλέγµα των µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων που 
ζητούσε η Επιτροπή να γίνει αποδεκτό από την Ελλάδα προκειµένου η Κ.τ.Ε να καταστεί 
εγγυητής του εξωτερικού δανείου που επιθυµούσε διακαώς να συνάψει η Ελλάδα στις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές, να µην θίγει ζητήµατα που αφορούσαν την αποδοχή εντόκων 
καταθέσεων από πλευράς της Ε.Τ.Ε και των δανείων που χορηγούσε αυτή τόσο µε 
ενέχυρο χρεόγραφα όσο και µε τη διασφάλιση µέσω σύστασης υποθηκών. Ο Τσουδερός 
ζητούσε την ικανοποίηση αυτών των αιτηµάτων επικαλούµενος τις ιδιαιτερότητες των 
συνθηκών που διέκριναν την ελληνική οικονοµία (Πύρσος 1936: 59). 

 



 119

         Τα αιτήµατα του Τσουδερού απηχούσαν κατ’ ουσίαν πιστά τις θέσεις της διοίκησης 
της Ε.Τ.Ε και λιγότερο τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης που κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων αρκέστηκε στο να ταυτιστεί µε τις απόψεις της Ε.Τ.Ε υιοθετώντας 
µια παθητική στάση, γεγονός που καταδεικνύει  την εξαιρετικά µεγάλη επιρροή του 
ιδρύµατος σε πολιτικό επίπεδο όσο και το ότι η Ε.Τ.Ε  γίνονταν  αποδεκτή στους διεθνείς 
οικονοµικούς κύκλους ως ο επίσηµος συνοµιλητής τους από ελληνικής πλευράς σε 
θέµατα που άπτονταν της διαµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής του ελληνικού 
κράτους τόσο στον εσωτερικό όσο και στο διεθνές χώρο. 
         Η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, έχοντας ήδη κάνει δεκτή την αποψίλωση των 
εξουσιών του ξένου ειδικού που θα εγκαθίσταντο στην  ΚΤ  µετά την ολοκλήρωση της 
συµφωνίας και ο οποίος θα αναλάµβανε το ρόλο συµβούλου της εκδοτικής τράπεζας 
χωρίς όµως να διαθέτει το δικαίωµα άσκησης βέτο και εκτενούς εύρους αρµοδιοτήτων 
όπως αρχικά προέβλεπε το σχέδιο της Γενεύης, εµφανίστηκε διαλλακτική στην 
ικανοποίηση του αιτήµατος που προέβαλε ο Τσουδερός περί βαθµιαίας υλοποίησης της 
τραπεζικής µεταρρύθµισης, η οποία έπρεπε να υλοποιηθεί εντός δύο  περίπου ετών από 
την υπογραφή της συµφωνίας.  
        Παράλληλα απορρίπτονταν  και µε ιδιαίτερα έντονο τρόπο και οι αξιώσεις της Ε.Τ.Ε 
περί διατήρησης, και µετά την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης, των τραπεζικών 
εργασιών (αποδοχή εντόκων καταθέσεων, παροχή ενυπόθηκων δανείων κτλ.) που δεν 
είναι συµβατές µε τη λειτουργία και το είδος των εργασιών που αναλαµβάνει µια ΚΤ. Η 
επίκληση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής περίπτωσης δεν στάθηκε αρκετή για να 
οδηγήσει την Επιτροπή στο να κάνει αποδεκτή µια παρέκκλιση από τις παραδεδεγµένες 
επιστηµονικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Central Banking (Πύρσος 1936: 60). 
         Η εκατέρωθεν επιµονή που επέδειξαν οι δύο πλευρές ως προς την ικανοποίηση των 
όρων που έθεταν αµφότερα τα δύο µέρη προκειµένου να επιτευχθεί η τελική συµφωνία 
προοιώνιζε την οριστική ρήξη ανάµεσα στις δύο πλευρές και την εγκατάλειψη του 
σχεδίου της Γενεύης που αποσκοπούσε στην αναδιοργάνωση της χρηµατοπιστωτικής 
διάρθρωσης και, κατά συνέπεια, της εν γένει οικονοµικής οργάνωσης της χώρας. 
Παρόλο που αποφεύχθηκε µια τέτοια εξέλιξη, το ενδεχόµενο και µόνο να απολήξουν σε 
ναυάγιο οι διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε, λόγω των 
αιτηµάτων που έθετε η διοίκηση της Ε.Τ.Ε ως απαράβατων όρων που όφειλε να 
αποδεχθεί η Επιτροπή ώστε να υπάρξει συµφωνία και να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο της 
τραπεζικής µεταρρύθµισης αποδεικνύει το µέγεθος της ισχύς της Ε.Τ.Ε, καθώς η 
µαταίωση της συµφωνίας θα κλόνιζε έντονα τη δηµόσια πίστη της χώρας στο εξωτερικό, 
µε όλα τα καταστροφικά αποτελέσµατα που θα συνεπάγονταν για την οικονοµία της 
χώρας ένα τέτοιο γεγονός, σε µία µάλιστα εξόχως δύσκολη χρονική συγκυρία. 
Η  διοίκηση της Ε.Τ.Ε ήταν αυτή που προσδιόριζε το περιεχόµενο των όρων και των 
προϋποθέσεων την ικανοποίηση των οποίων αξίωνε η ελληνική πλευρά προκειµένου να 
καταλήξουν τα δύο µέρη σε οριστική συµφωνία για το σχέδιο της τραπεζικής 
µεταρρύθµισης. Η προνοµιακή αυτή θέση της Ε.Τ.Ε κατά τη διάρκεια της 
διαπραγµάτευσης οφείλεται πέραν της µεγάλης  ισχύος που διέθετε, σε οικονοµικό και 
πολιτικό επίπεδο, και στο ότι η κυβέρνηση Ζαΐµη, ως µια κυβέρνηση 
συνεργασίας  βασίζονταν στη  διατήρηση πολιτικών ισορροπιών, κάτι που καθιστούσε 
τη σταθερότητα της εξαιρετικά επισφαλή και τον διαπραγµατευτικό της ρόλο  αδύναµο. 
Μέσα σε αυτό το µάλλον ρευστό πολιτικό πλαίσιο η Ε.Τ.Ε εκµεταλλευόµενη το 
συσσωρευµένο κύρος της και την ηγετική της παρουσία στο εγχώριο οικονοµικοπολιτικό 
γίγνεσθαι  διαδραµάτισε εν τέλει κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο στη διαπραγµατευτική 
προσπάθεια, η οποία κατέληξε στη διαµόρφωση µιας µεταρρυθµιστικής συµφωνίας που 
διασφάλιζε και ικανοποιούσε τα συµφέροντα και τις επιδιώξεις της. 
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        Το διαφαινόµενο ναυάγιο των διαπραγµατεύσεων αποσοβήθηκε λόγω της 
επινοητικότητας που επέδειξε ο Τσουδερός προτείνοντας στη ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή 
τη συγκρότηση µιας ΚΤ που η λειτουργία της θα διέπονταν από τις αρχές του Central 
Banking, όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί από τις διασκέψεις των Βρυξελλών (1920) και 
της Γενεύης (1922) και τη διατήρηση από την Ε.Τ.Ε όλων των τραπεζικών εργασιών 
εµπορικού χαρακτήρα, η οποία θα µεταβίβαζε στη νεοσύστατη ΚΤ όλες τις εργασίες, τις 
αρµοδιότητες και τα στοιχεία εκείνα του χαρτοφυλακίου της που θα συµβάδιζαν µε το 
ρόλο και την αποστολή που έχει να επιτελέσει µια ΚΤ.  Με άλλα λόγια ο Τσουδερός 
πρότεινε το αντίστροφο αυτού που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο της τραπεζικής 
µεταρρύθµισης (Βενέζης 1955: 36), (Πύρσος 1936: 71-72). 
         Η πρόταση του Ε. Τσουδερού, που υποβλήθηκε ανεπισήµως κατά τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων, συνάντησε την θετική αντίδραση από τα µέλη της υποεπιτροπής που 
είχε συστήσει η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.Τ.Ε η οποία ήταν επιφορτισµένη µε τη 
διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων της ελληνικής υπόθεσης περί της τραπεζικής 
µεταρρύθµισης. Άλλωστε  υπήρχε και το προηγούµενο επιτυχηµένο παράδειγµα της 
περίπτωσης του Βελγίου όπου η ΚΤ της χώρας αυτής προήλθε από την µεταβίβασης σ’ 
αυτήν των λειτουργιών που ως τότε πραγµατοποιούνταν από µια εµπορική τράπεζα 
(Πύρσος 1936: 72). Η πρόταση του Τσουδερού, παρά το γεγονός ότι υπήρξε προϊόν 
προσωπικής σκέψης και δεν ήταν εν γνώσει του Αλέξανδρου ∆ιοµήδη, έτυχε της 
πλήρους αποδοχής τόσο της διοίκησής της Ε.Τ.Ε όσο και των αρµοδίων κύκλων της 
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε. Καταλυτικοί παράγοντες για την αποδοχή των 
προτάσεων Τσουδερού από τον ∆ιοµήδη στάθηκε αφενός η επισήµανση του Τσουδερού 
προς τη διοίκηση της Ε.Τ.Ε ότι για να στεφθεί µε επιτυχία η προσπάθεια για την 
οικονοµική ανόρθωση της χώρας και η έξοδος της από την δηµοσιονοµική δυσπραγία 
ήταν απαραίτητη η συνδροµή της Κ.τ.Ε και των οικονοµικών δυνάµεων που 
πρωταγωνιστούσαν στους κύκλους της, ήτοι της Η.Π.Α και της Αγγλίας, ενώ αφετέρου η 
πρόταση αυτή συνέπλεε απόλυτα µε τις στοχεύσεις της Ε.Τ.Ε. 
        Συγκεκριµένα η διοίκηση της Ε.Τ.Ε επιθυµούσε να διατηρήσει η τράπεζα τον 
εµπορικό της χαρακτήρα και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα της να µεγιστοποιεί την 
κερδοφορία της. Η µεταβολή της Ε.Τ.Ε από µια εµπορική τράπεζα σε µια ΚΤ που θα 
ήταν επιφορτισµένη µε το έργο της επίτευξης και διατήρησης της νοµισµατικής 
σταθερότητας θα σήµαινε την απέκδυση της από τις επικερδείς εµπορικές 
δραστηριότητες της σε µια εποχή µάλιστα που η αναµενόµενη σταθεροποίηση της 
δραχµής θα προκαλούσε εισροή ξένων κεφαλαίων στη χώρα και ανάδυση νέων 
επιχειρηµατικών ευκαιριών, τις οποίες η Ε.Τ.Ε δεν θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί, διότι 
θα αποτελούσε µια ΚΤ αποστερηµένη από τη δυνατότητα ενασχόλησης µε 
προσοδοφόρες, εµπορικού χαρακτήρα, επενδύσεις (Χριστοδουλάκη 2002 Β1: 258). 
Επιπλέον η πρόκριση της συγκεκριµένης επιλογής από τον Τσουδερό και τη διοίκηση της 
Ε.Τ.Ε  καταδεικνύει και τις επιδιώξεις των µεγαλοµετόχων της Ε.Τ.Ε, που κατά µείζονα 
λόγο αποτελούσαν ταυτόχρονα και τους βασικούς δανειολήπτες του ιδρύµατος, οι οποίοι 
δεν επιθυµούσαν να απωλέσουν ένα ισχυρότατο επιχειρηµατικό και δανειοδοτικό 
εργαλείο το οποίο  αποτελούσε µέσο προσπορισµού υψηλών κερδών, άσκησης έντονης 
πολιτικής επιρροής αλλά και άντλησης πιστώσεων για τις επιχειρήσεις τους. 
(Χατζηιωσήφ 2002 Β1: 39). Την αποψίλωση της Ε.Τ.Ε από τις εµπορικές της 
δραστηριότητες πιθανότητα δεν την επιθυµούσαν και οι άγγλοι τραπεζίτες που 
συνεργάζονταν µαζί της, καθώς δεν θα ήθελαν οι µετοχές που διατηρούσαν σε εταιρείες 
που συµµετείχε και η Ε.Τ.Ε, και κυρίως τις µετοχές της εταιρείας που διαχειρίζονταν το 
έργο της παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της πρωτεύουσας 
και στην οποία οι άγγλοι συνεταίροι της Ε.Τ.Ε είχαν πλειοψηφική συµµετοχή στο 
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µετοχικό της κεφάλαιο, να βρεθούν στην κατοχή ατόµων που το επιχειρηµατικό τους 
κύρος δεν ήταν ανάλογο αυτού της Ε.Τ.Ε (Χατζηιωσήφ 2002 Β1: 39). 
       Η πρωτοβουλία του Τσουδερού προκάλεσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και 
ενόσω συνεχίζονταν οι διαπραγµατεύσεις στη Γενεύη, κυβερνητική κρίση και µεταβολή 
στη σύνθεση του κυβερνητικού συνασπισµού. Το Λαϊκό Κόµµα διαφωνώντας µε τη 
λύση Τσουδερού  απέσυρε την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση Ζαΐµη, που ήταν 
κυβέρνηση συνασπισµού και αποτελούνταν από πέντε κόµµατα. Ακολούθησε 
κυβερνητικός ανασχηµατισµός µε τη συνεργασία των τεσσάρων άλλων κοµµάτων υπό 
την προεδρία και πάλι του Αλέξανδρου Ζαΐµη. Η νέα κυβέρνηση εξουσιοδοτήθηκε από 
τη Βουλή, τον Αύγουστο του 1827, να θεσπίσει µέτρα σχετικά µε την οργάνωση και 
λειτουργία µιας νέας ΚΤ. 
        Η επικύρωση της συµφωνίας ανάµεσα στην ελληνική πλευρά και τη ∆ηµοσιονοµική 
Επιτροπή της Κ.τ.Ε πραγµατοποιήθηκε µε την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Γενεύης 
στις 15 Σεπτεµβρίου του 1927, ενώ το Φεβρουάριο του 1928 υπογράφηκε σύµβαση 
ανάµεσα στο ελληνικό κράτος και την Ε.Τ.Ε που ρύθµιζε τις µεταξύ τους οικονοµικές 
σχέσεις. Το Μάρτιο του 1928 έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της Ε.Τ.Ε 
ενέκρινε οµόφωνα τις συµβάσεις που καθόριζαν τις µεταβολές που θα επέρχονταν  στη 
µορφή και τη λειτουργία της. Τον Ιανουάριο του 1928 εξεδόθη υπό την αιγίδα της Κ.τ.Ε 
το λεγόµενο «τριµερές» δάνειο το οποίο καλύφθηκε πέντε φορές µέσα σε διάστηµα 
λίγων ωρών µε τη µέθοδο της δηµόσιας εγγραφής στις κεφαλαιαγορές του Λονδίνου και 
της Νέας Υόρκης. Το προϊόν του δανείου ήταν 9 εκατοµµύρια λίρες και ονοµάστηκε 
τριµερές διότι τα έσοδα του δανείου προορίζονταν για την αντιµετώπιση των δαπανών 
που απαιτούσε η αποκατάσταση των προσφύγων, η κάλυψη των δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων και η κάλυψη της νοµισµατικής κυκλοφορίας της δραχµής ώστε να 
στηριχτεί η νοµισµατική µεταρρύθµιση επί υγιών βάσεων και πιο συγκεκριµένα επί της 
αρχής της κυκλοφορίας (Currency Principle). Η δραχµή συνδέθηκε έµµεσα µε το χρυσό, 
καθώς η ισοτιµία της συνδέθηκε άµεσα µε την αγγλική λίρα, η οποία ήταν νόµισµα 
χρυσής  βάσης, και κατά συνέπεια η Ελλάδα ήρε το καθεστώς αναγκαστικής 
κυκλοφορίας και επανήλθε στον Κανόνα Συναλλάγµατος Χρυσού (ΚΣΧ) (gold exchange 
standard). Η ισοτιµία δραχµής – λίρας ορίστηκε στις 375 δραχµές. 
        Η σταθεροποίηση της δραχµής είχε ως περιεχόµενο κατά πρώτον, την επίσηµη 
αναγνώριση της µείωσης της αξίας που είχε υποστεί το εθνικό νόµισµα και επιπρόσθετα 
την υποχρέωση που αναλάµβανε η νέα ΚΤ να ανταλλάσσει τα τραπεζογραµµάτια που 
κυκλοφορούσαν µε αξίες χρυσού ή αξίες άµεσα συνδεδεµένων µε το χρυσό, ήτοι 
συνάλλαγµα µετατρέψιµο σε χρυσό. 
        Οι αρχές που διαρρύθµιζαν τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.τ.Ε) 
 κατά σύσταση της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής αλλά και βάσει της κεκτηµένης διεθνής 
εµπειρίας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
α) στην ανεξαρτησία της ΚΤ 
β) στο αποκλειστικό δικαίωµα της έκδοσης τραπεζογραµµατίων, 
γ) στον περιορισµό των εργασιών της ΚΤ σε βραχυπρόθεσµες πιστώσεις και σε 
προεξοφλήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης,  
δ) στη συγκέντρωση παρά της ΚΤ όλων των ταµειακών δοσοληψιών του κράτους και 
των κρατικών επιχειρήσεων, 
ε) την απόκτηση επαρκούς καλύµµατος, για τη ρύθµιση της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
κατά ενιαίο τρόπο και  
στ) την µείωση του δηµοσίου χρέους προς την ΚΤ και τον επακριβή καθορισµό των 
µελλοντικών πιστώσεων που είναι δυνατόν να χορηγούνται προς το κράτος (Βενέζης 
1955: 24). 
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         Παράλληλα η Τ.τ.Ε θα εκτελούσε εφεξής την εκκαθάριση των διατραπεζικών 
συναλλαγών δηλαδή θα αποτελούσε το συµψηφιστικό κέντρο (Clearing House) του 
πιστωτικού συστήµατος της χώρας, ενώ θα παρείχε και τη δυνατότητα στις εµπορικές 
τράπεζες να καταφεύγουν σε αυτήν για την αναπροεξόφληση των βραχυπρόθεσµων 
τίτλων που κατείχαν στο χαρτοφυλάκιο τους, αναλαµβάνοντας το ρόλο του έσχατου 
δανειστή (lender of last resort). Η νέα ΚΤ της χώρας, η Τ.τ.Ε, όπως πιστοποιείται και από 
το καταστατικό της ήταν οργανωµένη και συγκροτηµένη βάσει των αρχών του 
σύγχρονου (Central Banking) απ’ αυτές προσδιορίστηκαν από τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές 
∆ιασκέψεις των Βρυξελλών και της Γενεύης. Η Τ.τ.Ε ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 14 
Μαΐου 1928 µε την υποχρέωση συν τοις άλλοις να διατηρεί κάλυµµα που να µην είναι 
κατώτερο σε αξία από το 40% του ποσού των τραπεζογραµµατίων που βρίσκονταν σε 
κυκλοφορία, όπως και των άλλων της υποχρεώσεων όψεως. Επίσης ορίστηκε ότι το 
αποκλειστικό εκδοτικό της προνόµιο θα µπορούσε να ανακληθεί οποτεδήποτε αν η ΚΤ 
δεν θα ήταν σε θέση να διατηρήσει σταθερή την αξία των τραπεζογραµµατίων της σε 
χρυσό, που ήταν σύµφωνα µε το καταστατικό της το πρωταρχικό της καθήκον (Τ.τ.Ε 
1978: 80,82). 
 
 
2.4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Τ.Τ.Ε ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η οικονοµική κατάσταση της Ε.Τ.Ε καθ� όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄20 και 
µέχρι τη δηµιουργία της Τ.τ.Ε και της de facto αρχικά & de jure µετέπειτα 
σταθεροποίηση της δραχµής και εφαρµογής της νοµισµατικής µεταρρύθµισης του 1928, 
χαρακτηριζόταν από τη διαρκή επιδείνωση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της. 
Μεγάλο µέρος του ενεργητικού της Ε.Τ.Ε ήταν δεσµευµένο σε τίτλους του δηµοσίου 
χρέους που δεν ήταν εύκολα ρευστοποιήσιµοι. Οι συνολικές πιστώσεις προς το κράτος 
ανέρχονταν σε ποσοστό που κατά προσέγγιση υπολογίζεται ότι κάλυπτε το 40 µε 50% 
του ενεργητικού της τράπεζας πριν την αναµόρφωση του τραπεζικού συστήµατος.  
        Αν συνυπολογιστεί µάλιστα ότι οι όροι του δανεισµού της Εθνικής προς το ελληνικό 
∆ηµόσιο ήταν πολύ ευνοϊκοί για το κράτος καθίσταται καταφανές ότι η Ε.Τ.Ε κατέγραψε 
σηµαντικές απώλειες στο χαρτοφυλάκιο της από τα πληθωριστικά φαινόµενα που 
υπήρξαν, αρκούντως έντονα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄20 (Χριστοδουλάκη 
2002 Β1: 260). 
       Η ακινητοποίηση σηµαντικού µέρους του ενεργητικού της Ε.Τ.Ε σε χρεόγραφα του 
∆ηµοσίου σήµαινε ταυτόχρονα και µείωση των χορηγήσεών της προς τον ιδιωτικό τοµέα 
της οικονοµίας, αποστερώντας από την Τράπεζα ένα προνοµιακό πεδίο άντλησης 
κερδών, εξέλιξη που αναµφίβολα επέφερε αρνητικά αποτελέσµατα τόσο στην πορεία της 
κερδοφορίας της, µειώνοντάς την σηµαντικά, όσο και στη διατήρηση του µεριδίου 
αγοράς που κατείχε. Αυτό σήµαινε ότι υποχωρούσε η ανταγωνιστικότητα της Ε.Τ.Ε ως 
προς τα ανταγωνιστικά τραπεζικά ιδρύµατα. Αυτό προήλθε τόσο από το γεγονός ότι οι 
αντίπαλοι της Εθνικής εκµεταλλεύτηκαν το κενό που προκλήθηκε από τη µείωση των 
πιστώσεων που παρείχε η Ε.Τ.Ε προς τον ιδιωτικό τοµέα, το οποίο έσπευσαν να 
καλύψουν, όσο και από το ότι αξιοποίησαν, σε µεγαλύτερο βαθµό από την Ε.Τ.Ε λόγω 
της µεγαλύτερης -αναλογικά – διαθεσιµότητας την οποία είχαν σε ρευστό χρήµα, τις 
κερδοσκοπικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του ΄20 και µέχρι τη 
νοµισµατική σταθεροποίηση στην αγορά συναλλάγµατος, εξαιτίας των έντονων και 
συχνών µεταβολών που σηµειώθηκαν στην εξωτερική αξία της δραχµής, φαινόµενο που 
υπήρξε φυσιολογική απόρροια των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που γνώρισε αυτή 
την περίοδο η δραχµή. Με άλλα λόγια η έντονη πτωτική πορεία της εσωτερικής αξίας της 
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δραχµής προκάλεσε, όπως ήταν αναµενόµενο, και ισχυρές µεταβολές στην εξωτερική 
της αξία (Χατζηιωσήφ 1993: 240-241) (Κωστής 1988: 59-60).  
         Η ίδρυσή της Τ.τ.Ε λειτούργησε ευεργετικά για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου 
της Ε.Τ.Ε και τη δραστική βελτίωση στα µεγέθη της ρευστότητας και της κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας. Η Ε.Τ.Ε πέτυχε την εκκαθάριση του ενεργητικού της από τα 
στοιχεία εκείνα που λειτουργούσαν ανασταλτικά στην άσκηση της εµπορικής της 
δραστηριότητας και κατ’ επέκταση στη µεγιστοποίηση της λειτουργικής της 
κερδοφορίας. Συγκεκριµένα µεταβίβασε στη νεοπαγή ΚΤ της χώρας τις οµολογίες σε 
χρυσό που διατηρούσε ως κάλυµµα των τραπεζογραµµατίων που εξέδωσε τα έτη 1915 
και 1920, οι οποίες αντιπροσώπευαν κάτι λιγότερο από το 6% του συνολικού δηµοσίου 
χρέους που µεταβιβάστηκε στην Τ.τ.Ε, που ήταν και το µόνο ρευστοποιήσιµο και 
διαπραγµατεύσιµο στη δευτερογενή αγορά χαρτοφυλάκιο πρόσφορο για άσκηση 
πολιτικής ανοικτής αγοράς. Το υπόλοιπο τµήµα του δηµοσίου χρέους που µεταβίβασε η 
Ε.Τ.Ε στην νέα εκδοτική τράπεζα δεν ήταν ρευστοποιήσιµο και προερχόταν από την 
πληθωριστική περίοδο της δεκαετίας του ΄20.  (Χριστοδουλάκη 2002Β1: 264). Το τµήµα 
αυτό του δηµοσίου χρέους  αποτελείτο από εκδόσεις ακάλυπτων τραπεζογραµµατίων 
που αποσκοπούσαν ικανοποίηση κρατικών αναγκών, κατ’ εφαρµογή, µε στρεβλό όµως 
τρόπο, του νόµου ΓΧΜΒ΄, καθώς και από άλλες άµεσες πιστώσεις προς το κράτος. Αυτό 
το µέρος του δηµοσίου χρέους αντιστοιχούσε στο 12% του ΑΕΠ του 1927 και 
συνιστούσε περίπου το 94% του συνολικού δηµοσίου χρέους που κατείχε η Τ.τ.Ε την 
ηµέρα έναρξης της λειτουργίας της και αποτελούσε κάτι λιγότερο από το ήµισυ του 
ενεργητικού της. 
         Αντιθέτως στα ταµεία της Ε.Τ.Ε εισέρευσαν το 1/3 του εξωτερικού δανείου που 
συνήφθη για την πραγµατοποίηση της νοµισµατικής µεταρρύθµισης, ήτοι τρία 
εκατοµµύρια στερλίνες, που χρησιµοποιήθηκαν για την αποπληρωµή των 
συσσωρευµένων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων τα οποία κάλυπτε ουσιαστικά η Ε.Τ.Ε µε 
εκδόσεις ακάλυπτων τραπεζογραµµατίων και την παροχή άµεσων πιστώσεων προς το 
κράτος. Παράλληλα η Ε.Τ.Ε διατήρησε στο χαρτοφυλάκιο της τίτλους του δηµοσίου 
χρέους που ανέρχονταν στο 18% περίπου του συνολικού δηµοσίου χρέους που κατείχε 
πριν τη νοµισµατική µεταρρύθµιση. Από το µέρος αυτό του δηµοσίου χρέους ένα ποσό 
ίσο σχεδόν µε το 2,50% του ΑΕΠ ή 11,25% του συνολικού δηµοσίου χρέους συνίστατο 
από οµολογίες, σε χρυσό και δραχµές, που ήταν διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο 
της Αθήνας. Επιπλέον όλων αυτών η Ε.Τ.Ε µεταβίβασε σε αξιόγραφα, ρευστά διαθέσιµα 
κι εν γένει απαιτήσεις από εκείνες που επιτρεπόταν να κατέχει η νέα ΚΤ. Το  σύνολο των 
στοιχείων αυτών που µεταβιβάστηκαν δεν υπερέβαινε το 50 εκατοµµύρια δραχµές, τη 
στιγµή που οι προεξοφλήσεις αξιογράφων της Ε.Τ.Ε την πρώτη µέρα λειτουργίας της ως 
αµιγώς εµπορικής τράπεζας ήταν σχεδόν εικοσαπλάσιες σε αξία του ποσού που είχε 
µεταβιβαστεί στην Τ.τ.Ε από συναφείς απαιτήσεις. Ιδιαίτερης µνείας χρήζει και η 
διευθέτηση που πέτυχε η Ε.Τ.Ε αναφορικά µε την προνοµιακή µεταχείριση που έτυχε για 
τη διαχείριση των καταθέσεων των  Ν.Π.∆.∆  και των διαφόρων ταµείων, γεγονός που 
δεικνύει το πόσο ευνοϊκή και ευεργετική ήταν για την Ε.Τ.Ε η εφαρµογή του σχεδίου για 
την επίτευξη της νοµισµατικής σταθερότητας. Ειδικότερα η Εθνική κατόρθωσε να 
αποσπάσει τη νοµοθετική ρύθµιση που της επέτρεπε να διαχειρίζεται τις καταθέσεις των 
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών µε χαµηλό επιτοκιακό κόστος (κατά 1% 
µικρότερο επιτόκιο από το επιτόκιο που πλήρωνε για τις απλές καταθέσεις). Η 
διευθέτηση αυτή ήταν εξαιρετικά σηµαντική για την Ε.Τ.Ε όχι µόνο γιατί διαχειριζόταν 
τις καταθέσεις αυτές µε χαµηλό κόστος αλλά και γιατί το ύψος των καταθέσεων αυτών 
ήταν πολύ µεγάλο παρέχοντας στην Ε.Τ.Ε υψηλή ρευστότητα, κάτι που αποτελούσε το 
συγκριτικό της πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις άλλες εµπορικές τράπεζες, δίνοντας στην 
Εθνική τη δυνατότητα να επανακτήσει µέρος της οικονοµικής ισχύος που είχε απωλέσει 

 



 124

κατά τη δεκαετία του ΄20. Η ρύθµιση µάλιστα αυτή επέσυρε την οργή της 
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε, διότι αποτελούσε κατ’ ουσίαν φαλκίδευση των 
συµφωνιών που είχε συνάψει µε το ελληνικό κράτος και νόθευση των αρχών λειτουργίας 
και οργάνωσης του (Central Banking) (Κωστής 1986: 51). 
        Παραµονές της νοµισµατικής µεταρρύθµισης η Ε.Τ.Ε θα προβεί στην ίδρυση της 
Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας το 1927, η οποία θα πετύχει να αποκτήσει το οιονεί 
µονοπώλιο της άσκησης της κτηµατικής πίστης στη χώρα. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό 
µε τη δηµιουργία το 1929 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε), η οποία υπήρξε 
προϊόν κρατικής πρωτοβουλίας και φιλοδοξούσε να αποτελέσει τον κυρίαρχο πιστωτικό 
φορέα του αγροτικού κόσµου, ολοκληρώνεται, µε την ίδρυση και της Τ.τ.Ε, µια πρώτη 
φάση, ενός υποτυπώδους έστω, καταµερισµού των τραπεζικών εργασιών στο ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η συγκρότηση των τριών αυτών ιδρυµάτων, της Εθνικής 
Κτηµατικής το 1927, της Τ.τ.Ε το 1928 και της Α.Τ.Ε το 1929, θα περιορίσει  το εύρος 
των εργασιών της Ε.Τ.Ε, καθιστώντας την µια ακραιφνώς εµπορική τράπεζα που 
αντλούσε την ισχύ της από το µέγεθος των καταθέσεων που είχε την ικανότητα να 
προσελκύει, αλλά ταυτόχρονα αποκτούσε, λόγω των προνοµιακών διευθετήσεων που 
πέτυχε να αποσπάσει κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την υλοποίηση της 
νοµισµατικής µεταρρύθµισης, εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ρευστότητας κι ένα «υγιές» 
χαρτοφυλάκιο, στοιχεία που της επέτρεψαν να τονώσει αισθητά την πιστωτική της 
διείσδυση στον ιδιωτικό τοµέα και να ενισχύσει δραστικά τα µεγέθη της κερδοφορίας της 
(Κυρκιλίτσης 1935: 37-39). 
          Το µέγεθος όµως της επιρροής που διέθετε η Ε.Τ.Ε, το µακράν ισχυρότερο κέντρο 
οικονοµικής ισχύος της χώρας, καταδεικνύεται και από την διαχρονική της ικανότητα να 
αποσπά ρυθµίσεις ευεργετικού χαρακτήρα, κατά πολύ µεγαλύτερες απ’ αυτές που θα 
περίµενε κάποιος, σε περιόδους όπου η πίεση του διεθνούς πιστωτικού κεφαλαίου προς 
τη χώρα οδηγούσε στην πιεστική λήψη σκληρών οικονοµικών µέτρων και εφαρµογής 
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων ευρείας κλίµακας. Η Ε.Τ.Ε κατόρθωσε τόσο στην 
περίπτωση της εφαρµογής της νοµισµατικής µεταρρύθµισης του 1928 όσο και της 
επιβολής του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου (∆.Ο.Ε) το 1898 να αποσπάσει άκρως 
ευνοϊκές γι’ αυτήν παραχωρήσεις εξυγιαίνοντας το χαρτοφυλάκιο της κι ενισχύοντας 
την, ήδη ισχυρότατη, θέση της στην εγχώρια οικονοµική πραγµατικότητα (Κωστής 
1988:39) (Χατζηιωσήφ 2002Α1: 313-314). Αυτού του είδους τα επεισόδια της ελληνικής 
οικονοµικής ιστορίας καταδεικνύουν όχι απλά την αναµφισβήτητη οικονοµική ισχύ της 
Ε.Τ.Ε αλλά και τη µεγάλη πολιτική επιρροή της και τον σηµαντικό βαθµό αυτονοµίας 
από  πολιτικές επιρροές όταν κάτι τέτοιο υπαγορευόταν από το, ιδιωτικοοικονοµικού 
χαρακτήρα, συµφέρον της. Όµως αυτά τα ιστορικά επεισόδια υποδηλώνουν κι ένα 
βαθύτερο ρόλο που, είτε ρητά είτε υπόρρητα, αναγνωρίζεται για την Ε.Τ.Ε εντός του 
ελληνικού σχηµατισµού˙ του φορέα που η λειτουργία του, µε τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά που διέκριναν αυτήν τη λειτουργία και δράση του, στοιχειοθετούσε το 
βασικό παράγοντα αναπαραγωγής των υφισταµένων παραγωγικών σχέσεων στο 
εσωτερικό της χώρας και παγίωνε τη χαµηλή θέση της Ελλάδας στο διεθνή καταµερισµό 
εργασίας µέσα από το µηχανισµό των πιστώσεων που παρείχε και της συµβολής της στον 
τρόπο µε τον οποίο συνδεόταν η ελληνική οικονοµία µε τις αγορές προϊόντων και 
χρηµατικού κεφαλαίου του εξωτερικού. Ο ρόλος αυτός της Ε.Τ.Ε ως εγγυητή της 
σταθερότητας της εσωτερικής διάρθρωσης και της διεθνούς θέσης του ελληνικού 
οικονοµικού σχηµατισµού, ήταν αυτός που αφενός αποκρυστάλλωνε τις υφιστάµενες 
σχέσεις κοινωνικοοικονοµικής ισχύος στο εσωτερικό της χώρας, µια δοµή σχέσεων στην 
οποία η Ε.Τ.Ε κατείχε κυρίαρχη θέση, και αφετέρου συντελούσε στην σφυρηλάτηση και 
διατήρηση µιας σχέσης συνύπαρξης µε τους ξένους πιστωτές, των οποίων οι πιστώσεις 

 



 125

λειτουργούσαν, εν πολλοίς, προς την κατεύθυνση της διατήρησης των εσωτερικών 
συσχετισµών ισχύος (Χατζηιωσήφ 1993: 401-402) και (Χατζηιωσήφ 2002Α1: 313). 
         Η οικονοµική κατάσταση της Τ.τ.Ε µε την έναρξη των εργασιών της ήταν τέτοια 
που δεν της επέτρεπε να ασκήσει το ρόλο που έπρεπε ως µια ΚΤ σύµφωνα µε τις αρχές 
του Central Banking. Το µέγεθος του χαρτοφυλακίου της αλλά και το είδος των 
στοιχείων που το αποτελούσαν ήταν ανεπαρκές για να επιτελέσει µε 
αποτελεσµατικότητα το, οµολογουµένως, δύσκολο έργο της ως ο  φορέας που θα 
εγγυούνταν  τη σταθερότητα της εξωτερικής και εσωτερικής αξίας της δραχµής και ως ο 
ρυθµιστής της νοµισµατικής κυκλοφορίας και εποπτεύουσα αρχή του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το τελευταίο σήµαινε πως η Τ.τ.Ε έπρεπε να διαθέτει 
την απαραίτητη ρευστότητα, καθώς και τα µέσα που θα την καθιστούσαν ικανή να 
επηρεάζει αποφασιστικά τη ρευστότητα των εµπορικών τραπεζών, δρώντας όταν αυτό 
κρινόταν αναγκαίο και ως ο «έσχατος δανειστής» (lender of last resort), αλλά και 
επηρεάζοντας τα επιτόκια των εµπορικών τραπεζών µέσω των εργαλείων της 
νοµισµατικής πολιτικής που διαθέτει µια ΚΤ προκειµένου να είναι σε θέση να 
διαµορφώνει, άµεσα ή έµµεσα, τα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας.  
        Η ικανότητα όµως της Τ.τ.Ε να µπορεί να επιτελεί αποτελεσµατικά τη λειτουργία 
της υπονοµεύονταν από τη σηµαντική έλλειψη ρευστότητας και την ανεπαρκή οργάνωση 
κάποιων θεσµικών µηχανισµών που θα της επέτρεπαν να επιβληθεί στο εγχώριο 
τραπεζικό σύστηµα ως η ΚΤ της χώρας και αδιαµφισβήτητος ρυθµιστής του 
νοµισµατικού συστήµατος.  
        Οι διευθετήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ως προς τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου 
που θα κατείχε η Τ.τ.Ε κατά την ηµέρα έναρξης των εργασιών της, προσδιόρισε 
αποφασιστικά το γεγονός ότι η ΚΤ τελούσε σε αδυναµία εκπλήρωσης της αποστολής 
της. Η Τ.τ.Ε βαρέθηκε αντιµέτωπη µε αυτή την κατάσταση καθώς το µεγαλύτερο µέρος 
του ενεργητικού της ήταν ακινητοποιηµένο από το δηµόσιο χρέος που της είχε 
µεταβιβάσει η Ε.Τ.Ε,  λόγω του χαρακτήρα των τίτλων του χαρτοφυλακίου, που 
αφορούσε δάνεια προς το κράτος έναντι του εκδοτικού προνοµίου που κατείχε η Ε.Τ.Ε 
και µια σειρά άλλων πιστώσεων  προς το κράτος που στην πλειοψηφία τους είχαν µακρύ 
χρονικό ορίζοντα αποπληρωµής και δεν ήταν εύκολα ρευστοποιήσιµες, γεγονός που δεν 
προσέδιδε στην νεοπαγή ΚΤ την απαιτούµενη ρευστότητα (Κωστής 1986: 46), 
(Χριστοδουλάκη 2002Β1: 264). Παράλληλα η ικανότητά της Τ.τ.Ε να διαδραµατίσει το 
ρόλο της ως «τράπεζα των τραπεζών», όπως υπαγορευόταν από τις σύγχρονες 
αντιλήψεις του Central Banking διεθνώς, ναρκοθετήθηκε από την αποστέρηση της νέας 
τράπεζας απ’ το ότι το καταστατικό της δεν περιελάµβανε την υποχρέωση των 
εµπορικών τραπεζών να καταθέτουν µέρος των αποθεµατικών τους, ρύθµιση που θα 
µεταβληθεί αργότερα, και τα συναλλαγµατικά τους διαθέσιµα στην ΚΤ. Μόνο η Ε.Τ.Ε 
υποχρεώθηκε να καταθέτει ένα ελάχιστο 7% επί των καταθέσεων όψεως που διέθετε 
στην Τ.τ.Ε (Χριστοδουλάκη 2002Β1: 263). Η παραβίαση µάλιστα του πρωτόκολλου της 
Γενεύης που όριζε ότι η Τ.τ.Ε θα συγκέντρωνε τις καταθέσεις των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, δικαίωµα που η κυβέρνηση το παραχώρησε στην Ε.Τ.Ε ως το 1950, 
επέτεινε δραµατικά το πρόβληµα που θα αντιµετώπιζε η ΚΤ στην προσπάθειά της να 
υλοποιήσει τις στοχεύσεις της στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον. Αν µάλιστα 
πέρα των παραπάνω συνεκτιµηθεί ότι το εµπορικό χαρτοφυλάκιο της Τ.τ.Ε κατά την 
πρώτη ηµέρα λειτουργίας της ήταν µόλις 50 εκατοµµύρια δραχµές, τη στιγµή που στα 
τέλη του 1928 οι αντίστοιχες τοποθετήσεις των εµπορικών τραπεζών ξεπερνούσαν τα 5 
δισεκατοµµύρια δραχµές (Κωστής 1986: 46), καταδίκαζε την Τ.τ.Ε να περιοριστεί στο 
ρόλο του θεµατοφύλακα της εξωτερικής αξίας της δραχµής, αντίληψη που ουσιαστικά 
αποδεχόταν και ο Αλέξανδρος ∆ιοµήδης (Κωστής 1986: 471), ο οποίος κατέλαβε τη 
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θέση του πρώτου ∆ιοικητή της Τ.τ.Ε ενώ ο Εµµανουήλ Τσουδερός υπήρξε ο πρώτος 
Υποδιοικητής του Ιδρύµατος.  
        Η νέα ΚΤ διέθετε πάντως ικανή επάρκεια σε συναλλαγµατικά διαθέσιµα, καθώς ο 
χρυσός και το ξένο συνάλλαγµα που κατείχε κατά την έναρξη της λειτουργίας της 
αντιστοιχούσε στο 53% περίπου όλων των υποχρεώσεων όψεως που είχε η Τράπεζα και 
κάλυπτε πάνω από το 80% της νοµισµατικής κυκλοφορίας (Χριστοδουλάκη 2002Β1: 
264), τη στιγµή που το καταστατικό όριζε ότι το ποσοστό του καλύµµατος έπρεπε να µην 
είναι κατώτερο του 40% του συνόλου της αξίας των υποχρεώσεων όψεως. 
Το  µεγαλύτερο µέρος αυτού του καλύµµατος προερχόταν από το 1/3 του τριµερούς 
δανείου του 1928, ήτοι τρία εκατοµµύρια στερλίνες, ενώ το υπόλοιπο µέρος του 
αποθέµατος προερχόταν από τις µεταβιβάσεις των οµολογιών σε χρυσό που 
πραγµατοποίησε η Ε.Τ.Ε προς την ΚΤ. 
           Η καταφανής αδυναµία στην οποία βρισκόταν η Τ.τ.Ε να επηρεάσει την 
πιστωτική συµπεριφορά των τραπεζών και να ρυθµίσει αποτελεσµατικά τη νοµισµατική 
κυκλοφορία υποσκάπτονταν, πέραν της καχεκτικής της ρευστότητας και της ευρωστίας 
που διέκρινε στον τοµέα αυτό τις µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και από το χαµηλό 
βαθµό ανάπτυξης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, γεγονός που οδηγούσε στο να εκδίδεται 
το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των κρατικών οµολογιών στις κεφαλαιαγορές του 
εξωτερικού µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτή η άσκηση πολιτικής ανοικτής αγοράς 
(Τσουλφίδης 2003: 242).Σε αυτή την κατάσταση πρέπει να προστεθεί και η εχθρική 
στάση που κράτησαν οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, µέσα και από τη συγκρότηση 
το 1928 της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ) στην προσπάθειά της ΚΤ να 
επιβληθεί στο πιστωτικό σύστηµα, µειώνοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ των εµπορικών 
τραπεζών ώστε να µειώσουν προς όφελός τους το κόστος απόκτησης χρήµατος (Κωστής 
1986: 52), ενώ ταυτόχρονα η παρέµβασή της στη χρηµαταγορά, είτε µέσω της µεταβολής 
του προεξοφλητικού επιτοκίου ή παροχής πιστώσεων άµεσα π.χ. προς το κράτος αφενός 
ήταν πρακτικά αδύνατο να πραγµατοποιηθεί λόγω της ισχνής ρευστότητας του 
ιδρύµατος αλλά και αφετέρου προσέκρουε και στην υποχρεωτική σχέση που έπρεπε να 
διατηρεί ανάµεσα στη νοµισµατική κυκλοφορία και στο συναλλαγµατικό της κάλυµµα. 
Η ανεπάρκεια της ΚΤ να ρυθµίζει µε αποτελεσµατικότητα νοµισµατικά µεγέθη 
υπονόµευε και την ικανότητά της να διατηρεί σταθερή την εσωτερική και κατ’ επέκταση 
και την εξωτερική αξία του νοµίσµατος, τουλάχιστον σε µια µεσοµακροπρόθεσµη βάση.  
        Σ’ αυτό το εξαιρετικά αντίξοο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον ξεκίνησε τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας της η Τ.τ.Ε, η ύπαρξη της οποίας ήταν συνυφασµένη µε την επιτυχία 
του προγράµµατος της νοµισµατικής σταθεροποίησης.  
 
 
2.5. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1928-1932  
              
 Η έναρξη των εργασιών της Τ.τ.Ε θα βρει την Ε.Τ.Ε σε σαφώς ισχυρότερη θέση, σε 
σύγκριση µε την προγενέστερη της νοµισµατικής µεταρρύθµισης χρονική περίοδο, παρά 
τον περιορισµό του εύρους των εργασιών της που έλαβε χώρα εξαιτίας τόσο της ίδρυσης 
της νέας ΚΤ, που σήµαινε για την Ε.Τ.Ε την απώλεια άσκησης του εκδοτικού προνοµίου, 
της ταµειακής εξυπηρέτησης του ∆ηµοσίου και της διαχείρισης των συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων της χώρας, όσο και της δηµιουργίας της Α.Τ.Ε που αποστέρησε από την 
Εθνική ένα προνοµιακό της πιστωτικό χώρο, τον χώρο άσκησης της αγροτικής πίστης. Σε 
συνδυασµό µε τη συγκρότηση της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας, η οποία ανέλαβε την 
άσκηση της υποθηκικής πίστης  η ύπαρξη της οποίας υπήρξε προϊόν πρωτοβουλίας της 
Ε.Τ.Ε, η Εθνική εκ των πραγµάτων έστρεψε το σύνολο του πιστωτικού δυναµικού της 
στην εξυπηρέτηση της επιχειρηµατικής κοινότητας, εξορθολογίζοντας σε µεγάλο βαθµό 
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και τα πιστωτικά της κριτήρια. Η Ε.Τ.Ε θα προβεί σε αυτή την περίοδο σε σηµαντική 
αύξηση των χορηγήσεων της ακολουθώντας µια έντονα επιθετική πολιτική προς τις 
άλλες εµπορικές τράπεζες (Κωστής 1986: 63,65),  (Κυρκιλίτσης 1935: 10-11), 
(Αναγνωστόπουλος 1940: 55-56). Ταυτόχρονα ραγδαία αύξηση σηµειώθηκε και στις 
αποταµιεύσεις που προσέλκυσε η Ε.Τ.Ε (Κυρκιλίτσης 1935: 11), (Αναγνωστόπουλος 
1940: 52-54), καθώς η νοµισµατική σταθεροποίηση αποκατέστησε την εµπιστοσύνη του 
κοινού προς το εθνικό νόµισµα, κάτι που ώθησε το κοινό όχι µόνο να ενισχύσει την 
αποταµιευτική ροή προς τις τράπεζες αλλά και να υπάρξει µετατόπιση των καταθέσεων 
από τους λογαριασµούς όψεως στους λογαριασµούς ταµιευτηρίου και προθεσµίας. Η 
σηµασία της µεταβολής αυτής πρέπει να γίνει κατανοητή σε σχέση µε την περίοδο πριν 
την υλοποίηση της νοµισµατικής σταθεροποίησης, όταν ο έντονος πληθωρισµός 
οδηγούσε στην τοποθέτηση των αποταµιευτικών πόρων προς τους λογαριασµούς όψεως, 
κατάσταση που υποχρέωνε τις τράπεζες να αποφεύγουν την παροχή 
µεσοµακροπρόθεσµων πιστώσεων, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα 
ανάπτυξης της παραγωγικής βάσης (Χατζηιωσήφ 1993: 241). 
         Παράλληλα αναδύεται και το φαινόµενο του πολλαπλασιασµού των πτωχεύσεων 
των τραπεζικών ιδρυµάτων, όχι µόνο σε τράπεζες τοπικής σηµασίας αλλά και τραπεζών 
µε σηµαντική παρουσία στον τραπεζικό χώρο, εξέλιξη που αντικατοπτρίζει την αδυναµία 
των ιδρυµάτων αυτών να ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό υπό συνθήκες νοµισµατικής 
σταθερότητας, αφού ο πολλαπλασιασµός των τραπεζικών ιδρυµάτων κατά την περίοδο 
1918-1928 αποδίδεται στις κερδοσκοπικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν λόγω του 
υψηλού πληθωρισµού και των έντονων µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος που 
παρείχαν την δυνατότητα αποκόµισης υψηλών κερδών (Χατζηιωσήφ 1993: 240), 
(Κωστής 1997: 27). Η  εκκαθάριση, µέσω των πτωχεύσεων των τραπεζών, που 
πραγµατοποιείται στη χρηµαταγορά συντελεί στη δηµιουργία µιας τάσης 
συγκεντρωτισµού στην τραπεζική αγορά (Κωστής 1986: 67), µε τη συγκρότηση 
ολιγοπωλιακών δοµών, και µε την Ε.Τ.Ε να κατέχει ηγετική θέση, δεδοµένου ότι δεν 
ήταν µόνο η µακράν ισχυρότερη εµπορική τράπεζα, αλλά διέθετε και συµµετοχές στο 
µετοχικό κεφάλαιο και άλλων σηµαντικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Η Ε.Τ.Ε θα ενισχύσει 
σε µεγάλο βαθµό τη θέση της στο τραπεζικό σύστηµα, υπερνικώντας τον ανταγωνισµό 
και κατορθώνοντας να ελέγχει ή να επηρεάζει µε διάφορους τρόπους ένα πολύ µεγάλο 
τµήµα του τραπεζικού συστήµατος. Η Ε.Τ.Ε ασκεί τον απόλυτο έλεγχο της Εθνικής 
Κτηµατικής Τράπεζας, διατηρεί σηµαντική συµµετοχή στο µετοχικό χαρτοφυλάκιο της 
Α.Τ.Ε, λόγω των κεφαλαίων που έχει διαθέσει για τη δηµιουργία της, έχοντας 
παράλληλα αντιπροσώπους στο διοικητικό Συµβούλιο της Α.Τ.Ε, ενώ εµφανίζει 
ταυτόχρονα ισχυρή παρουσία στην Εµπορική Τράπεζα, στην Τράπεζα Ελληνικής 
Εµπορικής Πίστεως, και σε µικρότερο βαθµό στη Λαϊκή Τράπεζα (Κωστής 1986: 68-69). 
        Η ισχυρή πιστωτική επέκταση της Ε.Τ.Ε και η ενίσχυση της κερδοφορίας της 
οφείλεται στην εφαρµογή της νοµισµατικής µεταρρύθµισης, που επέτρεψε στην Εθνική 
να ενισχύσει τους αποταµιευτικούς της πόρους, κάτι που οφείλεται στο ότι το εθνικό 
νόµισµα ανέκτησε την εµπιστοσύνη του συναλλακτικού και αποταµιευτικού κοινού, 
αλλά κυρίως στην επιτυχία της Ε.Τ.Ε να εξυγιάνει το χαρτοφυλάκιο της µεταβιβάζοντας 
στην ΚΤ τις τοποθετήσεις που απαιτούσαν µεσοµακροχρόνια ακινητοποίηση των 
πιστώσεων και τη διατήρηση εξαιρετικά σηµαντικών πηγών άντλησης ρευστότητας π.χ. 
καταθέσεις των  Ν.Π.∆.∆. Αν στα ανωτέρω προστεθεί και η αδυναµία της νέας ΚΤ να 
επιβάλλει την παρουσία της στο χρηµατοπιστωτικό και νοµισµατικό περιβάλλον, 
εξαιτίας της ισχνής ρευστότητας που της διατέθηκε και των καχεκτικά ανεπτυγµένων ή 
ανύπαρκτων µηχανισµών άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής, ολοκληρώνεται το 
σκηνικό της παντοδυναµίας της Ε.Τ.Ε την πρώτη περίοδο µετά τη νοµισµατική 
σταθεροποίηση. Ενδεικτικό αυτής της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι οι 
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περισσότερες εµπορικές τράπεζες  διατηρούσαν καταθέσεις στην Ε.Τ.Ε, αναγνωρίζοντας 
της άτυπα το ρόλο του «έσχατου δανειστή», τη στιγµή που καµία νοµοθετική ρύθµιση 
δεν προέβλεπε να διατηρούν οι εµπορικές τράπεζες, πλην της Ε.Τ.Ε τµήµα των ρευστών 
διαθεσίµων τους στην ΚΤ, πράγµα τουλάχιστον ανορθόδοξο ως προς τις αρχές του 
σύγχρονου Central Banking.  
       Η ισχυροποίηση της Ε.Τ.Ε µετά την ίδρυσή της Τ.τ.Ε, αποτέλεσε συνειδητή επιλογή 
της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή η επιλογή αιτιολογείται βάση της παραδοχής των 
πολιτικών ιθυνόντων ότι η παρουσία της Εθνικής αποτελούσε σταθεροποιητικό 
παράγοντα για το ελληνικό πιστωτικό σύστηµα και βασικό µοχλό εφαρµογής της 
κρατικής οικονοµικής πολιτικής. Η αποστέρηση της Ε.Τ.Ε από τις εµπορικές της 
εργασίες και ο περιορισµός της δράσης της στο εύρος που υπαγόρευε το τραπεζικό δόγµα 
του Central Banking, συνιστούσε µια κίνηση που θεωρήθηκε ότι θα είχε, αν όχι 
αρνητικές, τουλάχιστον άγνωστες συνέπειες για την ελληνική οικονοµία. Η λύση που 
προκρίθηκε µε τη διατήρηση και την επαύξηση της ισχύος της Εθνικής και την 
ταυτόχρονη συγκρότηση µιας ΚΤ, η ίδρυση της οποίας αποτέλεσε την ικανοποίηση ενός 
απαράβατου αιτήµατος των ξένων πιστωτών, συνιστούσε µια εξέλιξη που ικανοποιούσε 
επαρκώς όλους τους εµπλεκόµενους παράγοντες (κράτος, Ε.Τ.Ε, ξένο κεφάλαιο), χωρίς 
να δηµιουργεί σοβαρούς τριγµούς στην προσπάθεια οικονοµικής ανασυγκρότησης και 
σταθεροποίησης του πολιτικοοικονοµικού status quo της χώρας (Κωστής 2003: 291). 
        Η λύση όµως αυτή, παρά το ότι ικανοποιούσε σε σηµαντικό βαθµό όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη, δεν έπαψε να δηµιουργεί αντιδράσεις από την πλευρά της Ε.Τ.Ε, οι 
ιθύνοντες της οποίας θεωρούσαν ότι υπονοµεύοντας την επιτυχία της νοµισµατικής 
µεταρρύθµισης, µε την οποία είχε και από το καταστατικό της ταυτιστεί η ίδια η ύπαρξη 
της Τ.τ.Ε, θα  πετύχαιναν τη διάλυση της και να επανακτούσαν τις εργασίες που 
εκχωρήθηκαν στη νέα ΚΤ. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Τ.τ.Ε επιχειρώντας να 
επιβληθεί στη χρηµαταγορά πολλαπλασίασε τα υποκαταστήµατα της κυρίως από το 
1930 και έπειτα σε περιοχές αυξηµένης παραγωγικής και εµπορικής δραστηριότητας, 
προβαίνοντας στην παροχή πιστώσεων προς τον επιχειρηµατικό κόσµο, κάτι που 
ερχόταν σε αντίθεση µε τις αρχές του Central Banking αλλά και του καταστατικού της, 
µε επιτόκιο χαµηλότερο ακόµα και απ’ το επίσηµο προεξοφλητικό της επιτόκιο 
(Mazower 1991: 219). Η κίνηση της Τ.τ.Ε να προβεί σε άµεσο πιστωτικό ανταγωνισµό, 
πρέπει να ερµηνευτεί, πέραν ως µια προσπάθεια απόκτησης του ελέγχου του τραπεζικού 
συστήµατος και ως αντίδραση στην εχθρική στάση που αντιµετώπισε από τις εµπορικές 
τράπεζες, µε προεξέχουσα την Ε.Τ.Ε.  
        Πιο συγκεκριµένα η Ε.Τ.Ε είχε την υποχρέωση, ως αντάλλαγµα για την ευνοϊκή 
µεταχείριση που έτυχε από το ελληνικό κράτος, να διατηρεί στην ΚΤ πιστωτικό 
υπόλοιπο ίσο τουλάχιστον µε το 7% των καταθέσεων της σε δραχµές στα µέρη όπου η 
Τ.τ.Ε διατηρούσε υποκαταστήµατα. Η Ε.Τ.Ε  διατηρούσε το µεγαλύτερο µέρος των 
δραχµικών της καταθέσεων, σύµφωνα µε τα στοιχεία που αυτή παρέθετε και τα οποία η 
ΚΤ αδυνατούσε να ελέγξει, σε επαρχιακές πόλεις αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο τη 
δέσµευση µέρους των καταθετικών της πόρων από την Τ.τ.Ε, αφού η τελευταία δεν 
διέθετε υποκαταστήµατα στις περιοχές αυτές. Η χρήση λοιπόν υποκαταστηµάτων στην 
επαρχία από την Τ.τ.Ε εξυπηρετούσε, κατά ένα µέρος, και την προσπάθεια απορρόφησης 
πόρων από την Ε.Τ.Ε και ακύρωση της προσπάθειας της τελευταίας να αποφύγει έµµεσα 
τις υποχρεώσεις της (Κωστής 1986: 86-87). Ταυτόχρονα το έργο της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης θα υπονοµευτεί συστηµατικά από τις εµπορικές τράπεζες, οι οποίες  θα 
ιδρύσουν τον Οκτώβριο του 1928, µε πρωτοβουλία των µεγαλύτερων εµπορικών 
τραπεζών, τον θεσµικό τους βραχίονα, την Ένωσή Ελληνικών Τραπεζών (Ε.Ε.Τ), η 
οποία πέρα από ένα όργανο προάσπισης των συµφερόντων και εναρµόνισης των 
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πιστωτικών τους πρακτικών θα λειτουργήσει και ως ένας φορέας συντονισµού του 
αγώνα τους ενάντια στην προσπάθεια της νέας ΚΤ να επιβληθεί (Κωστής 1986: 52-53). 
         Εξαιρετικής σηµασίας εξέλιξη, µετά την ίδρυσή της Τ.τ.Ε, αποτελεί και η µαζική 
τοποθέτηση συναλλαγµατικών πόρων προς το εξωτερικό από τις εµπορικές τράπεζες οι 
οποίες ακολουθώντας το γενικό ευρωπαϊκό προσανατολισµό  τοποθετούσαν σηµαντικά 
κεφάλαια στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, οι υψηλές αποδόσεις του οποίου από το 
1928, θα οδηγήσουν τις ευρωπαϊκές, χωρίς οι ελληνικές να αποτελέσουν εξαίρεση, 
τράπεζες να επενδύσουν σηµαντικότατα ποσά στο   Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, 
αντιστρέφοντας την µέχρι τότε ροή κεφαλαίων από την αµερικανική ήπειρο προς την 
ευρωπαϊκή (Κωστής 1986: 91). Αυτή η διαρροή συναλλάγµατος, σε συνδυασµό µε την 
εκρηκτική αύξηση του δηµοσίου χρέους, και των τοκοχρεολυσίων που θα απαιτηθούν 
για την αποπληρωµή του, θα οδηγήσουν στη δραστική µείωση των συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων της ΚΤ, το κάλυµµα της οποίας από το 75% της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
που αντιπροσώπευε στο τέλος του 1928 θα κατέλθει στο 53% το Σεπτέµβριο του 1931.  
         Η κατάρρευση στις τιµές των αξιών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης το 
φθινόπωρο του 1929, θα πιέσει τις εµπορικές τράπεζες στο να επαναχαράξουν την 
επενδυτική τους πολιτική, στρεφόµενες πλέον σε  αγορές χρεογράφων σε χρυσό του 
ελληνικού ∆ηµοσίου που διαπραγµατεύονταν στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, καθώς 
οι όροι έκδοσης τους ήταν εξαιρετικά ελκυστικοί (Κωστής 1986: 78). Με αυτό τον τρόπο 
οι εµπορικές τράπεζες, και κατεξοχήν η Ε.Τ.Ε, αφενός συνέχιζαν τις κερδοσκοπικές τους 
κινήσεις κατά της δραχµής ασκώντας πτωτικές πιέσεις στη συναλλαγµατική της αξία κι 
αφετέρου διακρατούσαν στο  χαρτοφυλάκιο τους σηµαντικό τµήµα του εξωτερικού 
δηµοσίου χρέους, αυξάνοντας την επιρροή τους πάνω στο ελληνικό κράτος 
(Βεργόπουλος 1978: 28). Άλλωστε ένας από τους κυρίαρχους λόγους που, από το 1930, η 
Τ.τ.Ε προέβαινε στη δηµιουργία νέων υποκαταστηµάτων, κυρίως σε πόλεις  όπου 
σηµειώνονταν έντονη δραστηριότητα του εξωτερικού εµπορίου, ήταν η προσπάθειά της 
να θέσει υπό έλεγχο τους συναλλαγµατικούς πόρους που εισέρρεαν στη χώρα από τις 
περιοχές αυτές, π.χ. Καλαµάτα, Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. στις οποίες η παρουσία 
των εµπορικών τραπεζών ήταν ιδιαίτερα έντονη (Κωστής 1986: 84). Ενδεικτή µάλιστα 
ως προς τη στάση που τήρησαν οι εµπορικές τράπεζες προς την Τ.τ.Ε, ήταν το γεγονός 
ότι παρά τα διόλου ευκαταφρόνητα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν στη ρευστότητά 
τους αποτέλεσµα είτε των κεφαλαιακών  τους ακινητοποιήσεων στην βιοµηχανία, είτε 
στην αδυναµία προσέλκυσης συναλλαγµατικών πόρων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και 
τις όποιες απώλειες που κατέγραφαν από την πτώση των τιµών στο Χρηµατιστήριο της 
Νέας Υόρκης, είτε τέλος από τη νοµισµατική σταθεροποίηση που µείωνε δραστικά τις 
δυνατότητες διεξαγωγής κερδοσκοπικών κινήσεων επί του συναλλάγµατος, απέφευγαν 
να προεξοφλούν τίτλους του χαρτοφυλακίου τους στην ΚΤ και κατέφευγαν για την 
άντληση ρευστότητας στην προεξόφληση του χαρτοφυλακίου τους στην Ε.Τ.Ε (Κωστής 
1986: 74,95). 
         Η δηµιουργία όµως της Τ.τ.Ε και οι διευθετήσεις που υπήρξαν µε την Ε.Τ.Ε για το 
τµήµα και την αξία του χαρτοφυλακίου της που θα µεταβιβάζονταν στην νέα ΚΤ, 
αποτέλεσε την αφορµή για την επανείσοδο στην πολιτική σκηνή του Ελευθερίου 
Βενιζέλου, εξέλιξη που προήλθε από την έντονη κριτική που άσκησε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος για τον τρόπο που προσδιορίστηκε η αξία ενός τµήµατος του καλύµµατος που 
µεταβίβασε η Ε.Τ.Ε στην Τ.τ.Ε. 
         Ο Ελευθέριος Βενιζέλος επέκρινε την κυβέρνηση Ζαΐµη και τον Υπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Καφαντάρη για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτηµα της 
υπεραξίας µέρος του καλύµµατος που µεταβίβασε η Ε.Τ.Ε στην Τ.τ.Ε, υπεραξία που 
προέκυψε από τη νοµισµατική σταθεροποίηση και από τον συνεπακόλουθο 
προσδιορισµό της αξίας της δραχµής στο 1/15 της παλιάς αξίας της χρυσής δραχµής που 
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ίσχυε πριν τη νοµισµατική µεταρρύθµιση. Ειδικότερα το ελληνικό κράτος είχε 
παραχωρήσει µε ειδικές συµβάσεις το 1915 και το 1920 το δικαίωµα στην Ε.Τ.Ε να 
επεκτείνει το εκδοτικό της περιθώριο θέτοντας σε κυκλοφορία 380 συνολικά 
εκατοµµύρια δραχµές, αύξηση που συνδεόταν µε την επέκταση του εκδοτικού 
προνοµίου της Ε.Τ.Ε στις νέες περιοχές που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος αυτή την 
περίοδο και τις διευρυµένες συναλλακτικές ανάγκες που καλούνταν να εξυπηρετήσει η 
νοµισµατική κυκλοφορία.  
        Η Ε.Τ.Ε ανελάµβανε την υποχρέωση να διατηρεί  κάλυµµα για την επέκταση του 
εκδοτικού προνοµίου που κατά το 1/8 θα αποτελούνταν από οµολογίες εθνικών δανείων 
σε χρυσό και κατά 1/8 από µεταλλικό κάλυµµα σε χρυσό. Ωστόσο η Ε.Τ.Ε απέφευγε να 
θέσει σε κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια που προέρχονταν από το δικό της εκδοτικό 
προνόµιο, κάτι που αποτελούσε πάγια τακτική της εφόσον δεν είχε ιδιαίτερους λόγους 
για να προβεί σε µια τέτοια ενέργεια, προκειµένου να αποφύγει την επιβολή φορολογίας 
στα κέρδη της που θα προέρχονταν από την άσκηση του δικαιώµατός της για επέκταση 
του εκδοτικού της προνοµίου (Κωστής 2003: 394), επέκταση που θα µεταφράζονταν σε 
αύξηση των πιστώσεων που θα παρείχε, άρα και αύξησης των κερδών της εκδίδοντας και 
θέτοντας σε κυκλοφορία δικά της τραπεζογραµµάτια. Στην πραγµατικότητα η Ε.Τ.Ε 
προχώρησε σε πολύ µικρό βαθµό στην άσκηση του δικαιώµατός της να επεκτείνει την 
κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων της (Πύρσος 1936: 117). Παρόλα αυτά όµως η 
Ε.Τ.Ε παρουσίαζε στους ισολογισµούς της µεταλλικά καλύµµατα για την κυκλοφορία 
των τραπεζογραµµατίων που εξέδωσε, βάσει των συµβάσεων 1915 και 1920, µε σκοπό 
να ενισχύει το κύρος των τραπεζογραµµατίων της. 
         Η κατάσταση όµως κατέστη ακόµη πιο σύνθετη διότι ο νοµοθέτης εµµέσως, µην 
προβαίνοντας στη φορολόγηση της υπεραξίας που προέκυψε από την σταθεροποίηση της 
δραχµής σε µια ισοτιµία που αντιστοιχούσαν µόλις στο 1/15 της παλαιάς δραχµής, 
παραχώρηση στην οποία προέβη το κράτος µε τη σύµφωνη γνώµη της Κ.τ.Ε, ουσιαστικά 
θεώρησε το κέρδος που αποκόµιζε η Ε.Τ.Ε από την δηµιουργηθείσα υπεραξία του 
καλύµµατος ως µια µορφή αποζηµίωσης προς την Ε.Τ.Ε για την πρόωρη, κατά 23 έτη, 
άρση του εκδοτικού της προνοµίου. Η «σιωπηρή» αυτή αποζηµίωση προς την Ε.Τ.Ε 
βρήκε αντίθετο όχι µόνο το Λαϊκό Κόµµα, το οποίο διαφώνησε µε όλο το σχέδιο της 
νοµισµατικής µεταρρύθµισης και αποχώρησε από την κυβέρνηση συνασπισµού του 
Ζαΐµη τον Αύγουστο του 1827, αλλά και τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο οποίος άσκησε 
δριµύτατη κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στο ίδιο του το κόµµα, το κόµµα των 
Φιλελευθέρων, για τον τρόπο που χειρίστηκαν το ζήτηµα της υπεραξίας του καλύµµατος, 
υποστηρίζοντας ότι η κυριότητα της υπεραξίας του καλύµµατος ανήκε στην Τ.τ.Ε, στην 
οποία είχε µεταβιβασθεί και το µεταλλικό κάλυµµα που προέβλεπαν οι συµβάσεις του 
1915 και του 1920.  
        Η κριτική του Βενιζέλου και οι ταυτόχρονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, 
δηλαδή του Λαϊκού Κόµµατος, θα προκαλέσουν την επάνοδο του Βενιζέλου στην ηγεσία 
του κόµµατος των Φιλελευθέρων και στην παραίτηση της κυβέρνησης Ζαΐµη. Τον Ιούλιο 
του 1928 θα διενεργηθούν εκλογές, στις οποίες νικητής θα αναδειχθεί ο Βενιζέλος και το 
κόµµα των Φιλελευθέρων. Ο Βενιζέλος πέτυχε την επάνοδό του στην εξουσία ασκώντας 
οξύτατη κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης Ζαΐµη, βασίζοντας την κριτική του στο 
ότι η θέση της Ε.Τ.Ε ήταν ισχυροποιηµένη µετά την ίδρυση της Τ.τ.Ε και ότι οι απόψεις 
του είχαν ιδιαίτερη κοινωνική απήχηση, καθώς το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του 
κοινωνικού σώµατος ήταν δυσαρεστηµένο από την προσπάθεια των τραπεζών να 
αποκοµίσουν οφέλη από τον πληθωρισµό ή ακόµα και από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις που 
τις ευνοούσαν, ενώ ταυτόχρονα τα χαµηλά εισοδήµατα  πλήττονταν από την άνοδο των 
τιµών, τη στιγµή που τα κατώτερα εισοδηµατικά στρώµατα ήταν αυτά που στήριζαν τη 
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σκληρή πολιτική της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που ακολουθούσε η οικουµενική 
κυβέρνηση (Κωστής 2003: 398-399).  
        Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης Βενιζέλου θα στηριχτεί σε δύο βασικούς 
άξονες, στη σύναψη µεγάλων εξωτερικών δανείων προκειµένου να υλοποιηθεί µια σειρά 
δηµόσιων επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα συµβάλλουν στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και του εθνικού εισοδήµατος, µε παράλληλη ενσωµάτωση στον 
παραγωγικό µηχανισµό των προσφυγικών πληθυσµών, και στην εδραίωση της 
νοµισµατικής σταθεροποίησης µε ταυτόχρονη ενίσχυση της Τ.τ.Ε, προκειµένου αυτή να 
επιβληθεί ως ένας ισχυρός φορέας προώθησης της οικονοµικής πολιτικής στην 
τραπεζική δοµή της χώρας. Η υλοποίηση του δεύτερου αυτού στόχου θα ξεκινήσει από 
την κατάληξη που είχε η διαµάχη για την κυριότητα της υπεραξίας του καλύµµατος, 
όπου ύστερα από µακρές διαπραγµατεύσεις το θέµα θα ρυθµιστεί µε µια νέα σύµβαση 
που θα υπογραφεί τον Ιούνιο του 1929. Η συµφωνία αυτή υποχρέωνε την Ε.Τ.Ε να 
προχωρήσει στην τµηµατική καταβολή προς το ελληνικό ∆ηµόσιο 560 εκατοµµύρια 
δραχµές, κάτι περισσότερο από το ήµισυ της υπεραξίας του καλύµµατος, και να 
χορηγηθεί από την Εθνική προς τη νεοσυσταθείσα Α.Τ.Ε πιστώσεις 850 εκατοµµύρια 
δραχµές ως το 1950. Σε αντάλλαγµα αυτού του διακανονισµού το κράτος εγγυήθηκε την 
µη φορολόγηση της υπεραξίας του καλύµµατος που έµεινε στην κατοχή της Ε.Τ.Ε, ως 
αποζηµίωση για την πρόωρη άρση του εκδοτικού της προνοµίου. Τα κεφάλαια που 
απέκτησε το ελληνικό ∆ηµόσιο από την υπεραξία του καλύµµατος που καρπώθηκε θα 
διατεθούν µετέπειτα για την ενίσχυση της Α.Τ.Ε. 
         Στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου της Τ.τ.Ε µέσα στο τραπεζικό σύστηµα και 
αύξησης των µέσων που είχε στη διάθεσή της προκειµένου να είναι σε θέση να 
επηρεάσει την πιστωτική πολιτική των τραπεζών και κατ’ επέκταση και την διαµόρφωση 
των µεγεθών της νοµισµατικής κυκλοφορίας η κυβέρνηση θα προχωρήσει, ύστερα από 
επίπονες διαπραγµατεύσεις, στην εκ νέου διευθέτηση του ζητήµατος της διαχείρισης των 
διαθεσίµων των  Ν.Π.∆.∆, η οποία αρχικά είχε ανατεθεί στην Ε.Τ.Ε.Με δύο διαδοχικές 
ρυθµίσεις τον Ιούνιο του 1929 και τον Απρίλιο του 1930, η κυβέρνηση Βενιζέλου 
πετυχαίνει αρχικά τη µεταβίβαση του δικαιώµατος διαχείρισης των διαθεσίµων 
των  Ν.Π.∆.∆ από την Ε.Τ.Ε στα διοικητικά συµβούλια των  Ν.Π.∆.∆, ενώ στη συνέχεια 
θα κατορθώσει να αποµακρύνει τους εκπροσώπους της Ε.Τ.Ε που µετείχαν στα 
διοικητικά συµβούλια των  Ν.Π.∆.∆ ως οιονεί ΚΤ της χώρας, και να τοποθετήσει 
εκπροσώπους της  Τ.τ.Ε στα διοικητικά συµβούλια των  Ν.Π.∆.∆, παρέχοντας 
ουσιαστικά µε αυτή τη ρύθµιση τον έλεγχο των καταθέσεων των Ν.Π.∆.∆ στην Τ.τ.Ε. 
Επιπλέον µε νοµοθετική ρύθµιση η κυβέρνηση Βενιζέλου θα υποχρεώσει τον Μάιο του 
1930 τις εµπορικές τράπεζες να τηρούν στην Τ.τ.Ε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 7% των 
καταθέσεων όψεως και ταµιευτηρίου που διατηρούν στα υποκαταστήµατά τους στις 
πόλεις όπου διατηρεί υποκαταστήµατα η Τ.τ.Ε, ή  αν δεν προέβαιναν στην κατάθεσή 
τους στην Τ.τ.Ε να διακρατούσαν αυτό το ποσοστό των καταθέσεών τους στα ταµεία των 
υποκαταστηµάτων τους.  
       Η ρύθµιση αυτή συνιστούσε επέκταση της σύµβασης που είχε υπογραφεί µεταξύ 
Ε.Τ.Ε και ελληνικού ∆ηµοσίου και προέβλεπε την κατάθεση στην Τ.τ.Ε το 7% των 
καταθέσεων όψεως και ταµιευτηρίου που διέθεταν τα υποκαταστήµατα της Εθνικής στις 
πόλεις όπου διατηρούσε υποκαταστήµατα  η Τ.τ.Ε. Η εν λόγω σύµβαση που υπεγράφη 
τον Οκτώβριο του 1927 αποτέλεσε µια συµφωνία από µία σειρά συµφωνιών που 
υπογράφτηκαν ανάµεσα στην Ε.Τ.Ε και το κράτος κατά την περίοδο που έγινε αποδεκτό 
το σχέδιο Τσουδερού και δροµολογήθηκαν οι εξελίξεις για την ίδρυση της Τ.τ.Ε και τη 
εφαρµογή της νοµισµατικής µεταρρύθµισης.  
        Η απόφαση της κυβέρνησης να προβεί σε αυτή τη ρύθµιση προκάλεσε την 
αντίδραση των εµπορικών τραπεζών. Η κριτική των τελευταίων σ’ αυτή τη κυβερνητική 
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απόφαση θα συνοψισθεί στο έργο του καθηγητή Γεωργίου Χαριτάκη. « Ρευστά 
διαθέσιµα τραπεζών και νοµοθεσία». Η βασική επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται 
έναντι της επιβολής στις εµπορικές τράπεζες της τήρησης ενός ελαχίστου ποσού 
ρευστών διαθεσίµων µε σκοπό την προστασία των συµφερόντων των καταθετών, είναι 
ότι αυτή η υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου ποσοστού ρευστών διαθέσιµων από 
τις εµπορικές τράπεζες δεν διασφαλίζει τα συµφέροντα των καταθετών γιατί για τον 
αξιόπιστο προσδιορισµό του βαθµού φερεγγυότητας των εµπορικών τραπεζών 
απαιτείται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τους να χαρακτηρίζεται από υψηλό 
βαθµό ρευστότητας κι όχι µόνο ένα µικρό τµήµα του. Επιπροσθέτως η τήρηση της 
συµβατικής υποχρέωσης για τήρηση ενός ελάχιστου ποσοστού ρευστών διαθεσίµων 
είναι δυνατό να λειτουργήσει παραπλανητικά για τους καταθέτες δεδοµένου 
ότι  αποκλειστικά και µόνο η συµµόρφωση των εµπορικών τραπεζών σ’ αυτή τη νοµική 
τους υποχρέωση δεν εγγυάται την εξασφάλιση των καταθετών, οι οποίοι µπορεί να 
τοποθετήσουν τις αποταµιεύσεις τους σε τράπεζες που τα λοιπά στοιχεία του 
ενεργητικού τους, πέραν των ρευστών διαθεσίµων που διατηρούν, να είναι τοποθετηµένα 
σε επισφαλείς απαιτήσεις (Χαριτάκης 1930: 71). Κατά τον Χαριτάκη η ρευστότητα των 
ελληνικών τραπεζών κατά την εξεταζόµενη περίοδο ήταν τέτοια που η επιβολή αυτής της 
υποχρέωσης καθίστατο εκ των πραγµάτων περιττή ενώ θα ωθούσε σε αύξηση το κόστος 
του χρήµατος (επιτόκια) και ταυτόχρονα θα αποστερούσε την ελληνική οικονοµία από 
πολύτιµα κεφάλαια λόγω περιστολής των πιστώσεων. Κατά το Χαριτάκη η µόνη 
προστασία των καταθετών συνίσταται στη δηµοσιότητα των ισολογισµών των τραπεζών 
(Χαριτάκης 1930: 72,75,78). 
       Την περίοδο 1928-1932 η Τ.τ.Ε θα ασκήσει  µια συσταλτική - αντιπληθωριστική 
πολιτική µε σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας της αξίας του νοµίσµατος, πολιτική 
όµως που δεν οφειλόταν σε µια συνειδητή προσπάθεια της ΚΤ να ελέγξει τη νοµισµατική 
κυκλοφορία, και κατά συνέπεια τον πληθωρισµό, αλλά κυρίως στην αδυναµία της να 
ελέγξει τη συµπεριφορά των εµπορικών πιστωτικών ιδρυµάτων. Αναλυτικότερα η 
επιστροφή της χώρας στο σύστηµα του κανόνα συναλλάγµατος χρυσού (ΚΣΧ) και την 
επαναφορά της δραχµής σε καθεστώς µετατρεψιµότητας, θα οδηγήσει τις εµπορικές 
τράπεζες στην απορρόφηση συναλλαγµατικών πόρων από το κάλυµµα της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας που διατηρούσε, ως όφειλε, η Τ.τ.Ε παρέχοντάς της το αντίστοιχο δραχµικό 
τους ισοδύναµο. Η γενικευµένη πρακτική αυτή των εµπορικών τραπεζών προκαλούσε 
ένα διττό αποτέλεσµα: την συστολή της νοµισµατικής κυκλοφορίας και την εξαγωγή του 
συναλλάγµατος, καθώς οι τράπεζες τοποθετούσαν το συνάλλαγµα που αποκτούσαν µε 
αυτό τον τρόπο σε χρεόγραφα µεταξύ άλλων και του ελληνικού ∆ηµοσίου σε χρυσό, που 
διαπραγµατευόταν στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. 
         Παρά την τακτική αυτή των τραπεζών που οδηγούσε σε µείωση της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας και διεύρυνση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, 
έλλειµµα που συνιστούσε ένα από τα πλέον πιεστικά και θεµελιώδη προβλήµατα της 
ελληνικής οικονοµίας, η λειτουργία του ΚΣΧ µπορούσε, θεωρητικά τουλάχιστον, να 
επιφέρει εξισορρόπηση στο ισοζύγιο πληρωµών µέσω του, οιονεί αυτόµατου κατά του 
θιασώτες του ΚΧ, µηχανισµού κίνησης των κεφαλαίων και της προσαρµογής του 
επιπέδου τιµών της χώρας σε επίπεδα που θα αντιστοιχούσαν στα νέα µεγέθη της 
χρηµατικής κυκλοφορίας. Οι µηχανισµοί όµως αποκατάστασης της ισορροπίας στα 
ισοζύγια πληρωµών των χωρών που συµµετέχουν στο σύστηµα του ΚΧ, λειτουργούν 
αποτελεσµατικά όταν υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις, οι οποίες απουσίαζαν στην 
περίπτωση της Ελλάδας αυτή τη χρονική περίοδο (Τ.τ.Ε 1978: 132). Οι µηχανισµοί αυτοί 
συνίστανται κατά βάση στο προεξοφλητικό επιτόκιο της ΚΤ και στην πολιτική της 
ανοιχτής αγοράς. Ο µηχανισµός του προεξοφλητικού επιτοκίου δεν ήταν εφικτό να 
λειτουργήσει αποτελεσµατικά λόγω της υψηλής ρευστότητας των εµπορικών τραπεζών 
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και η πολιτική της ανοιχτής αγοράς εξαιτίας της έλλειψης ισχυρής χρηµατιστηριακής 
αγοράς χρεογράφων, πράγµα που οφείλεται ως ένα βαθµό και στο ότι οι τίτλοι σε χρυσό 
του ελληνικού δηµοσίου χρέους εκδίδονταν ως επί το πλείστον στις ξένες 
κεφαλαιαγορές, αφού η ελληνική αγορά κρίνονταν ανεπαρκής για να καλύψει 
ικανοποιητικά την ζήτηση του ελληνικού ∆ηµοσίου για συναλλαγµατικούς πόρους.  
         Ενδεικτικό της συστολής που επήλθε στα επίπεδα της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
είναι ότι αυτή µειώθηκε κατά 17% την περίοδο 1929-1932, εξέλιξη που προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις και διαµαρτυρίες για την έλλειψη συναλλακτικών µέσων και για την 
κατάσταση «νοµισµατικής στενότητας» ή «χρηµατικής ασφυξίας», κατά τις προσφιλείς 
εκφράσεις του Τύπου της εποχής (Τ.τ.Ε 1978: 133), φαινόµενο που έκανε την εµφάνισή 
του ήδη από την περίοδο της έντονης κάµψης των χρηµατιστηριακών τιµών, στις αρχές 
του φθινοπώρου του 1929, στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, στο οποίο 
συγκεντρώνονταν, το εν λόγω χρονικό διάστηµα, τεράστια επενδυτικά κεφάλαια σχεδόν 
απ’ όλες τις ευρωπαϊκές οικονοµίες, και γι’ αυτό το λόγο η πορεία του αποτελούσε 
βαρόµετρο της διεθνούς οικονοµικής ευστάθειας.  
         Στην πραγµατικότητα η χρηµατική στενότητα και η έλλειψη ρευστότητας στην 
αγορά υπήρξε αποκύηµα της πρακτικής των πιστωτικών ιδρυµάτων να εξαντλούν τα 
συναλλαγµατικά διαθέσιµα της ΚΤ, διαθέσιµα που αποτελούσαν το κάλυµµα της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας µε συνέπεια να περιορίζεται αντίστοιχα η κυκλοφορία της 
χρηµατικής µάζας, επενδύοντας το κάλυµµα της χρηµατικής κυκλοφορίας στις 
χρηµατιστηριακές αγορές του εξωτερικού. Η δυνατότητα αυτή παρέχονταν στις τράπεζες 
αφενός λόγω του καθεστώτος της µετατρεψιµότητας, υπό το  οποίο τελούσε πλέον η 
δραχµή, και αφετέρου εξαιτίας της αδυναµίας της ΚΤ να συνδεθεί οργανικά µε την 
πιστωτική αγορά καθιστώντας δυνατό τον επηρεασµό της πιστωτικής τους 
συµπεριφοράς. Η πολιτική αυτή των εµπορικών τραπεζών θα αποδειχθεί σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα ως µία βασική αιτία αποδυνάµωσης τους και ισχυροποίησης της ΚΤ. 
        Η ΚΤ επιχειρώντας να συνδεθεί µε τη χρηµαταγορά και να καταστήσει δυνατό τον 
έλεγχο του πιστωτικού συστήµατος, κάτι που ανταποκρινόταν  στην ανάγκη διατήρησης 
του καθεστώτος του ΚΣΧ, θα προβεί στον άµεσο πιστωτικό ανταγωνισµό µε τις 
εµπορικές τράπεζες, ιδρύοντας µια σειρά νέων υποκαταστηµάτων, αλλά και  στην 
αύξηση των άµεσων πιστώσεων που παρείχε στον επιχειρηµατικό κόσµο, τακτική που 
αντίκειτο στις αρχές του Central Banking. Η Τ.τ.Ε θα επιχειρήσει µέσα απ’ αυτή την 
διαδικασία να ισχυροποιήσει τη θέση της, σε µια περίοδο που οι εµπορικές τράπεζες 
άρχισαν να καταγράφουν σηµαντικές απώλειες στα χαρτοφυλάκια τους ως απόρροια της 
µετάδοσης της χρηµατιστηριακής κρίσης και στα χρηµατιστήρια της Ευρώπης αλλά και 
των ακινητοποιήσεων που αντιµετώπιζαν στις πιστώσεις που παρείχαν εγχωρίως. Στην 
πολιτική των απευθείας πιστώσεων η Τ.τ.Ε θα προχωρήσει υποχρεωµένη από το ότι πριν 
το ξέσπασµα και την διάδοση της χρηµατιστηριακής κρίσης, που δεν άφησε 
ανεπηρέαστο και τους παραγωγικούς τοµείς των οικονοµιών της αµερικανικής και της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, οι εµπορικές τράπεζες είτε διέθεταν επαρκή ρευστότητα, είτε όταν 
αντιµετώπιζαν προβλήµατα κατέφευγαν στην προεξόφληση του χαρτοφυλακίου τους 
στην Ε.Τ.Ε αντλούσαν τα αναγκαία κεφάλαια µέσω πιστώσεων από ευρωπαϊκές 
τράπεζες (Πύρσος 1946: 308). Αν συνυπολογιστεί και η έλλειψη των απαραίτητων 
νοµισµατοπιστωτικών εργαλείων από πλευράς ΚΤ για να αποκτηθεί επαφή µε το 
πιστωτικό σύστηµα σε συνδυασµό µε τη λειτουργία του ΚΣΧ, καθίστανται προφανείς οι 
λόγοι που οδήγησαν την Τ.τ.Ε να ακολουθήσει µια τέτοια πολιτική. Το  µεγαλύτερο 
µέρος των πιστώσεων που παρείχε η ΚΤ κατευθύνονταν στις τράπεζες και στο εµπόριο, 
εισαγωγικό και εξαγωγικό και δευτερευόντως στη βιοµηχανία και τη γεωργία (Πύρσος 
1946: 309). 
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        Οι εµπορικές τράπεζες, στο βαθµό που κατόρθωναν να διατηρούν επαρκή 
ρευστότητα παρά τις αρνητικές συνέπειες που δέχονταν από την κλιµάκωση και διάδοση 
της διεθνούς κρίσης, αντιδρούσαν στην ανορθόδοξη, κατά το θεωρητικό υπόδειγµα του 
Central Banking, πρακτική των απευθείας πιστώσεων της ΚΤ, θεωρώντας την στάση 
αυτή της Τ.τ.Ε ανταγωνιστική ως προς αυτές τη µια περίοδο κατά την οποία αυτές 
εµφανίζονται αδύναµες στο να αντιδράσουν (Κωστής 1986: 94). Καθώς οι επιπτώσεις 
της διεθνούς κρίσης  γίνονταν ολοένα και πιο αισθητές στο εσωτερικό, οι τράπεζες θα 
καταφεύγουν ολοένα και περισσότερο στην Τ.τ.Ε για την προεξόφληση του 
χαρτοφυλακίου τους, βρισκόµενες αντιµέτωπες µε µεγάλες πιέσεις στα χαρτοφυλάκια 
τους, πρόβληµα, που ως ένα βαθµό,  προκάλεσαν οι ίδιες µε την επενδυτική πολιτική 
τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και µε την αρωγή της κυβέρνησης Βενιζέλου, η οποία 
ήταν δυσαρεστηµένη από την πρακτική των τραπεζών να εξαντλούν το κάλυµµα της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας διοχετεύοντας το στο εξωτερικό υπονοµεύοντας έτσι τη 
λειτουργία του ΚΣΧ και κατ’ επέκταση την προσπάθεια παγίωσης της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης, η Τ.τ.Ε θα ενδυναµώσει την παρουσία της στο πιστωτικό σύστηµα της 
χώρας. Η κυβέρνηση Βενιζέλου διευθετώντας, µε ευνοϊκό για την Τ.τ.Ε τρόπο, και τα 
ακανθώδη ζητήµατα της υπεραξίας των καλυµµάτων που προέκυψε από τη 
σταθεροποίηση της δραχµής, των καταθέσεων των  Ν.Π.∆.∆ και της τήρησης στα ταµεία 
της Τ.τ.Ε ενός ποσοστού 7% των ρευστών διαθεσίµων που διέθεταν τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, συνέβαλε αποφασιστικά στην ισχυροποίηση της ΚΤ, κάτι που αποτελούσε 
προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία του ΚΣΧ και τη διατήρηση της νοµισµατικής 
σταθερότητας.  
        Η εδραίωση του ΚΣΧ και η επιτυχής έκβαση της προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα 
για την εµπέδωση της νοµισµατικής σταθερότητας αποτελούσαν όρο  sine qua non για 
την αποκατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο εξωτερικό, γεγονός που 
θα οδηγούσε στην  προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη χώρα. Η ικανότητα της χώρας να 
προσελκύσει πιστώσεις από το εξωτερικό αποτελούσε διαχρονικά για την ελληνική 
οικονοµία και την εκάστοτε κυβέρνηση αναγκαία συνθήκη για την σχετικά, οµαλή 
αναπαραγωγή του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. Για την Τ.τ.Ε και την κυβέρνηση 
Βενιζέλου αποτελούσε κάτι παραπάνω όρο επιβίωσης. 
       Η Τ.τ.Ε χωρίς την εισροή ξένων κεφαλαίων δεν θα ήταν σε θέση να διατηρεί επαρκές 
κάλυµµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας που να υποστηρίζει τη µετατρεψιµότητα της 
δραχµής και κατά συνέπεια την αποτελεσµατική λειτουργία του ΚΣΧ και τη 
σταθερότητα του νοµίσµατος. Άλλωστε δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η 
ύπαρξη της Τ.τ.Ε είχε συνδεθεί τόσο στη συνείδηση του κοινού, όσο και µε βάση το 
αρχικό καταστατικό της, µε την επιτυχή απόληξη της νοµισµατικής µεταρρύθµισης και 
την εδραίωση της σταθερότητας της αξίας της δραχµής. 
        Η κυβέρνηση Βενιζέλου από την άλλη πλευρά πέραν της ευόδωσης της 
προσπάθειας της νοµισµατικής σταθεροποίησης είχε να αντιµετωπίσει τα οξύτατα 
αναπτυξιακά προβλήµατα της χώρας και την οµαλή εξυπηρέτηση του εξαιρετικά υψηλού 
δηµοσίου χρέους που κληροδότησε ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, η µικρασιατική 
εκστρατεία, η αποκατάσταση των προσφύγων, η κάλυψη των αναγκών του ευρύτερου 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πρωτεύουσας, που διογκώθηκε απότοµα µετά και την 
έλευση των προσφύγων, όπως και να αντιµετωπίσει τη διαχρονική παθογένεια της 
ελληνικής οικονοµίας· τη διαρκή και αυξανόµενη  ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου 
πληρωµών.  
         Η επίλυση αυτών των προβληµάτων συνεπάγονταν την ανάπτυξη του παραγωγικού 
δυναµικού της χώρας κάτι που προϋπέθετε και την εισροή ξένων κεφαλαίων, δεδοµένο 
ότι οι εγχώριοι πόροι δεν ήταν τέτοιου µεγέθους που να µπορούν να υποστηρίξουν µια 
τόσο µεγάλης κλίµακας αναπτυξιακή προσπάθεια. Η προσπάθεια όµως αυτή καλούνταν 
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να πραγµατοποιηθεί και σε ένα διεθνές οικονοµικό περιβάλλον που πολλαπλασίαζε τις 
ήδη αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες η χώρα επιχειρούσε να ανταποκριθεί µε επιτυχία 
στις µεγάλες δυσκολίες µε τις οποίες ήταν αντιµέτωπη. Η κατάρρευση των 
χρηµατιστηριακών αξιών στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν τοποθετηθεί όχι µόνο τα 
επαναπατρισθέντα, από την ευρωπαϊκή ήπειρο, αµερικανικά κεφάλαια αλλά και µεγάλο 
µέρος του ενεργητικού των µεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών θα πυροδοτήσει µια 
εντονότατη διεθνή κρίση. Την αρχική ευφορία για τις µεγάλες αποδόσεις που επιφύλαξε 
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης για τους επενδυτές του, διαδέχτηκε ο πανικός των 
επενδυτών όταν κατέστη εµφανές ότι τα επίπεδα αύξησης των χρηµατιστηριακών τιµών 
δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα αλλά στο έντονο κερδοσκοπικό κλίµα που 
γέννησαν οι αβάσιµες προσδοκίες των επενδυτών για τη µελλοντική πορεία των 
αποδόσεων που υπόσχονταν οι τοποθετήσεις στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.  
        Η µαζική εκροή κεφαλαίων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ τροφοδότησε τον 
κερδοσκοπικό πυρετό του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης αλλά ταυτόχρονα 
αποδιάρθρωσε τον διεθνή µηχανισµό της κίνησης των κεφαλαίων, που µέσω των 
δανείων που πιστώσεων που παρείχαν οι πιστώτριες χώρες προς τις δανειολήπτριες 
χώρες διατηρούσαν µια κατάσταση, εύθραυστης έστω, ισορροπίας και αλληλεξάρτησης. 
Οι αµερικανικές πιστώσεις προς τη Γερµανία καθιστούσαν εφικτή την αποπληρωµή των 
πολεµικών επανορθώσεων που όφειλε αυτή στην Αγγλία και τη Γαλλία, οι οποίες µε τη 
σειρά τους χρησιµοποιούσαν τις πολεµικές επανορθώσεις που λάµβαναν για την 
αποπληρωµή των πολεµικών χρεών που όφειλαν προς τις ΗΠΑ που συνέχισαν να 
στηρίζουν την Αγγλία, άµεσα ή έµµεσα µετά το Α΄ παγκόσµιο πόλεµο µέχρι να ξεκινήσει 
η αντίστροφη κίνηση των κεφαλαίων από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ. Η αντιστροφή 
αυτή των κεφαλαιακών ροών σε συνδυασµό µε τη µετέπειτα απότοµη πτώση των 
χρηµατιστηριακών τιµών στις ΗΠΑ λειτούργησε αποσταθεροποιητικά για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς η οµαλή κίνηση των ροών του κεφαλαίου αποτελούσε 
τον συνδετικό κρίκο που εξασφάλιζε τη λειτουργική διασύνδεση των εθνικών 
οικονοµιών (Eichengreen 1998: 91). 
       Η αποδόµηση του µηχανισµού µέσω του οποίου οι χώρες που παρουσίαζαν 
πλεονάσµατα στα ισοζύγια των εξωτερικών τους συναλλαγών χρηµατοδοτούσαν τις 
χώρες που εµφάνιζαν ελλείµµατα στα ισοζύγια πληρωµών τους είχε αλυσιδωτές 
επιπτώσεις, αρχικά στο τραπεζικό σύστηµα και εν συνεχεία και στην υπόλοιπη 
οικονοµική δραστηριότητα. Οι αλλεπάλληλες πτωχεύσεις τραπεζών, η περίπτωση της 
αυστριακής Kredit Anstalt το Μάιο του 1931 θα είναι µια από τις πλέον ηχηρές, θα 
δηµιουργήσουν κλίµα ανασφάλειας, αφού µεγάλο µέρος του κοινού θα απωλέσει τις 
αποταµιεύσεις του, αφού σε πολλές περιπτώσεις θα εκµηδενιστεί η αξία των 
χαρτοφυλακίων πολλών εµπορικών τραπεζών, αποτέλεσµα των άστοχων 
κερδοσκοπικών τους πρακτικών. Ουσιαστικά ο µηχανισµός της κρίσης είχε ως αφετηρία 
τη µαζική εκροή κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή ήπειρο, όπου µέχρι τότε κατευθύνονταν 
τα αµερικανικά κεφάλαια προκειµένου να συντελεσθεί η ανοικοδόµηση της µετά τον Α΄ 
παγκόσµιο πόλεµο, προς τις ΗΠΑ όπου µέσω των χρηµατιστηριακών µηχανισµών που 
απορροφήθηκαν από τα αµερικανικά κερδοσκοπικά κεφάλαια και κατ’ αυτό τον τρόπο 
προκλήθηκε νοµισµατική στενότητα, αφού τα κεφάλαια που αντλήθηκαν µέσω του 
αµερικανικού χρηµατιστηρίου δεν επαναδιοχετεύθηκαν, σε επαρκή τουλάχιστον βαθµό, 
στο συναλλακτικό κύκλωµα. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε πτώση των επενδύσεων και 
αύξηση της ανεργίας, ενδεικτικό είναι µάλιστα το γεγονός ότι η βιοµηχανική παραγωγή 
στις ΗΠΑ κατά το διάστηµα 1929-1932 παρουσίασε πτώση κατά 48% και 39% στη 
Γερµανία, καθώς  η ζήτηση εµφάνισε έντονες πτωτικές τάσεις παγκοσµίως.  
        Ως φυσικό επακόλουθο της µειωµένης ζήτησης εκδηλώθηκε το φαινόµενο της 
πτώσης των τιµών. Ο αντιπληθωρισµός που ακολούθησε κατ’ άλλους - π.χ.  Milton 
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Friedman - υπήρξε αποτέλεσµα της εφεκτικής στάσης της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των 
ΗΠΑ (Federal Reserve Bank ή Fed) όσον αφορά τη νοµισµατική της πολιτική, η πολιτική 
της οποίας δεν είχε  επεκτατικό χαρακτήρα διοχετεύοντας ρευστότητα στο πιστωτικό 
σύστηµα και αυξάνοντας την προσφορά χρήµατος  ενώ κατά άλλους – π.χ. Peter Temin - 
το φαινόµενο αυτό οφείλεται στο ότι το κοινό, επηρεασµένο από µία κατάρρευση των 
χρηµατιστηριακών αξιών, προτίµησε να διακρατήσει µεγάλο ποσοστό 
χρηµατιστηριακών διαθεσίµων αναβάλλοντας τις καταναλωτικές του δαπάνες. Ο 
περιορισµός της ζήτησης δροµολόγησε την πτώση των τιµών των αγαθών και εποµένως 
των κερδών και των επενδύσεων που µε τη σειρά τους προκάλεσαν πτωχεύσεις 
επιχειρήσεων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις δανειακές του υποχρεώσεις, 
συµπαρασύροντας στην πτώχευση και τις πιστώτριες τράπεζες (Τσουλφίδης 2003: 
256-258). Κατά  τον Temin δεν υπήρξε το διάστηµα αυτό χρηµατική στενότητα κάτι που 
αποδεικνύεται, κατά τον ίδιο, από το ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες 
ακολούθησαν πτωτική πορεία (Τσουφλίδης 2003: 258). 
       Η συναλλαγµατική αστάθεια που προκλήθηκε από την έντονη πτώση των τιµών σε 
συνδυασµό µε τα εκρηκτικά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν στο εσωτερικό των χωρών από τη δραστική µείωση της ζήτησης, την 
πτώση των επενδύσεων και των κερδών και την αύξηση της ανεργίας, έφερε τις εθνικές 
οικονοµίες ενώπιον του διλήµµατος της παραµονής στο σύστηµα του ΚΣΧ, που 
αποτελούσε τη µεσοπολεµική αναβίωση του προπολεµικού συστήµατος οργάνωσης της 
διεθνούς και εσωτερικής νοµισµατικής τάξης, ή της εγκατάλειψης του. Το  δίληµµα δεν 
ήταν θεωρητικού χαρακτήρα αφού η συµµετοχή στο σύστηµα του ΚΣΧ δεν επέτρεπε την 
αύξηση της προσφοράς χρήµατος, προκειµένου να τονωθεί η εγχώρια ζήτηση για να 
αναθερµανθεί η οικονοµική δραστηριότητα, αν δεν αυξανόταν πρώτα το 
συναλλαγµατικό κάλυµµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας. Όµως η διεθνής 
συναλλαγµατική αστάθεια προκαλούσε τη δραµατική µείωση της κινητικότητας των 
κεφαλαίων, καθώς επικρατούσε αβεβαιότητα αναφορικά µε το επίπεδο των επενδυτικών 
αποδόσεων και της σταθερότητας των χρηµατικών αξιών, εξέλιξη που καθιστούσε 
ανέφικτη την προσέλκυση ξένων πιστώσεων ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιµοι 
συναλλαγµατικοί πόροι και να τονωθεί η εγχώρια κυκλοφορία χρηµατικών µέσων,όπως 
και να αντιµετωπιστούν τα ελλείµµατα στα ισοζύγια πληρωµών των διάφορων εθνικών 
οικονοµιών.  
         Ο ελλιπής συντονισµός όµως ανάµεσα στις χώρες που συµµετείχαν στον ΚΣΧ και η 
απουσία µιας αναµφισβήτητης ηγέτιδας δύναµης που θα αναλάµβανε αυτό το ρόλο, που 
στην προπολεµική περίοδο τον ρόλο αυτό διαδραµάτιζε η Αγγλία, κλόνισε την 
εµπιστοσύνη των χωρών σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα αλλά και την σκοπιµότητα, 
υπό αυτές τις συνθήκες, λειτουργίας του ΚΣΧ. Η ύπαρξη δύο ισχυρών 
χρηµατιστηριακών πόλων Αγγλίας και ΗΠΑ, ως συντονιστικών κέντρων του 
συστήµατος αποδείχθηκε ασταθής (Temin 1990: 35). Μάλιστα µεσοπολεµικά οι ΗΠΑ 
απέκτησαν µεγαλύτερη βαρύτητα από την Αγγλία ως χώρα που αποτελούσε την κύρια 
πηγή παροχής χρηµατικών κεφαλαίων στις χώρες του ΚΧ µετά την κατάρρευση των 
ευρωπαϊκών οικονοµιών κατά τον Α΄ παγκόσµιο πόλεµο. Όµως οι ΗΠΑ αποδείχθηκαν 
ανέτοιµες να επωµιστούν αυτό το βάρος και να διαµορφώσουν ένα εύρυθµο πλαίσιο 
λειτουργίας του ΚΣΧ (Eichengreen 1998: 92).  
        Οι κυβερνήσεις των κρατών που συµµετείχαν στο σύστηµα του ΚΣΧ ερχόµενες 
αντιµέτωπες µε το δίληµµα παραµονής ή εξόδου από το σύστηµα αυτό, δίληµµα που 
αντικατοπτρίζεται στην εξυπηρέτηση των στόχων του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας 
π.χ. συναλλαγµατική ευστάθεια και  εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών, ή των 
στόχων στο εσωτερικό της οικονοµίας, π.χ. αντιµετώπιση ανεργίας και αύξηση ή 
προστασία της εγχώριας παραγωγής, θα κλίνουν τελικά προς την κατεύθυνση της εξόδου 
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από τον ΚΣΧ και την επιδίωξη ικανοποίησης των εσωτερικών οικονοµικών τους 
στοχεύσεων (Eichengreen 1998: 91). Άλλωστε η καθυστερηµένη,  όπως αποδείχθηκε, 
έξοδος από τον ΚΣΧ θεωρήθηκε ως µια βασική αιτία παράτασης και όξυνσης της κρίσης 
(Τσουλφίδης 2003: 259).  
         Ρόλο «κλειδί» για την εσωτερίκευση της διεθνούς κρίσης στην Ελλάδα 
διαδραµάτισε η πτώση των τιµών των βασικών εξαγώγιµων προϊόντων της χώρας όπως 
ήταν η σταφίδα, το λάδι και ο καπνός. Ο δραστικός περιορισµός της ζήτησης στο 
εξωτερικό γι’ αυτά τα προϊόντα, εξαιτίας της διεθνούς κρίσης και της πτώσης των 
διεθνών τιµών τους σε συνδυασµό µε τις πενιχρές  σοδιές κατά την περίοδο 1927-1931, 
περιόρισαν δραµατικά τις συναλλαγµατικές εισροές της χώρας και µείωσαν το εγχώριο 
προϊόν αποδυναµώνοντας την ικανότητα της Ελλάδας να χρηµατοδοτεί τις εισαγωγές της 
(Πετµεζάς 2002Β1: 215,223), (Βεργόπουλος 1978: 49). Η  κατάσταση αυτή είχε 
πολλαπλές επιδράσεις για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Η συρρίκνωση των 
εξαγωγικών επιδόσεων των αγροτικών προϊόντων συµπίεσε σε µεγάλο βαθµό το 
αγροτικό εισόδηµα και στέρησε την ελληνική βιοµηχανία από την ισχυρότερη πηγή 
ζήτησης της παραγωγής της προκαλώντας πτώση των κερδών της και µια σειρά 
προβληµάτων, που έφθαναν µέχρι και στην πτώχευση, στις τράπεζες που είχαν στο 
χαρτοφυλάκιό τους ακινητοποιήσεις των διαθεσίµων τους σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 
Η πτώση όµως της διεθνούς κατανάλωσης για τα προϊόντα αυτά ώθησε τους παραγωγούς 
στον επαναπροσδιορισµό της παραγωγής τους, ωθώντας τους στην καλλιέργεια 
δηµητριακών, που παραδοσιακά αποτελούσε ένα εισαγόµενο προϊόν, και βαµβακιού. 
Αυτή η στροφή των Ελλήνων καλλιεργητών επέδρασε θετικά στη µείωση της 
ελλειµµατικότητας του εµπορικού ισοζυγίου, καθώς εξοικονοµούνταν συναλλαγµατικοί 
πόροι από την ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης για σιτηρά που πλέον αποτελούσαν 
αντικείµενα της εγχώριας παραγωγής (Βεργόπουλος 1978: 49-56). Η ευεργετική όµως 
αυτή η επίδραση κλιµακώθηκε σε ένα βάθος χρόνου ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις από τη 
ραγδαία µείωση των εξαγωγών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων υπήρξαν άµεσες 
και αρκετά ισχυρές. 
       Η κυβέρνηση Βενιζέλου αντιµετώπισε πλέον µέσα σε αυτό το διεθνές οικονοµικό 
πλαίσιο πιεστικά προβλήµατα που και οι ίδιες οι λύσεις τους  φαίνονταν αδιέξοδες. Η 
συρρίκνωση των συναλλαγµατικών εισροών λόγω της σηµαντικότατης µείωσης των 
εξαγωγών και ο δραστικός περιορισµός που επικράτησε διεθνώς στην κίνηση των 
κεφαλαίων, ως απότοκος της νοµισµατικής αστάθειας που υπήρξε στις δύο πλευρές του 
ατλαντικού εξαιτίας του µεγέθους και της έντασης της οικονοµικής κρίσης, δηµιούργησε 
τεράστια προβλήµατα, εν πολλοίς αλληλένδετα, τόσο στο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο της 
χώρας όσο και στο ισοζύγιο πληρωµών. Η  ανάγκη για την εξεύρεση των απαιτούµενων 
πόρων που θα χρησιµοποιούνταν για την αποπληρωµή των µεγάλων εξωτερικών δανείων 
που είχαν συναφθεί καθιστούσαν τη µείωση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων που 
εισέρρεαν στην χώρα µια εφιαλτική εξέλιξη αναφορικά µε την προσπάθεια που κατέβαλε 
η κυβέρνηση Βενιζέλου για την εδραίωση της νοµισµατικής σταθερότητας και την 
ισχυροποίηση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονοµίας. Η ταυτόχρονη µείωση 
του όγκου του διεθνούς εµπορίου, φυσικό επακόλουθο της οικονοµικής κρίσης έπληττε 
πολλαπλά τους στόχους της οικονοµικής πολιτικής του Βενιζέλου.  
        Ειδικότερα, η µείωση των εισαγωγών περιόριζε τις δασµολογικές εισπράξεις του 
ελληνικού κράτους και αποστερούσε το κρατικό προϋπολογισµό µία από τις κυριότερες 
πηγές χρηµατοδότησης του (Κωστής 1986: 103), (Βεργόπουλος 1978: 33), κάτι που 
όξυνε περαιτέρω τη δεδοµένη δηµοσιονοµική καχεξία αν συνεκτιµηθεί ότι η αύξηση της 
έµµεσης φορολογίας, που ήταν ήδη εξαιρετικά επαχθής, ήταν  πολύ δύσκολη και 
εποµένως δεν άφηνε περιθώρια για επέκταση της, ενώ η αύξηση της φορολογίας επί του 
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κεφαλαίου ερχόταν σε σύγκρουση µε µια θεµελιώδη στόχευση της οικονοµικής 
πολιτικής· την προσέλκυση του ξένου κεφαλαίου (Mazower 1991α: 111). 
       Από την άλλη πλευρά η παραµονή της χώρας στον ΚΣΧ θεωρούνταν από τους 
κυβερνητικούς ιθύνοντες επιβεβληµένη, καθώς αποτελούσε προϋπόθεση για τη 
διατήρηση της δανειοδότησης της χώρας, κάτι που αποτελούσε την αναγκαία συνθήκη 
για τη συνέχιση της εκτέλεσης των µεγάλων παραγωγικών έργων που ήταν απαραίτητα 
για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας,  και επιπλέον για την αίσια έκβαση της 
προσπάθειας για την επίτευξη µιας διατηρήσιµης, και όχι παροδικού χαρακτήρα, 
νοµισµατικής σταθερότητας, αφού έπρεπε να υφίσταται συναλλαγµατικό κάλυµµα 
επαρκές για να υποστηρίζει τη µετατρεψιµότητα της δραχµής. Ταυτόχρονα οι πόροι που 
προέρχονταν από τις ξένες πιστώσεις χρησίµευαν και για την κάλυψη µιας πάγιας 
αδυναµίας της ελληνικής οικονοµίας, της κάλυψης του ελλείµµατος του ισοζυγίου 
πληρωµών. Η ικανότητα της χώρας να καλύπτει το έλλειµµα του εξωτερικού τοµέα της 
οικονοµίας της µε τη δυνατότητα της να διαθέτει συνεχής πρόσβαση στις διεθνές 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί τα επίπεδα της εγχώριας 
κατανάλωσης, ποιοτικά και ποσοτικά, και να υποστηρίζει τις ανεπάρκειες της διαχρονικά 
ισχνής παραγωγικής βάσης της χώρας αποτελούσε ζήτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας.. 
Η  λειτουργία αυτή του εξωτερικού δανεισµού, ως βασικής πηγής χρηµατοδότησης των 
εισαγωγών, δεν είναι απλά µια παράµετρος βαρύνουσας οικονοµικής σηµασίας αλλά 
ίσως ο πιο θεµελιώδης µηχανισµός συντήρησης των θεσµικών δοµών του πολιτικού 
συστήµατος που βρίσκονται σε αναντιστοιχία,  από καταβολής του ελληνικού κράτους, 
µε τις παραγωγικές και εν γένει οικονοµικές δοµές του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού. Το γεγονός αυτό θεωρείται άλλωστε και ο βασικότερος, ίσως, ανασχετικός 
παράγοντας που αναπαράγει τις συνθήκες στασιµότητας και δυσπραγίας που 
χαρακτηρίζει την κοινωνικοοικονοµική ολότητα της χώρας διαχρονικά (Χατζηιωσήφ 
1993: 370-381, 398-401). 
        Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου η εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους θα 
απορροφήσει µεγάλο ποσοστό των δηµόσιων εσόδων, περίπου 36% και σηµαντικό 
τµήµα του Εθνικού εισοδήµατος, πάνω από το 7% εξέλιξη που οφείλεται όχι µόνο στα 
υψηλά ποσά των συναφθέντων δανείων αλλά και στους δυσµενείς όρους µε τους οποίους 
αυτά πραγµατοποιήθηκαν, π.χ. τα υψηλά επιτόκια, καθώς και εξαιτίας της πολιτικής των 
υψηλών αποσβέσεων που ακολούθησε το ελληνικό κράτος καθιστώντας τη δανειακή 
επιβάρυνση της Εθνικής οικονοµίας επαχθέστερη απ’ αυτήν που αντιµετώπιζαν τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη (Ζολώτας 1931: 37-49). Αν µάλιστα στα παραπάνω 
συνυπολογιστεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των δανείων χρησιµοποιήθηκε σε 
καταναλωτικές δαπάνες του ελληνικού ∆ηµοσίου και επιπλέον ότι η αύξηση του εθνικού 
εισοδήµατος από την εκτέλεση των παραγωγικών έργων είτε δεν ήταν η αναµενόµενη 
είτε ότι οι αυξητικές επιδράσεις, αυτών των έργων, επί του Εθνικού εισοδήµατος 
απαιτούσαν, εκ της φύσεώς τους, την παρέλευση ορισµένων ετών προκειµένου να γίνουν 
αισθητές, καθίστανται εµφανείς οι εκρηκτικές διαστάσεις που λάµβανε το πρόβληµα της 
εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους (Ζολώτας 1931: 68-69). 
        Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές για την κατανόηση της 
βαρύτητας που είχε η διεθνής οικονοµική κρίση για την Ελλάδα και κυρίως για τον τρόπο 
που αυτή εσωτερικεύτηκε από την ελληνική οικονοµία. Η διεθνής κρίση είχε κατά βάση 
νοµισµατικό και συναλλαγµατικό χαρακτήρα, δεδοµένου των διαρθρωτικών 
γνωρισµάτων και των ιδιοµορφιών της ελληνικής οικονοµίας. Η Ελλάδα ως µια χώρα µε 
περιορισµένη βιοµηχανική παραγωγή και περισσότερο αναπτυγµένη την αγροτική της 
παραγωγή, σε συνδυασµό µε την οργανική ελλειµµατικότητα στον τοµέα των 
συναλλαγών της µε το εξωτερικό, δεν δέχτηκε τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης µε τη 
µορφή που αυτή έλαβε χώρα στις προηγµένες βιοµηχανικά χώρες όπου σηµειώθηκε 
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ραγδαία πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας, πτώση των επενδύσεων, µαζικές 
πτωχεύσεις των εταιρειών αύξηση της ανεργίας και  έντονα πτωτικές τάσεις των τιµών 
(Τ.τ.Ε 1978: 101).  
        Στην Ελλάδα η συστολή που εκδηλώθηκε στον όγκο των διεθνών συναλλαγών 
έπληξε µε ιδιαίτερη ένταση το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας επιτείνοντας 
δραµατικά το έλλειµµα του ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίων και προκαλώντας την 
σταδιακή εξάντληση των υπερπολύτιµων συναλλαγµατικών αποθεµάτων της Τ.τ.Ε, 
αποτέλεσµα που µε τη σειρά του διάβρωσε τα θεµέλια της νοµισµατικής µεταρρύθµισης 
και επέτεινε, σε απελπιστικό βαθµό, τα ήδη οξυµένα δηµοσιονοµικά προβλήµατα.  
        Η παραγωγική βάση της χώρας επηρεάστηκε από τη διεθνή κρίση έµµεσα, µέσω του 
ισοζυγίου πληρωµών, και όχι στην ίδια έκταση µε την αντίστοιχη αυτή των 
βιοµηχανικών χωρών, µε τον αγροτικό τοµέα να αντιµετωπίζει τις σοβαρότερες 
επιπτώσεις από την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης συγκριτικά µε τους υπόλοιπους 
παραγωγικούς κλάδους.  
        Η συναλλαγµατική κρίση, στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε το φυσιολογικό επακόλουθο 
της επιδείνωσης του ισοζυγίου πληρωµών. Η επιδείνωση αυτή αποτέλεσε προϊόν όχι 
µόνο της κατακόρυφης πτώσης της αξίας των γεωργικών και των, ούτως ή άλλως 
περιορισµένης σηµασίας, βιοµηχανικών αγαθών αλλά και της απότοµης µείωσης των 
άδηλων πόρων που προέρχονταν από τα εµβάσµατα των µεταναστών και τους ναύλους 
της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας, όπως επίσης και από τη δραµατική συρρίκνωση της 
διεθνούς αγοράς χρηµατικού κεφαλαίου (Τ.τ.Ε 1978: 102), κάτι που στέρησε τη χώρα 
από τον σηµαντικότερο µηχανισµό κάλυψης της ελλειµµατικότητας του εξωτερικού 
τοµέα της οικονοµίας και της εν γένει ανεπάρκειας της ανταγωνιστικότητας, στο διεθνή 
οικονοµικό στίβο, της ελληνικής οικονοµίας. Άλλωστε η στροφή που πραγµατοποιήθηκε 
και από τους σηµαντικότερους εµπορικούς εταίρους της χώρας, Γερµανία και Αγγλία, 
προς µια πολιτική αυτάρκειας, προστατευτισµού και αυστηρού ελέγχου των εµπορικών 
ελλειµµάτων τους (Πετµεζάς 2002Β1: 224), σε συνδυασµό µε την εξάλειψη της 
διαφοράς που υπήρχε µεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής αξίας της δραχµής, 
διαφορά που δηµιουργήθηκε από το ότι η ισοτιµία της δραχµής µε την αγγλική λίρα κατά 
τη σταθεροποίηση προσδιορίστηκε σε επίπεδα που υποεκτιµούσαν την πραγµατική αξία 
της δραχµής (Ζολώτας 1932: 52), περιόρισε περαιτέρω τις ήδη πενιχρές εξαγωγικές 
επιδόσεις της ελληνικής βιοµηχανίας (Ζολώτας 1932: 57), και ουσιαστικά εκµηδένισε 
την ικανότητα της χώρας να προσφεύγει στον εξωτερικό δανεισµό, ακόµα κι αν η διεθνής 
αγορά κεφαλαίων δεν είχε εκλείψει.  
        Η πολιτική των µεγάλων ελληνικών εµπορικών τραπεζών, και κυρίαρχα της Ε.Τ.Ε 
που αποτελούσε µακράν τον ισχυρότερο τραπεζικό οργανισµό της χώρας, επέτεινε τα 
προβλήµατα που αντιµετώπισε η χώρα στο ισοζύγιο πληρωµών της καθιστώντας ακόµα 
οξύτερη τη συναλλαγµατική κρίση και υπέσκαψε συστηµατικά την προσπάθεια της 
νοµισµατικής σταθεροποίησης. Η επάνοδος της δραχµής σε καθεστώς µετατρεψιµότητας 
αποτέλεσε αντικείµενο κερδοσκοπικής εκµετάλλευσης από τις εµπορικές τράπεζες, οι 
οποίες προβαίνοντας σε συνεχείς κινήσεις µετατροπής της δραχµικής τους ρευστότητας 
σε συνάλλαγµα, εξαντλούσαν σταδιακά το κάλυµµα της νοµισµατικής κυκλοφορίας που 
διατηρούσε η Τ.τ.Ε, ασκώντας ταυτόχρονα πιέσεις στη συναλλαγµατική ισοτιµία της 
δραχµής. Οι εµπορικές τράπεζες χρησιµοποιούσαν το συνάλλαγµα που αποκτούσαν µε 
αυτό τον τρόπο για να προβούν σε τοποθετήσεις στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, 
που γνώριζε την περίοδο εκείνη µεγάλη άνοδο καλλιεργώντας προσδοκίες υψηλών 
κερδών, ενώ µετά το φθινόπωρο του 1929 που σηµειώθηκε η µεγάλη πτώση στο 
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, γεγονός που σηµατοδότησε την απαρχή της µεγάλης 
οικονοµικής κρίσης, οι επιλογές του χαρτοφυλακίου τους στράφηκαν κυρίως σε τίτλους 
του ελληνικού δηµοσίου χρέους που διαπραγµατεύονταν στο εξωτερικό και ήταν 
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ασφαλισµένοι µε ρήτρες χρυσού και οι όροι έκδοσης τους ήταν λίαν ελκυστική (Κωστής 
1986: 78), (Βεργόπουλος 1978: 58). 
        Αυτές οι επενδυτικές επιλογές των εµπορικών τραπεζών έχουν µια διττή 
αιτιολογική βάση. Ως µια αιτία που εξηγεί αυτή την επιχειρηµατική συµπεριφορά είναι 
ότι οι τοποθετήσεις σε τίτλους, του ελληνικού ∆ηµοσίου ή άλλους, που 
διαπραγµατεύονταν στο εξωτερικό παρουσίαζαν παρουσίαζαν µεγαλύτερες αποδόσεις 
από τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρονταν εγχωρίως. Αυτό  οφειλόταν, κυρίως, 
στη µεγάλη πτώση της αγροτικής παραγωγής κατά την περίοδο 1927-1931 λόγω φτωχών 
σοδειών αλλά και της µείωσης της πρόσβασης, εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, των 
εξαγώγιµων αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Αποτέλεσµα όλων 
αυτών θα είναι η δραστική συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος που θα προκαλέσει 
δραµατική πτώση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσµού (Χατζηιωσήφ 
2002Β1: 44), (Πετµεζάς 2002Β1: 215). Παράλληλα όµως η συρρίκνωση της 
αγοραστικής δύναµης του αγροτικού πληθυσµού, που συνιστούσε περίπου το 70% του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας, θα αποτελέσει εκτός από το βασικό 
παράγοντα µείωσης του εθνικού εισοδήµατος (Κωστής 1986: 25), κι ένα ισχυρό 
µηχανισµό µετάδοσης της κρίσης στο βιοµηχανικό τοµέα της οικονοµίας αλλά και στο 
τραπεζικό σύστηµα. Αναλυτικότερα, η µείωση του αγροτικού εισοδήµατος θα 
προκαλέσει πτώση της κερδοφορίας των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι τα 
προϊόντα τους ήταν προσανατολισµένα στην ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης 
βασικών καταναλωτικών αγαθών. Η πτώση του αγροτικού εισοδήµατος που 
συγκροτούσε το µεγαλύτερο τµήµα του αγοραστικού κοινού των εγχωρίως παραγοµένων 
βιοµηχανικών αγαθών ήταν φυσικό να επηρεάσει αρνητικά τα µεγέθη της ελληνικής 
βιοµηχανίας, που πρέπει όµως να τονιστεί ότι και λόγω της περιορισµένης, αναλογικά, 
ανάπτυξη της δεν επηρεάστηκε από τη διεθνή κρίση στο βαθµό που επηρεάστηκε ο 
αγροτικός τοµέας. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στην πιο ολοκληρωµένη ώθηση της 
βιοµηχανικής πολιτικής που ακολούθησε το ελληνικό κράτος, π.χ. το δασµολόγιο του 
1926, και η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών. Επίσης και ο βαθµός έκθεσης στη 
διεθνή κρίση δεν ήταν ενιαίος για όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους, αλλά επλήγησαν 
εντονότερα αυτοί των οποίων η παραγωγή ήταν προσανατολισµένη στην ικανοποίηση 
των καταναλωτικών αναγκών του αγροτικού πληθυσµού (Κωστής 1986: 27-29). 
         Οι εµπορικές τράπεζες µε τη σειρά τους καταγράφουν απώλειες στην αξία των 
χαρτοφυλακίων τους, στο βαθµό τουλάχιστον που συµµετείχαν στη χρηµατοδότηση της 
παραγωγικής δραστηριότητας. Η Ε.Τ.Ε εµπλέκεται αποφασιστικά   µέχρι και το 1929 
στη χρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα παρέχοντας σηµαντικές πιστώσεις (Πετµεζάς 
2002Β1: 219), τόσο λόγω της βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας των αγροτών που 
επιτεύχθηκε µε την ίδρυση των αγροτικών συνεταιρισµών και την εισαγωγή του 
γεωργικού ενεχυρογράφου, κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα,  όσο και ως 
αντάλλαγµα για την επέκταση του εκδοτικού της προνοµίου στις τότε προσαρτηθείσες 
νέες περιοχές του ελληνικού κράτους,  καθώς και λόγω των αναγκών που προέκυψαν   µε 
την εγκατάσταση των προσφύγων στις περιοχές αυτές της Ελλάδας (Χατζηιωσήφ 
2002Β1: 242-243). Η ίδρυση όµως της Α.Τ.Ε το 1929 θα λειτουργήσει ευεργετικά για 
την Ε.Τ.Ε η οποία θα κατορθώσει να αποδεσµευτεί από τις πιστωτικές δραστηριότητες 
στον αγροτικό τοµέα την περίοδο που η διεθνής πτώση στις τιµές των γεωργικών 
προϊόντων θα πλήξει αποφασιστικά την ελληνική γεωργία (Χατζηιωσήφ 2002Β1: 46). 
         Επιπρόσθετη αιτιολόγηση για την κερδοσκοπική συµπεριφορά των εµπορικών 
τραπεζών και την µέχρις εξαντλήσεως επίδρασή τους στα συναλλαγµατικά αποθέµατα 
της Τ.τ.Ε, πρέπει να αναζητηθεί στην επιδίωξή τους για  ακύρωση της προσπάθειας της 
νοµισµατικής σταθεροποίησης κάτι που θεωρούνταν ταυτόσηµο µε την άρση 
λειτουργίας της Τ.τ.Ε, αφού η ύπαρξη της είχε συνδεθεί και καταστατικά µε τη 
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διατήρηση της χώρας στο καθεστώς του ΚΣΧ. Οι εµπορικές τράπεζες και κατά µείζονα 
λόγο η Ε.Τ.Ε, θα αντιµετωπίσουν µε εχθρότητα την Τ.τ.Ε δεδοµένης της προσπάθειάς 
της να επιβληθεί στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας προβαίνοντας σε απευθείας 
ανταγωνισµό πιστώσεων µε τις εµπορικές τράπεζες, ενώ το κράτος θα προωθήσει και 
ορισµένες κρίσιµες ρυθµίσεις που είτε θα περιορίσουν σε κάποιο βαθµό την 
οικονοµική  ισχύ της Ε.Τ.Ε, π.χ. η διευθέτηση της υπεραξίας του καλύµµατος και του 
ζητήµατος των καταθέσεων των  Ν.Π.∆.∆, και θα ισχυροποιήσουν την Τ.τ.Ε είτε θα 
µειώσουν την δυνατότητα των εµπορικών τραπεζών να αυξάνουν κατά το δοκούν την 
πιστωτική τους δράση, µε την εισαγωγή του νόµου περί υποχρεωτικής τήρησης απ’ αυτές 
ενός ελάχιστου ποσοστού ρευστών διαθεσίµων επί των καταθέσεων τους, ρύθµιση που 
επιβλήθηκε και λόγω των πολλών πτωχεύσεων εµπορικών τραπεζών που σηµειώθηκαν 
µετά τη νοµισµατική σταθεροποίηση (Τ.τ.Ε 1978: 97). Επιπλέον η ίδια η ύπαρξή της 
Τ.τ.Ε και η κραταίωση της θεωρούνταν από τους κερδοσκοπικούς πιστωτικούς 
οργανισµούς απτή απόδειξη του ενεργότερου και δυναµικότερου παρεµβατικού ρόλου 
του κράτους στην οικονοµική σφαίρα, πράγµα που περιόριζε, κατά την αντίληψη των 
εµπορικών τραπεζών, τα όρια της απρόσκοπτης επιχειρηµατικής τους δράσης.  
        Η πολιτική των τραπεζών να καταφεύγουν στην µετατροπή δραχµών σε 
συνάλλαγµα παρέµεινε αµείωτη καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής της χώρας στον ΚΣΧ. 
Η συνεχής διεύρυνση της ελλειµµατικότητας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η 
διακοπή του εξωτερικού δανεισµού, που σηµειώθηκε κι επισήµως µε την αποτυχία της 
κυβέρνησης Βενιζέλου να πραγµατοποιήσει τη σύναψη του β΄ παραγωγικού δανείου την 
άνοιξη του 1931, και ταυτόχρονα η προσδοκία εγκατάλειψης της χρυσής βάσης της 
αγγλικής λίρας, ήτοι η άρση της µετατρεψιµότητας της λίρας σε χρυσό, καθώς υπήρξε 
διακοπή της εισροής στην Αγγλία των αµερικανικών κεφαλαίων, τροφοδότησε 
περαιτέρω την κερδοσκοπία των εµπορικών πιστωτικών ιδρυµάτων επί της δραχµής, η 
οποία ήταν συνδεδεµένη µε την αγγλική λίρα. Η έξοδος της Αγγλίας από το ΚΣΧ και η 
εγκατάλειψη της χρυσής βάσης της αγγλικής λίρας πραγµατοποιήθηκε τελικά τον 
Σεπτέµβριο του 1931. Η εξέλιξη αυτή σηµατοδότησε την κατάρρευση του ΚΣΧ 
και  δροµολόγησε τις αντίστοιχες κινήσεις στις οποίες προέβησαν οι περισσότερες χώρες 
που τα νοµίσµατά τους ήταν συνδεδεµένα µε το αγγλικό νόµισµα.  
       Η αναστολή του ΚΣΧ στην Αγγλία δηµιούργησε στην Ελλάδα άµεσο πρόβληµα , 
καθώς ουσιαστικά αυτό το γεγονός υπονόµευε πλέον σε δραµατικό βαθµό την ικανότητα 
της χώρας να παραµένει στο καθεστώς του ΚΣΧ και να διατηρεί ανέπαφη τη 
σταθερότητα της αξίας της δραχµής. Η κυβέρνηση είχε τη δεδοµένη χρονική στιγµή δύο 
επιλογές: ή να συνδέσει τη δραχµή µε άλλη νοµισµατική µονάδα χρυσής βάσης ή να 
εγκαταλείψει τον ΚΣΧ. Τελικά προκρίθηκε η σύνδεση της δραχµής µε το δολλάριο, που 
παρέµεινε νόµισµα χρυσής βάσης, σε ισοτιµία που προσδιορίστηκε στο ύψος των 77 
δραχµών ανά δολλάριο. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης απηχούσε τις απόψεις που 
είχαν εκφράσει οι ιθύνοντες των εµπορικών τραπεζών σε σύσκεψη που 
πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο του διοικητή της Τ.τ.Ε υπό την προεδρία του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. 
       Η προτίµηση αυτή των τραπεζών για παραµονή της χώρας στον ΚΣΧ, αν και 
αντιφατική σε σχέση µε την επιθυµία τους να υποµονευτεί η ύπαρξη της Τ.τ.Ε, της 
οποίας η ύπαρξη είχε συνδεθεί µε τη διατήρηση της Ελλάδας στο καθεστώς του ΚΣΧ, 
υπαγορευόταν από το είδος των υποχρεώσεών τους. Συγκεκριµένα η εγκατάλειψη του 
ΚΣΧ θα σήµαινε την υποτίµηση της δραχµής, αφού δε θα ήταν πλέον µετατρέψιµη σε 
χρυσό ή σε συνάλλαγµα χρυσής βάσης. Η υποτίµηση όµως θα διόγκωνε το παθητικό 
σκέλος του ισολογισµού πολλών ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει  πιστώσεις από 
τράπεζες του εξωτερικού ή διατηρούνταν σ’ αυτές  λογαριασµοί συναλλάγµατος  από 
έλληνες καταθέτες (Χατζηιωσήφ 2002Β1: 48). Επιπλέον, όσες ελληνικές τράπεζες, 
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προεξάρχουσας της Ε.Τ.Ε, διατηρούσαν στο χρηµατοφυλάκιο τους τίτλους του 
ελληνικού ∆ηµοσίου θα κατέγραφαν σηµαντικές απώλειες στην αξία του ενεργητικού 
τους, διότι µια ενδεχόµενη υποτίµηση της δραχµής θα µείωνε την αξία των 
διαπραγµατεύσιµων χρεογράφων του ελληνικού ∆ηµοσίου (Mazower 1991b: 153).  
         Η κυβέρνηση είχε µε τη σειρά της πλείστους και σηµαντικούς λόγους να επιδιώκει 
την παραµονή της χώρας στον ΚΣΧ και την  αποφυγή υποτίµησης της δραχµής. Η έξοδος 
από τον ΚΣΧ και η υποτίµηση της δραχµής θα συνεπαγόταν τη δραστική µείωση ή και 
την εκµηδένιση της  εισροής ξένων πιστώσεων που ήταν άκρως απαραίτητες για την 
κάλυψη των ελλειµµάτων του ισοζυγίου πληρωµών, που συνιστούσε πάγιο πρόβληµα 
της χώρας εξαιτίας των σταθερών αδυναµιών της εγχώριας παραγωγικής δοµής, και για 
τη συνέχιση των µεγάλων παραγωγικών έργων που ήταν αναγκαία για την προσφυγική 
αποκατάσταση, για την τόνωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονοµίας, όπως 
και για τη διατήρηση επαρκούς συναλλαγµατικού καλύµµατος που συνιστούσε όρο sine 
qua non  για την αποτελεσµατική ρύθµιση νοµισµατικής κυκλοφορίας και κατ΄ επέκταση 
για την διατήρηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας. Επιπροσθέτως η υποτίµηση θα 
προκαλούσε ύψωση των τιµών, λόγω αύξησης του κόστους των εισαγωγών ενώ θα 
κλόνιζε και την εµπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστηµα, καθώς οι καταθέτες θα 
έσπευδαν να αποσύρουν τις καταθέσεις που είχαν σε συνάλλαγµα χωρίς οι τράπεζες να 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση για συνάλλαγµα, διότι ούτε αυτές διέθεταν 
τέτοια συναλλαγµατική ρευστότητα αλλά ούτε και η Τ.τ.Ε ήταν σε θέση να καλύψει από 
τα συναλλαγµατικά της διαθέσιµα την αδυναµία των τραπεζών να ανταποκριθούν στη 
ζήτηση συναλλάγµατος  (Τ.τ.Ε 1978: 101). Πέραν όλων αυτών η υποτίµηση θα αύξανε 
το δραχµικό κόστος εξυπηρέτησης του εξωτερικού δηµοσίου χρέους, η αποπληρωµή του 
οποίου ήδη απορροφούσε ποσά που υπερέβαιναν το 20% των δηµοσίων εσόδων και η 
αύξηση αυτής της επιβάρυνσης, σε µια περίοδο που λόγω της διεθνούς κρίσης η εισροή 
συναλλαγµατικών πόρων ήταν ήδη περιορισµένη, πιθανότατα θα οδηγούσε το ελληνικό 
∆ηµόσιο σε αναστολή εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους, µε ότι συνεπαγόταν αυτή η 
πτώχευση του ελληνικού κράτους για την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 
οµαλότητα (Χατζηιωσήφ 2002: 48), (Mazower 1991b: 153). 
       Αντίθετος µε την απόφαση της κυβέρνησης να παραµείνει η χώρα στον ΚΣΧ ήταν ο 
Κυριάκος Βαρβαρέσος ο οποίος από τη θέση του οικονοµικού συµβούλου της Τ.τ.Ε, 
υιοθετώντας τις απόψεις του Otto Niemeyer, ∆ιοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, 
υποστήριξε την αποσύνδεση της χώρας από τον ΚΣΧ, καθώς θεωρούσε ότι το µέγεθος 
των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της Τ.τ.Ε δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις επιτυχίας 
για τη διατήρηση του καθεστώτος της µετατρεψιµότητας της δραχµής (Τ.τ.Ε 1978: 93). 
Τις απόψεις Niemeyer - Βαρβαρέσου ήρθαν να δικαιώσουν τα γεγονότα που 
ακολούθησαν. Η εµµονή της Τ.τ.Ε στην πολιτική των σταθερών ισοτιµιών σε µια εποχή 
που η αξία της δραχµής αλλά και της αγγλικής λίρας κλονίζονταν, ως απόρροια της 
διεθνούς οικονοµικής κρίσης, είχε καταστρεπτικές συνέπειες για το συναλλαγµατικό 
απόθεµά της χώρας. Η Τ.τ.Ε θα βρεθεί αντιµέτωπη µε ένα µαζικό κύµα φυγής από τη 
δραχµή και θα αντικρίσει την ταχύτατη εξάντληση των συναλλαγµατικών καλυµµάτων. 
Η απόφαση για ικανοποίηση της ζήτησης του συναλλάγµατος µε την αθρόα πώληση του 
καλύµµατος σε ιδιώτες και τράπεζες, µε την προσδοκία ότι αυτή η κίνηση θα εκτόνωνε 
τις πιέσεις προς τη δραχµή, διαψεύστηκε από την ίδια την πραγµατικότητα. Η 
προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης το Σεπτέµβριο για σύναψη δανείου ενός 
εκατοµµυρίου λιρών από την Τράπεζα των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών της Βασιλείας, η 
οποία συντόνιζε τη συνεργασία µεταξύ των ΚΤ, θα αποβεί άκαρπη (Χατζηιωσήφ 
2002Β1: 48), και θα οδηγήσει την κυβέρνηση Βενιζέλου στην απόφαση για την de facto 
εγκατάλειψη του ΚΣΧ από την Ελλάδα.  
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        Η ραγδαία διαρροή συναλλάγµατος υποχρέωσε την κυβέρνηση στις 28 Σεπτεµβρίου 
1931 να εισάγει το νόµο περί προστασίας εθνικού νοµίσµατος, συµπληρώνοντας το νόµο 
αυτό και µε ένα αναγκαστικό νόµο στις 8 Οκτωβρίου 1931. Με τους νόµους αυτούς και 
µε την επιβολή νοµοθετικού διατάγµατος την 1η Φεβρουαρίου 1932 διαµορφώθηκε ένα 
καθεστώς συναλλαγµατικών περιορισµών που σηµατοδοτούσε την de facto εγκατάλειψη 
του ΚΣΧ και της σύνδεσης της δραχµής µε συνάλλαγµα χρυσής βάσης. Το βασικό 
περιεχόµενο αυτού του καθεστώτος αποτελούσαν οι ακόλουθες ρυθµίσεις: 
α) καταργήθηκε η υποχρέωσή της Τ.τ.Ε να ανταλλάσσει τα τραπεζογραµµάτια της µε 
συνάλλαγµα χρυσής βάσης ή αυτούσιο χρυσό,  
β) η αγορά και η πώληση χρυσού και συναλλάγµατος ανατέθηκε αποκλειστικά στη Τ.τ.Ε, 
ενώ η πώληση συναλλάγµατος επιτρεπόταν µόνο για πραγµατικές ανάγκες της χώρας 
κατόπιν έγκρισης που χορηγούνταν από ειδική επιτροπή που είχε την έδρα της στη Τ.τ.Ε 
, 
γ) οι εξαγωγείς ελληνικών προϊόντων όφειλαν να εκχωρούν στην Τ.τ.Ε την αξία των 
εξαγωγών τους σε συνάλλαγµα , 
δ) απαγορεύτηκε η απόδοση σε συνάλλαγµα των καταθέσεων συναλλάγµατος που 
υπήρχαν µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου. Από την απαγόρευση εξαιρέθηκαν οι καταθέσεις σε 
συνάλλαγµα που διατηρούσαν οι εταιρείες που είχαν συµβληθεί µε το κράτος για την 
εκτέλεση δηµοσίων έργων, όπως και οι καταθέσεις σε συνάλλαγµα ατόµων που ήταν 
µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού , 
ε) απαγορεύτηκε η εισαγωγή ή η µεταφορά µε οποιαδήποτε µορφή δραχµών στο 
εξωτερικό χωρίς να προηγηθεί η έγκριση της Τ.τ.Ε , 
ζ) επιβλήθηκε απαγόρευση στη χορήγηση δανείων σε δραχµές µε ενέχυρο χρυσό, 
συνάλλαγµα ή χρεόγραφα σε χρυσό ή συνάλλαγµα. 
        Σε συνδυασµό µε τους συναλλαγµατικούς περιορισµούς αυξήθηκε και ο 
προεξοφλητικός τόκος σε 12% (Τ.τ.Ε 1978: 96). 
        Παρά τα µέτρα που ελήφθησαν δεν επετεύχθη η ανακοπή της διαρροής του 
συναλλάγµατος και το ενδεχόµενο επιβολής χρεοστασίου διαφαινόταν όλο και πιο 
πιθανό. Τον Ιανουάριο του 1932 ο Βενιζέλος, σε µια ύστατη προσπάθεια ενίσχυσης των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων και συνέχισης των παραγωγικών έργων, υπέβαλε αίτηµα 
στην Κ.τ.Ε και την Αγγλία  ζητώντας α) για παροχή πενταετούς δανείου 12,5 
εκατοµµυρίων λιρών ή πενήντα εκατοµµυρίων δολλαρίων, β) την αναστολή καταβολής 
των χρεολυσίων των εξωτερικών δανείων για πέντε χρόνια και γ) την αναστολή 
εξόφλησης του κυµαινόµενου δηµοσίου χρέους (Τ.τ.Ε 1978: 98). 
       Η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε όρισε µια οµάδα εκπροσώπων της που µετέβη 
το Φεβρουάριο του 1932 στην Ελλάδα, προκειµένου να ερευνήσει την οικονοµική 
κατάσταση της χώρας και να αποφανθεί περί του ελληνικού αιτήµατος. Η 
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο της Κ.τ.Ε το Μάρτιο του 1932 τη 
σχετική έκθεσή της. Η έκθεση διαπίστωνε ότι το Μάρτιο του 1932 το κάλυµµα της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας είχε κατέλθει στο 32% έναντι 40% που καταστατικά 
αποτελούσε το κατώτατο όριο κάλυψης της νοµισµατικής κυκλοφορίας και ήταν 
ισόποσο των τοκοχρεωλυτικών υποχρεώσεων της χώρας προς το εξωτερικό, ενώ 
υπέρµετρα διευρυµένο ήταν και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα (Τ.τ.Ε 1978: 99). 
        Το Συµβούλιο της Κ.τ.Ε απέρριψε, τον Απρίλιο του 1932, το αίτηµα της Ελλάδος 
για την παροχή εξωτερικού δανείου και έκανε δεκτή µόνο την εισήγηση της 
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής για αναστολή της καταβολής των χρεολυσίων. Ο Βενιζέλος 
συγκάλεσε µετά την απόδοση αυτή ειδική σύσκεψη στην οποία έλαβαν µέρος το 
διοικητικό Συµβούλιο της Τ.τ.Ε, οι επικεφαλείς των µεγάλων εµπορικών τραπεζών, 
καθώς και προσωπικότητες του οικονοµικού κόσµου της χώρας, ώστε να καθοριστεί από 
κοινού η συναλλαγµατική πολιτική της χώρας, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε ακόµη η de jure 
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εγκατάλειψη του ΚΣΧ και τα περιοριστικά συναλλαγµατικά µέτρα που ελήφθησαν 
θεωρούνταν προσωρινού χαρακτήρα. Οι εµπορικές τράπεζες, για λόγους που έχουν ήδη 
παρατεθεί, επιθυµούσαν την παραµονή της χώρας στον ΚΣΧ, ενώ η διοίκηση της Τ.τ.Ε 
υποστήριξε αντίθετα ότι η χρυσή βάση της δραχµής έπρεπε να αρθεί, κατάσταση που 
κατ’ ουσίαν υφίστατο και µε την υιοθέτηση της πρότασης της Τ.τ.Ε θα γινόταν απλώς 
ρητή καθιέρωση του καθεστώτος που είχε ήδη διαµορφωθεί. Η κυβέρνηση προέκρινε τη 
λύση που προτάθηκε από τη διοίκηση της Τ.τ.Ε και προέβη µε Υπουργό οικονοµικών τον 
Κυριάκο Βαρβαρέσο, ο οποίος αντικατέστησε τον Γ.Μαρή που κατείχε τη θέση αυτή 
ευθείς αµέσως σχηµατίστηκε η κυβέρνηση Βενιζέλου διαδεχόµενη την οικουµενική 
κυβέρνηση Ζαΐµη,  στην κατάθεση στη Βουλή, στις 25 Απριλίου του 1932, σχεδίου 
νόµου που προέβλεπε την αναστολή της µετατρεψιµότητας της δραχµής και την 
επαναφορά του καθεστώτος της αναγκαστικής κυκλοφορίας, νοµοσχέδιο που 
υπερψηφίστηκε. Στη διοίκηση εντωµεταξύ της Τ.τ.Ε σηµειώθηκε µεταβολή, µε τον 
Αλέξανδρο ∆ιοµήδη να παραιτείται στις 28 Σεπτεµβρίου του 1931, έπειτα από την 
µοµφή που αποδόθηκε στο πρόσωπό του από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θεώρησε 
παρατυπία και εθνικά επιζήµια την παράλειψη του ∆ιοµήδη να επιτρέψει, παραµονές της 
επιβολής των συναλλαγµατικών περιορισµών, την πώληση από την Τ.τ.Ε ενός υψηλού 
ποσού συναλλάγµατος στην καπνοβιοµηχανία των αδελφών Παπαστράτου (Τ.τ.Ε 1978: 
120-121). Στη θέση του διοικητή της Τ.τ.Ε προωθήθηκε ο µέχρι πρότινος υποδιοικητής 
Εµµανουήλ Τσουδερός.  
         Παράλληλα µε την οριστική άρση της µετατρεψιµότητας της δραχµής, επεβλήθη 
χρεοστάσιο, καθώς η υποτίµηση της δραχµής, που διαµορφώθηκε στις 550 δραχµές ανά 
λίρα και η εξάντληση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων µε την ταυτόχρονη διακοπή των 
πιστώσεων από το εξωτερικό καθιστούσε αδύνατη πλέον τη συνέχιση της εξυπηρέτησης 
των δηµοσίων δανείων, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να διατίθεται το 
70%  περίπου των κρατικών εσόδων για την εξυπηρέτηση των δηµοσίων δανείων, 
ύστερα και από την υποτίµηση της δραχµής (Αγγελόπουλος 1937: 189). 
Πιο  συγκεκριµένα αποφασίστηκε η αναστολή πληρωµής των εσωτερικών και 
εξωτερικών δανείων, η µείωση κατά 25% των τόκων των εσωτερικών δανείων, η 
προσωρινή αναστολή της πληρωµής των τόκων των εξωτερικών δανείων και η αναστολή 
των υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου προς την Τ.τ.Ε και την Ε.Τ.Ε που απέρρεαν από το 
πρωτόκολλο της Γενεύης (Αγγελόπουλος 1937: 190). 
 
 
2.6. Η  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ: 1932-1940. Η  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΑ ΧΡΥΣΟΥ 

 
Η ουσιαστική, αλλά από τον Απρίλιο του 1932, και η τυπική εγκατάλειψη της χρυσής της 
βάσης από τη δραχµή σε συνδυασµό µε την κήρυξη χρεοστασίου από την κυβέρνηση 
Βενιζέλου, την άνοιξη του 1932, γεγονότα που αµφότερα δροµολογήθηκαν λόγω των 
συνθηκών που δηµιούργησε η διεθνής οικονοµική κρίση και η συµπαροµαρτούσα 
συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου και δραµατική µείωση κινητικότητας του διεθνούς 
πιστωτικού κεφαλαίου, έθεσε τέρµα στην ανεπάρκεια ανταπόκρισης της ελληνικής 
οικονοµικής πολιτικής σε δύο, αντιφατικούς µεταξύ τους, στόχους: στην εφαρµογή ενός 
προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης που περιλάµβανε την εκτέλεση µεγάλων 
παραγωγικών έργων, η εκτέλεση των οποίων απαιτούσε υψηλές δηµόσιες δαπάνες, και 
στην επίτευξη νοµισµατικής σταθερότητας, στόχος που υποχρέωνε την Τ.τ.Ε να 
εφαρµόζει µια έντονη πληθωριστική πολιτική ώστε τα µεγέθη της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας να διαµορφώνονται σε επίπεδα που θα ήταν συµβατά µε την οµαλή 
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λειτουργία του ΚΣΧ, πράγµα που θεωρητικά παρήγαγε σταθεροποιητικά αποτελέσµατα 
αναφορικά µε την αξία του νοµίσµατος.  
          Η άρση αυτού του πλαισίου άσκησης οικονοµικής πολιτικής δηµιούργησε νέες 
ατραπούς δράσης για τους κρατικούς και ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι 
επαναπροσδιόρισαν τις κατευθύνσεις της οικονοµικής πολιτικής τους και την µορφή των 
στοχεύσεων τους βάσει των νέων συνθηκών που διαµορφώθηκαν.  
          Η Τ.τ.Ε απαλλαγµένη πλέον από την υποχρέωση να προσδιορίζει τα µεγέθη της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας σε συνάρτηση µε το ύψος των συναλλαγµατικών 
αποθεµάτων που διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιο της, ήταν σε θέση να ασκεί µια 
δυναµικότερη πιστωτική πολιτική, σε σχέση µε την πρώτη τετραετία λειτουργίας (Μάιο 
1928 - Απρίλιο 1932) περίοδο που η Ελλάδα ήταν ενταγµένη στον ΚΧΣ. Μετά τη 
θεµελιώδη µεταβολή που επήλθε στα νοµισµατικό καθεστώς της χώρας εγέρθησαν  
ζητήµατα που αφορούσαν τη χάραξη της νέας νοµισµατικής πολιτικής και των µέτρων 
που έπρεπε να ληφθούν από τους ιθύνοντες προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι διαταραχές 
που προκλήθηκαν στη ρευστότητα της οικονοµίας ως απόρροια των έντονων 
κερδοσκοπικών πιέσεων που ασκήθηκαν προς τη δραχµή και τη συνακόλουθη δραστική 
µείωση που γνώρισε το συναλλαγµατικό απόθεµά της Τ.τ.Ε µέχρι την άνοιξη του 1932. 
Η στάση πληρωµών που κήρυξε η χώρα τον Απρίλιο του 1932 σε συνδυασµό µε τους 
συναλλαγµατικούς περιορισµούς και την συγκέντρωση της αγοραπωλησίας 
συναλλάγµατος στην Τ.τ.Ε ήδη από το φθινόπωρο του 1931, αποτελούσαν απλώς φυσικά 
επακόλουθα της αδυναµίας του ελληνικού ∆ηµοσίου να αντλήσει πιστώσεις από τις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές. Οι λύσεις που έπρεπε να επεξεργαστούν θεσµικοί φορείς 
άσκησης της οικονοµικής πολιτικής θα έπρεπε να απαντούν σε προβλήµατα 
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής φύσεως που είχαν ένα κοινό παρανοµαστή την 
ανεπάρκεια των συναλλαγµατικών διαθεσίµων.  
           Υπό αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες ιθύνοντες δέχονταν την ύπαρξη δύο επιλογών 
σχετικά µε το ποια οδός νοµισµατικής διαχείρισης θα µπορούσε να ακολουθηθεί ώστε η 
αξία του εθνικού νοµίσµατος να µην γνωρίσει µια έντονη πτωτική πορεία, διότι σ’ αυτήν 
την περίπτωση η προσπάθεια της χώρας να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής, ενώ παράλληλα θα ενισχύονταν και οι 
πληθωριστικές πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας. Οι  επιλογές αυτές ήταν ή να 
σταθεροποιηθεί η δραχµή σε µια χαµηλότερη ισοτιµία µε το δολλάριο ή να επιτραπεί η 
ελεύθερη διακύµανση της (Mazower 1991: 180). Τον Απρίλιο του 1932 οι εκπρόσωποι 
της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε  παρότρυναν την ελληνική αντιπροσωπεία που 
είχε µεταβεί στη Γενεύη και διαπραγµατευόταν την έκδοση νέου δανείου, να προβεί στην 
αποσύνδεση της δραχµής από το δολλάριο και να επιλέξει την ελεύθερη διακύµανση της 
δραχµής.  
          Το πρόβληµα που ανέκυπτε από τη σταθεροποίηση της ισοτιµίας της δραχµής 
έναντι του δολαρίου σε ένα χαµηλότερο επίπεδο, ήταν η δυσκολία προσδιορισµού αυτής 
της νέας ισοτιµίας και παράλληλα η συνέχιση της πίεσης που θα αντιµετώπιζε η Τ.τ.Ε 
στα ισχνά συναλλαγµατικά της αποθέµατα, εφόσον η προσπάθεια σταθεροποίησης της 
ισοτιµίας δραχµής - δολαρίου υπαγόρευε τη διατήρηση καθεστώτος ανταλλαξιµότητας 
της δραχµής µε το δολλάριο µε βάση τη νέα ισοτιµία που θα προσδιορίζονταν από τις 
νοµισµατικές αρχές.  
           Από την άλλη η ελεύθερη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της 
δραχµής γεννούσε ακανθώδη ζητήµατα σχετικά µε το ύψος της υποτίµησης που θα 
δέχονταν η δραχµή για το µέγεθος των συνεπειών που θα προκαλούσε µια τέτοια εξέλιξη 
στη νοµισµατική σταθερότητα της χώρας, αφού οι πληθωριστικές πιέσεις που θα 
συνεπάγονταν µια ισχυρή υποτίµηση της δραχµής θα δηµιουργούσαν έντονη αστάθεια 
και στην εσωτερική αξία της δραχµής όπως ήταν φυσικό.  

 



 146

          Ο υπουργός οικονοµικών κατά την περίοδο αυτή, Κυριάκος Βαρβαρέσος, 
πείστηκε από τους εκπροσώπους της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής για την ορθότητα της 
λύσης που προέκρινε την ελεύθερη διακύµανση της δραχµής, δεδοµένου ότι αυτή η λύση 
παρείχε και το πλεονέκτηµα ότι αποµάκρυνε την πίεση που θα δέχονταν τα 
συναλλαγµατικά διαθέσιµα της Τ.τ.Ε. από τη διατήρηση ενός καθεστώτος ελεύθερης 
µετατρεψιµότητας της δραχµής. Ο Βαρβαρέσος γνωστοποίησε την απόφασή του να 
επιτρέψει την ελεύθερη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής σε µια 
κρίσιµη συνάντηση που είχε µε έλληνες τραπεζίτες και βιοµήχανους µετά την επιστροφή 
του από τη Γενεύη. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων στη Γενεύη, οι έλληνες 
αντιπρόσωποι έγιναν αποδέκτες συστάσεων από τους εκπροσώπους της ∆ηµοσιονοµικής 
Επιτροπής που είχαν ως περιεχόµενο την αποφυγή υπέρµετρης χρηµατοδότησης της 
κυβέρνησης και του ιδιωτικού τοµέα, αφού µια τέτοια κίνηση σε συνδυασµό µε την 
ελεύθερη διακύµανση της ισοτιµίας της δραχµής, που η Επιτροπή πρότεινε θα οδηγούσε 
στην εκδήλωση ισχυρότατων πληθωριστικών πιέσεων (Mazower, 1991, b: 181). 
            Αυτό που έπρεπε πλέον να διευθετηθεί ήταν ο τρόπος βάσει του οποίου θα 
προσδιορίζονταν το µέγεθος της χρηµατικής κυκλοφορίας. Ο  τεχνικός σύµβουλος της 
Τ.τ.Ε. H. Finlayson πρότεινε επί αυτού τρεις  διακριτές επιλογές: α) τον καθορισµό ενός 
ανωτάτου ορίου (plafond) της πιστωτικής κυκλοφορίας, ήτοι της χρηµατικής 
κυκλοφορίας που δεν καλύπτονταν από χρυσό συναλλαγµατικά διαθέσιµα της KT, πέρα 
από το οποίο θα ήταν δυνατή η έκδοση νέων τραπεζογραµµατίων µόνο µε την ύπαρξη 
χρυσού που αντιστοιχούσε στο 100% της αξίας τους, β) στην πλήρη απουσία ελέγχου 
οποιασδήποτε µορφής αναφορικά µε την ποσότητα των τραπεζογραµµατίων που θα 
εκδίδονταν από την ΚΤ και γ) στην σχετικά ελεύθερη διακύµανση της ισοτιµίας της 
δραχµής ταυτόχρονα µε την επιβολή σηµαντικών περιορισµών (Mazower 1991 b: 181). 
Ο Finlayson προέκρινε και βέλτιστη επιλογή την σχετικά ελεύθερη διακύµανση της 
δραχµής µε παράλληλη επιβολή περιορισµών στην κρατική δανειοδότηση από την ΚΤ, 
στην εξαγωγή κεφαλαίων και στην αγοραπωλησία συναλλάγµατος από τις εµπορικές 
τράπεζες. Ο Finlayson  απέρριπτε τις δύο πρώτες επιλογές, διότι αφενός ήταν δύσκολο 
να προσδιοριστεί το ανώτατο όριο της πιστωτικής κυκλοφορίας, αν και ένα τέτοιο 
νοµισµατικό καθεστώς είχε λειτουργήσει στην Ελλάδα µε σχετική επιτυχία πριν το 1914, 
και αφετέρου γιατί η πλήρης απουσία οποιασδήποτε µορφής ελέγχου ουσιαστικά θα 
σηµατοδοτούσε την πλήρη εγκατάλειψη του ΚΧ γεγονός που εγκυµονούσε σοβαρούς 
κινδύνους για τη σταθερότητα της αξίας της δραχµής (Mazower 1991 b: 181).  
        Η Τ.τ.Ε τον Απρίλιο του 1932 ήρθε αντιµέτωπη µε την πλήρη εξάντληση του 
συναλλαγµατικού της καλύµµατος ως απόρροια της συµµετοχής της Ελλάδας στον ΚΣΧ 
και της προσθήκης των εµπορικών τραπεζών σε πρακτικές που, υπό την πίεση και των 
διεθνών νοµισµατικών εξελίξεων, οδηγούσαν στη ραγδαία διαρροή του καλύµµατος της 
ΚΤ. Ο  Κυριάκος Βαρβαρέσος συνεκτιµώντας την αδυναµία σύναψης νέου εξωτερικού 
δάνειου αποφάσισε τον Απρίλιο του 1932 την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης από τη 
δραχµή, την καθιέρωση της αναγκαστικής κυκλοφορίας της δραχµής, την επιβολή 
συναλλαγµατικών περιορισµών και  την άρση της υποχρέωσης της ΚΤ να τηρεί ορισµένη 
σχέση του καλύµµατος προς τη νοµισµατική κυκλοφορία ενώ οι καταστατικοί 
περιορισµοί της αναφορικά µε τα όρια του κυβερνητικού δανεισµού παρέµειναν άθικτοι. 
Οι  αποφάσεις αυτές, που είχαν φυσικά την έγκριση του Βενιζέλου, είχαν τεθεί σε 
εφαρµογή ήδη από το Σεπτέµβριο του 1931, αλλά εδραιώθηκαν τον Απρίλιο του 1932, 
όταν κατέστη πλέον εµφανής η αδυναµία σύναψης νέου εξωτερικού δάνειου, µετά και τη 
στάση της Κ.τ.Ε που τοποθετήθηκε αρνητικά στο αίτηµα της Ελλάδας, για παροχή 
πιστώσεων. Η παραµονή της χώρας στον ΚΣΧ ύστερα απ’ αυτό το γεγονός ήταν 
ανέφικτη, δεδοµένου ότι δεν ήταν δυνατόν να σχηµατιστεί το απαραίτητο 
συναλλαγµατικό κάλυµµα. 
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          Εκ παραλλήλου η άρνηση αυτής της Κ.τ.Ε  προς την ελληνική κυβέρνηση και η 
δεδοµένη υποτίµηση της δραχµής µετά την συνεχή διαρροή συναλλαγµατικού 
καλύµµατος και την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης καθιστούσαν δυσχερέστατη έως 
ανέφικτη την εξυπηρέτηση των δηµοσίων δανείων και κυρίως του εξωτερικού χρέους, το 
οποίο αποτελούσε και το σηµαντικό µεγαλύτερο τµήµα του συνολικού δηµοσίου 
δανεισµού (Τ.τ.Ε 1978: 107). 
          Ως εκ τούτου επιβλήθηκε στάση πληρωµών τον Απρίλιο του 1932 απ’ το ελληνικό 
κράτος και ανελήφθησαν πρωτοβουλίες για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων µε τους 
οποίους είχαν συναφθεί τα δηµόσια δάνεια. Ο διακανονισµός που επιδιώχθηκε από το 
Βαρβαρέσο αφορούσε τα εξωτερικά δάνεια που είχε λάβει χώρα και περιελάµβανε 
ρυθµίσεις που προέβλεπε προέβλεπαν την τµηµατική καταβολή ενός ποσοστού των 
αρχικώς συµφωνηµένων τόκων και την πλήρη αναστολή καταβολής των χρεολυσίων, 
τουλάχιστον κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα που κάλυπτε ο συµβιβασµός που 
επιτεύχθηκε µε τους οµολογιούχους και είχε ως αφετηρία το 1933 (Αγγελόπουλος 1937: 
195). 
         Επιπλέον όλων των παραπάνω ρυθµίσεων µε το νόµο 5426 της 29ης Απριλίου 1932 
θεσπίστηκαν περιορισµοί στην εισαγωγή εµπορευµάτων, ενώ µε το Αναγκαστικό 
∆ιάταγµα της 29ης Ιουλίου 1932 επιβλήθηκε η δραχµοποίηση των οφειλών σε ξένο 
συνάλλαγµα που ήταν πληρωτέες στην Ελλάδα (Βούρος 1938: 47). 
         Οι νοµισµατικές αρχές λαµβάνοντας τα παραπάνω µέτρα επιχείρησαν να 
ανασυστήσουν το ύψος του καλύµµατος που διέθετε η ΚΤ πριν την έξοδο της στερλίνας 
από τον ΚΣΧ. Την εποµένη της άρσεως της σταθεροποίησης της δραχµής που 
πραγµατοποιήθηκε και επισήµως την 26η Απριλίου του 1932 η Τ.τ.Ε κατείχε 
συναλλαγµατικό απόθεµά περίπου 2,3 εκατοµµυρίων δολαρίων, ποσό που µετά από 
συµφωνία µε την ελληνική κυβέρνηση είχε δεσµευτεί να το διαθέσει για την προµήθεια 
σιτηρών µε την παλιά ισοτιµία (Τ.τ.Ε 1978: 148). Ο εκµηδενισµός του συναλλαγµατικού 
αποθέµατος επέβαλε όχι µόνο την επιβολή περιορισµών στο εξωτερικό εµπόριο της 
χώρας, αυστηρών ελέγχων στην αγοραπωλησία συναλλάγµατος από τις εµπορικές 
τράπεζες, την έξοδο της Ελλάδας από το σύστηµα του ΚΣΧ και την αναστολή της 
οµαλής εξυπηρέτησής των δηµοσίων δανείων αλλά και την εφαρµογή ενός σχεδίου που 
απέβλεπε στην απορρόφηση από την ελεύθερη αγορά των συναλλαγµατικών πόρων που 
είχαν διαρρεύσει από τα αποθέµατά της τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου του 1931, 
όταν  και αναγκάστηκε να προβεί σε αθρόες πωλήσεις συναλλάγµατος ώστε να 
εκτονωθούν οι υποτιµητικές πιέσεις που ασκούνται στην ισοτιµία σταθεροποίησης της 
δραχµής µετά την εγκατάλειψή του ΚΣΧ από την αγγλική λίρα. 
          Το ποσό του συναλλαγµατικού αποθέµατος που διέρρευσε προς την ελεύθερη 
αγορά υπολογιζόταν περίπου στα 3,5 εκατοµµύρια δολλάρια τουλάχιστον (Τ.τ.Ε 1978: 
148). Για την ανάκτηση αυτού του ποσού συναλλάγµατος τέθηκε σε εφαρµογή ένα 
σχέδιο που απαιτούσε τη σύµπραξη των µαθητών που δραστηριοποιούνταν στο 
Χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα η Τ.τ.Ε χορηγούσε κάθε πρωί στους µεσίτες το 
απαραίτητο  δραχµικό ισόποσο προκειµένου αυτοί να αποκτήσουν από την ελεύθερη 
αγορά το συνάλλαγµα που είχε διαρρεύσει από το θησαυροφυλάκιο της ΚΤ, κι έπειτα το 
αγορασθέν συνάλλαγµα παραδίδονταν κάθε βράδυ στην Τ.τ.Ε. Η τακτική αυτή της ΚΤ 
διατηρήθηκε µέχρι και τις 22 ∆εκεµβρίου του 1932, όταν η νέα κυβέρνηση που 
σχηµατίστηκε τότε απαγόρευσε στην Τ.τ.Ε.  να διενεργεί συναλλαγµατικές πράξεις 
χρησιµοποιώντας αυτή την τακτική και επανέφερε την αγοραπωλησία συναλλάγµατος 
αποκλειστικά επί τη βάσει των τιµών που διαµορφώνοντας στο επίσηµο ηµερήσιο δελτίο 
τιµών συναλλάγµατος (Βενέζης 1955: 133). 
          Η Τ.τ.Ε κατόρθωσε µε την τακτική αυτή που ακολούθησε να  ανακτήσει 
σηµαντικό µέρος του συναλλαγµατικού της αποθέµατος που είχε απωλέσει κυρίως το 
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Σεπτέµβριο του 1931. Η περαιτέρω ενίσχυση του συναλλαγµατικού αποθέµατος 
επιτεύχθηκε µε την υλοποίηση και µιας σειράς άλλων µέτρων. Ειδικότερα µετά την άρση 
του ΚΣΧ η ΚΤ  προσέφυγε στην αγορά χρυσών κοσµηµάτων και αντικειµένων, 
ενισχύοντας σε σηµαντικό βαθµό το απόθεµα της σε χρυσό. Επιπλέον η δραχµοποίηση 
των οφειλών σε συνάλλαγµα που ήταν πληρωτέες στην Ελλάδα στην ισοτιµία 15 προς 
100 δραχµές και η ταυτόχρονη συγκέντρωση στην ΚΤ του συναλλάγµατος που κατείχαν 
οι εµπορικές τράπεζες, οι οποίες είχαν µέχρι εκείνη τη στιγµή τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε συναλλαγµατικές πράξεις κάτω όµως από ένα καθεστώς αυστηρών 
περιορισµών που είχε επιβληθεί από το φθινόπωρο του 1931, οδήγησαν στην περαιτέρω 
αύξηση του συναλλαγµατικού αποθέµατος, καθώς από την απορρόφηση των 
συναλλαγµατικών διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών έναντι παροχής των 
αντίστοιχων δραχµών από την Τ.τ.Ε  συναλλαγµατικοί πόροι της ΚΤ ενισχύθηκαν κατά 5 
εκατοµµύρια δολλάρια (Mazower 1991: 183).  
           Την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του συναλλαγµατικού αποθέµατος 
υποβοήθησαν και γεγονότα που δεν υπήρξαν αποτέλεσµα παρέµβασης των 
νοµισµατικών αρχών της χώρας. Η έξαρση της ζήτησης απ’ τους ιδιώτες στο χρονικό 
διάστηµα από την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης ως το τέλος του 1932, είχε πιέσει 
ανοδικά τις τιµές του συναλλάγµατος στην ελεύθερη αγορά σε τόσο υψηλά επίπεδα ώστε 
οι κάτοχοι του πλέον ανησυχούσαν για ενδεχόµενη υποτίµηση του. Επιπροσθέτως 
άρχισε να εµφανίζεται και επαναπατρισµός των ελληνικών κεφαλαίων που είχαν 
φυγαδευτεί κατά τη διάρκεια της κρίσης στο εξωτερικό. Το φαινόµενο αυτό ήταν 
απόρροια της δυσπιστίας που άρχισε να εκδηλώνεται για τα ξένα νοµίσµατα, ιδίως µετά 
την υποτίµηση του δολαρίου την άνοιξη του 1933. Αυτές οι εξελίξεις ισχυροποίησαν την 
αντίστροφη ροή συναλλάγµατος που εισέρρεε προς πλέον προς τη χώρα (Τ.τ.Ε 1978: 
149).  
 
  
2.7. 1932-1936: Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο  ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΚΣΧ 
 
 Η Τ.τ.Ε µετά την έξοδο της δραχµής από το ΚΣΧ χάραξε την πολιτική της στη βάση µιας 
διττής κατεύθυνσης. Κατά πρώτον προέβη σε µια σειρά ενεργειών που αποσπούσαν στην 
ανασυγκρότηση του συναλλαγµατικού αποθέµατος που είχε διαρρεύσει από τα ταµεία 
της κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης της περιόδου 1929-1932 και 
κυριότατα κατά την περίοδο της διεθνούς συναλλαγµατικής αστάθειας το φθινόπωρο του 
1931, όταν υπήρξε η εγκατάλειψή του ΚΣΧ από την αγγλική λίρα και η ταυτόχρονη 
ραγδαία υποτίµηση της, εξέλιξη που επηρέασε βαθύτατα και τη σταθερότητα της αξίας 
της δραχµής, η οποία ήταν συνδεδεµένη µε την αγγλική λίρα. Μετά την εγκατάλειψή του 
ΚΣΧ από την Αγγλία, η δραχµή συνδέθηκε µε το δολλάριο, νόµισµα που διατηρούσε 
ακόµα την σύνδεσή του µε το χρυσό. Όταν την άνοιξη του 1933 το δολλάριο εξήλθε από 
τον ΚΣΧ  η δραχµή συνδέθηκε µε το ελβετικό φράγκο, νόµισµα χώρας που ήταν µέλος 
του Συνασπισµού Xρυσού (Gold Bloc), της οµάδας των χωρών που εξακολουθούσαν να 
παραµένουν στο σύστηµα του ΚΣΧ. Αυτό δεν σήµαινε ότι στο εσωτερικό της χώρας 
υφίστατο η υποχρέωσή της ΚΤ να ανταλλάσσει τα τραπεζογραµµάτια της έναντι χρυσού 
όταν αυτό της ζητούνταν. Η µετατρεψιµότητα της δραχµής είχε ανασταλεί ουσιαστικά 
από το φθινόπωρο του 1931 και τυπικά από τον Απρίλιο του 1932 και δεν επρόκειτο να 
επανέλθει παρά µόνο µετά την λήξη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και κάτω από ριζικά 
διαφορετικές συνθήκες. Η σύνδεση της δραχµής µε το ελβετικό φράγκο σήµαινε απλώς 
ότι η εξωτερική αξία της δραχµής θα ακολουθούσε τις µεταβολές που θα δέχονταν η αξία 
του ελβετικού φράγκου.  
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        Όταν το 1936 η δραχµή θα επανασυνδεθεί µε την αγγλική λίρα, καθώς το Gold Bloc 
είχε διαλυθεί, θα καταστεί ακόµη περισσότερο εµφανής ο βαθµός επιρροής του αγγλικού 
παράγοντα στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας µετά και την επάνοδο στο ελληνικό 
θρόνο του αγγλικής καταγωγής βασιλιά Γεωργίου Β΄. Άλλωστε η κυριαρχία του 
αγγλικού κεφαλαίου στο ελληνικό οικονοµικό περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια του 
Μεσοπολέµου καταδεικνύεται µεταξύ άλλων, και από την απόφαση της σύνδεσης της 
δραχµής µε το ελβετικό φράγκο το 1933, κι όχι µε το γαλλικό φράγκο, κατά τη στιγµή 
που η Γαλλία ήταν η κυρίαρχη οικονοµική δύναµη ανάµεσα στις χώρες που 
συγκροτούσαν το Συνασπισµό χρυσού και µια από τις κυριότερες αντιπάλους της 
Αγγλίας στο διεθνή οικονοµικό χώρο.  
         Τα µέτρα που έλαβε η Τ.τ.Ε στην κατεύθυνση της αναπλήρωσής του 
συναλλαγµατικού της αποθέµατος έχουν ήδη περιγραφεί. Πέρα όµως από τα µέτρα 
ποσοτικής συνείδησης του συναλλαγµατικού της αποθέµατος η ΚΤ προχώρησε και στην 
ποιοτική διαφοροποίηση της σύνδεσης του. Από το 1933 εφαρµόστηκε από τις 
νοµισµατικές αρχές «πολιτική χρυσού», όπως χαρακτηρίστηκε τότε, η οποία συνίστατο 
στη µετατροπή όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος του αποθέµατος σε χρυσό. Η 
πολιτική αυτή διασφάλιζε την αποφυγή των έντονων διακυµάνσεων στην αξία του 
αποθέµατος εξαιτίας της ισχυρής συναλλαγµατικής αστάθειας που επικρατούσε την 
περίοδο εκείνη. Άλλωστε η χώρα είχε πείρα από τις σηµαντικές ζηµίες που είχε 
καταγράψει από την υποτίµηση της αγγλικής λίρας, ενώ πολλές ΚΤ του εξωτερικού είχαν 
στραφεί σε ανάλογες ενέργειες λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που 
κυριαρχούσαν στην παγκόσµια οικονοµία εκείνο το χρονικό διάστηµα. Η πολιτική 
χρυσού στοίχισε στην Τ.τ.Ε την απώλεια εσόδων από τους τόκους που θα αποκτούσε εάν 
τοποθετούσε τα συναλλαγµατικά της διαθέσιµα σε τοκοφόρους λογαριασµούς στο 
εξωτερικό. Η απώλεια αυτή των εσόδων από τόκους, τα έσοδα των οποίων την περίοδο 
1932-1938 διαµορφώθηκαν µόλις στο 25% περίπου των αντίστοιχων εσόδων της 
περιόδου 1928-1932, θεωρήθηκε από την ηγεσία της ΚΤ ως το απαραίτητο τίµηµα που 
έπρεπε να καταβληθεί για τη διατήρηση της ακεραιότητας της αξίας του αποθέµατος 
(Τ.τ.Ε 1978: 152). 
         Η πολιτική της ανασυγκρότησης του συναλλαγµατικού αποθέµατος και η συνέχιση 
της αγοράς συναλλάγµατος από την ΚΤ σε ισοτιµία που τεχνηέντως υποβίβαζε την τιµή 
του συναλλάγµατος ώστε να µαταιωθεί κάθε προσπάθεια κερδοσκοπικής 
εκµετάλλευσης, προκάλεσε κριτική που εργάζονταν στα πληθωριστικά αποτελέσµατα 
που θα γεννούσε µια τέτοια τακτική από πλευράς ΚΤ, αφού µια τέτοια συναλλαγµατική 
πολιτική διόγκωνε συνεχώς την νοµισµατική κυκλοφορία. Στον αντίποδα αυτής της 
κριτικής βρισκόταν η θέση της Τ.τ.Ε επί του ζητήµατος αυτού η οποία έκρινε την 
προσπάθεια για ανασύσταση του συναλλαγµατικού αποθέµατος επιβεβληµένη, ενώ 
επιδιώχθηκε κατά το 1933 και η άσκηση συντηρητικής πιστωτικής πολιτικής από την ΚΤ 
προκείµενου η νοµισµατική κυκλοφορία να µην αυξηθεί σηµαντικά (Τ.τ.Ε 1978: 150). 
         Στην κατεύθυνση της συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων λειτούργησε και η 
διαχείριση των καταθέσεών του ∆.Ο.Ε. Πιο συγκεκριµένα υπέγγυα δηµόσια έσοδα που 
προορίζονταν για την εξόφληση των πιστωτών, σύµφωνα µε το διακανονισµό που είχε 
πραγµατοποιηθεί το 1897, µετά τη στάση πληρωµών που κήρυξε το ελληνικό ∆ηµόσιο 
τον Απρίλιο του 1932, συσσωρεύονταν σε δεσµευµένους λογαριασµούς στην Τ.τ.Ε, 
καθώς δεν ήταν δυνατή, ύστερα από την επιβολή συναλλαγµατικών περιορισµών, τα 
έσοδα που συγκεντρώνονταν σ’ αυτούς τους λογαριασµούς να µετατραπούν σε 
συνάλλαγµα και να µεταφερθούν στο εξωτερικό. Η απόσυρση των δεσµευµένων 
καταθέσεων του ∆.Ο.Ε από την κυκλοφορία, τα έσοδα των οποίων αντιστοιχούσαν στα 
τέλη του 1932 στο 60% του εκδοθέντος χαρτονοµίσµατος, θα ήταν δυνατό να ασκήσουν 
ισχυρές αντιπληθωριστικές πιέσεις, σε µια ήδη πολύ δύσκολη περίοδο για την ελληνική 
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οικονοµία. Η Τ.τ.Ε δηµιουργώντας ιδιαίτερο λογαριασµό προκαταβολών προς το κράτος 
έναντι των καταθέσεών του ∆.Ο.Ε δανειοδότησε το ελληνικό ∆ηµόσιο µε σηµαντικά 
κεφάλαια, παρέχοντας µε αυτό τον τρόπο ισχυρή διευκόλυνση στην εκτέλεση του 
προϋπολογισµού και επιπλέον αύξησε αποφασιστικά τις πιστώσεις προς τις εµπορικές 
τράπεζες (Mazower 1991: 185). 
        Το 1933 παρατηρείται συνεχής εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό που στην 
πλειοψηφία τους ήταν επαναπατριζόµενα κεφάλαια, τα οποία είχαν διαρρεύσει στο 
εξωτερικό την περίοδο της κρίσης 1929-1932. Όµως η δυσπιστία που επικράτησε για τα 
νοµίσµατα που εγκατέλειψαν τον ΚΣΧ, αρχικά η αγγλική λίρα και µετέπειτα το 
αµερικανικό δολλάριο, και η διεθνής συναλλαγµατική αστάθεια που χαρακτήρισε την 
περίοδο που ακολούθησε την αποδέσµευση των δύο αυτών νοµισµάτων από τις 
υποχρεώσεις που επέβαλε η συµµετοχή τους στον ΚΣΧ,  ώθησε τους Έλληνες 
κεφαλαιούχους στην απόφαση παλιννόστησης των κεφαλαίων τους. (Ζολώτας 1936: 79). 
Επιπλέον η Τ.τ.Ε προχώρησε στην ανατίµηση της δραχµής και στη συγκράτηση των 
πληθωριστικών πιέσεων µε την πιστωτική και νοµισµατική πολιτική που ακολούθησε 
κατά τη διάρκεια του 1933 ώστε η διαφορά µεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας 
της δραχµής να δηµιουργεί κίνητρα για προσέλκυση κεφαλαίων απ το εξωτερικό.  
      Η ύπαρξη της σηµαντικής διαφοράς ανάµεσα στην εσωτερική και εξωτερική αξία της 
δραχµής οφείλεται αφενός τη δέσµευση των καταθέσεών του ∆.Ο.Ε που προέρχονταν 
από τα υπέγγυα έσοδα και τηρούνταν σε λογαριασµούς στην ΚΤ οι οποίοι εµφάνιζαν 
σηµαντικά πλεονάσµατα και προκαλούσαν αντιπληθωριστικές πιέσεις αφού περιόριζαν 
το µέγεθος της χρηµατικής κυκλοφορίας και αφετέρου από τη συγκρατηµένη πιστωτική 
πολιτική τόσο της Τ.τ.Ε όσο και των εµπορικών τραπεζών. Οι τελευταίες στην 
προσπάθειά τους να εξυγιάνουν τα  χαρτοφυλάκια τους µετά την κρίση δεν αύξησαν τις 
χορηγήσεις τους παρά τη σηµαντική άνοδο των αποταµιεύσεων που εισέρρευσαν στα 
ταµεία τους µετά την εισροή των κεφαλαίων απ’ το εξωτερικό. Άλλωστε ο γενικός 
περιορισµός των συναλλαγών µετά την οικονοµική κρίση αδρανοποίησε τη ζήτηση 
κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα, κάτι που οδήγησε την ΚΤ να µειώσει τα 
προεξοφλητικά της επιτόκια προκειµένου να τονωθεί οικονοµική δραστηριότητα. Παρά 
τις µειώσεις όµως των επιτοκίων της Τ.τ.Ε και των εµπορικών τραπεζών που 
ακολούθησαν, ο όγκος των πιστώσεων που διοχετεύθηκαν στην οικονοµία ήταν 
µειωµένος σε σύγκριση µε το 1932.  
        Η αύξηση των αποταµιευτικών διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών µετά την 
κρίση υπήρξε αποτέλεσµα της αύξησης της  νοµισµατικής κυκλοφορίας που προήλθε 
από τη δραχµοποίηση των κεφαλαίων που εισέρευσαν στη χώρα κατά το 1933 αλλά και 
από την συνεχή αγορά συναλλάγµατος στην οποία προέβαινε η Τ.τ.Ε µε σκοπό την 
ανασυγκρότηση του συναλλαγµατικού της αποθέµατος που είχε διαρρεύσει την περίοδο 
1929-1932. Η θέσπιση όµως των περιορισµών στις συναλλαγµατικές πράξεις στο 
εισαγωγικό εµπόριο, τη δηµιουργία του µηχανισµού των συµψηφιστικών εµπορικών 
ανταλλαγών ανάµεσα στα κράτη κι η συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου, που υπήρξαν 
επακόλουθα της διεθνούς συναλλαγµατικής αστάθειας και της αβεβαιότητας που 
κυριάρχησε στο παγκόσµιο νοµικό χώρο µετά την ουσιαστική κατάρρευση του ΚΣΧ, 
περιόρισαν σηµαντικά και στην Ελλάδα την οικονοµική δραστηριότητα το 1933 µε 
αποτέλεσµα η αυξηµένη νοµισµατική κυκλοφορία που προκλήθηκε από τη 
δραχµοποίηση της αύξησης της προσφοράς συναλλάγµατος τόσο από το εξωτερικό όσο 
και το εσωτερικό δεν οδήγησε στην εµφάνιση πληθωριστικών φαινοµένων αλλά στην 
ενίσχυση των καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών (Ζολώτας 1936: 81-82). Η αύξηση 
των διαθέσιµων των εµπορικών τραπεζών συνεχίστηκε και τα υπόλοιπα χρόνια του 
Μεσοπολέµου εξαιτίας της ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας που υπήρξε αυτό το 
διάστηµα, της πτώσεως των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας αλλά 
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κυρίως λόγω της αδυναµίας των ελλήνων κεφαλαιούχων να διοχετεύσουν τα χρηµατικά 
τους πλεονάσµατα στο εξωτερικό λόγω των συναλλαγµατικών περιορισµών που είχαν 
επιβληθεί όχι µόνο από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από τις κυβερνήσεις του 
εξωτερικού (Χατζηιωσήφ 1993: 259). Χρήζει επισήµανσης µάλιστα ότι τουλάχιστον 
κατά τη διάρκειά του 1933 η αύξηση των διαθέσιµων των εµπορικών τραπεζών εξαιτίας 
της υποτονικής ζήτησης πιστώσεων από τον ιδιωτικό τοµέα για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν οδήγησε στην αύξηση των καταθέσεων όψεως στους λογαριασµούς 
που τηρούσαν στην Τ.τ.Ε οι εµπορικές τράπεζες (Τ.τ.Ε 1978: 150), επιβεβαιώνοντας σ’ 
αυτή την περίπτωση την ορθότητα του νόµου του Fullarton του περίφηµου «law of the 
reflux», σύµφωνα µε το οποίο το τµήµα του κυκλοφορούντος χαρτονοµίσµατος που δε 
χρησιµοποιείται για την αγορά αγαθών επανέρχεται στην ΚΤ.  
        Ο κεντρικός στόχος της Τ.τ.Ε ως το τέλος του Μεσοπολέµου ήταν η αποτροπή 
εκδήλωσης πληθωριστικών πιέσεων ώστε να µην πληγούν τα κεκτηµένα της 
συναλλαγµατικής και νοµισµατικής πολιτικής έτσι όπως διαµορφώθηκαν το 1933, 
δηλαδή η εµπέδωση της σταθερότητας στην τιµή του συναλλάγµατος, σε επίπεδα όπου η 
δραχµή θεωρούνταν υποεκτιµηµένη, και η διατήρηση της διαφοράς µεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής αγοραστικής δύναµης της δραχµής.  
        Το 1934, τέθηκε σε ισχύ ένα νέο σύστηµα διακανονισµού της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας. Με τη σύµβαση της 26ης Ιουλίου µεταξύ της Τ.τ.Ε και του κράτους 
ορίστηκε ότι το όριο της νοµισµατικής κυκλοφορίας δεν συνδέονταν µε µια ορισµένη 
σχέση µε το συναλλαγµατικό κάλυµµα της ΚΤ αλλά προς ορισµένα στοιχεία της 
ενεργητικού της. η συσχέτιση αυτή πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά και µόνο για τον 
υπολογισµό της συµµετοχής του κράτους στα κέρδη της Τ.τ.Ε σε περίπτωση υπέρβασης 
του ορίου κυκλοφορίας (Τ.τ.Ε 1978: 144-145). Με την παραπάνω ρύθµιση 
κατοχυρωνόταν παράλληλα η ελεύθερη αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας χωρίς να 
απαιτείται η λήψη κυβερνητικής έγκρισης υπό τον περιορισµό ότι τα τιθέµενα σε 
κυκλοφορία τραπεζογραµµάτια θα διατίθεντο για εργασίες που προβλέπονταν από το 
καταστατικό της Τ.τ.Ε (Βενέζης 1955: 177-178). Με τη ρύθµιση αυτή το κράτος παρείχε 
τη δυνατότητα στην ΚΤ να προβαίνει στην αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας και 
κατά συνέπεια στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας υπό ελαστικότερους όρους. 
Οι  διατάξεις που καθόριζαν τα όρια εντός των οποίων το εκδοτικό ίδρυµα,  ήτοι η Τ.τ.Ε, 
ήταν δυνατόν να παρέχει αρωγή υπό µορφή χρηµατοδότησης προς το κράτος 
διατηρήθηκαν άθικτο, ενώ µε τη σύµβαση της 26ης Ιουλίου 1934 η νοµισµατική 
κυκλοφορία δεν αποτελούσε συνάρτηση του συναλλαγµατικού καλύµµατος που κατείχε 
η ΚΤ, άλλα προσδιορίζονταν βάσει του µέσου όρου του αθροίσµατος ορισµένων 
στοιχείων του ενεργητικού της Τ.τ.Ε (Βούρος 1938: 47). 
       Ιδιαίτερης µνείας χρήζει ο µηχανισµός των εµπορικών συµψηφισµών (Clearing) που 
κυριάρχησε στη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου ανάµεσα στα ευρωπαϊκά κράτη την 
περίοδο 1932-1940. Η κρίση της περιόδου 1929-1932, η συνεπακόλουθη κατάρρευση 
του ΚΣΧ που υπήρξε αποτέλεσµα της αποσύνδεσης της αγγλικής λίρας και του 
αµερικανικού δολαρίου από το χρυσό το 1931 και το 1933 αντίστοιχα, προκάλεσαν τη 
διάχυση της αστάθεια στις διεθνείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες και εδραίωσαν το 
αίσθηµα αβεβαιότητας και ανασφάλειας αναφορικά µε τη σταθερότητα της αξίας των 
νοµισµάτων που χρησιµοποιούνταν ευρέως στις διεθνείς εµπορικές ανταλλαγές. Αυτό 
είχε ως συνέπεια να περιοριστεί ο όγκος του διεθνούς εµπορίου που η διεξαγωγή του 
περιελάµβανε το χρηµατικό διακανονισµό και να αυξηθούν δραµατικά οι διεθνείς 
εµπορικές πράξεις που διακανονίζονταν µε διµερή συµψηφισµό. Ο θεσµός των 
εµπορικών συµψηφισµών εδραιώθηκε από τους συναλλαγµατικούς ελέγχους που 
εφάρµοσαν αυτή την περίοδο ιδίως οι ελλειµµατικές χώρες, µια πολιτική που 
δηµιουργούσε προβλήµατα και στις  πλεονασµατικές χώρες που συναντούσαν εµπόδια 
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στις εξαγωγές τους και στην είσπραξη των απαιτήσεών τους. Η τακτική του (Clearing) 
ανταποκρίνονταν στις συνθήκες συναλλαγµατικών περιορισµών που επικρατούσαν και 
συνιστούσε ένα τρόπο για να ρυθµίζονται οι εµπορικές σχέσεις ανάµεσα στις οφειλέτριες 
και τις πιστώτριες χώρες ή και ανάµεσα στις οφειλέτριες χώρες (Τ.τ.Ε 1978: 154). 
         Η σταθερότητα της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής αξίας της δραχµής 
διατηρήθηκε κατά τη διετία 1934-1935, παρά την πολιτική αστάθεια που προκλήθηκε 
από τα στρατιωτικά κινήµατα που εκδόθηκαν τα έτη 1933 και 1935 µε  σκοπό την 
ανατροπή των κυβερνήσεων του Λαϊκού κόµµατος που το 1932 ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση της χώρας µετά την εκλογική ήττα του Ε. Βενιζέλου. Η σταθερότητα της 
αξίας της δραχµής διατηρήθηκε παρά την πολιτική ανωµαλία και τη σηµαντική µείωση 
του συναλλαγµατικού αποθέµατος της Τ.τ.Ε, µείωση που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά 
µε την άρση της σταθεροποίησης. Η πτώση αυτή στην αξία του αποθέµατος αποδίδεται 
στην µείωση της προσφοράς συναλλάγµατος που τα αίτια της ανάγονται: α) στην 
πολιτική αναταραχή αφού τα στρατιωτικά κινήµατα ανέκοψαν την εισροή κεφαλαίων 
απ’ το εξωτερικό, β) στο ότι το πλεόνασµα που εµφανιζόταν στους λογαριασµούς 
(Clearing) λόγω της φύσης του θεωρούνταν ως δεσµευµένο συνάλλαγµα και δεν 
συµπεριλαµβανόταν στο συναλλαγµατικό απόθεµά της ΚΤ και γ) στην εµφάνιση µαύρης 
αγοράς µε τη λειτουργία της εξυπηρετούσε το λαθρεµπόριο στερώντας την Τ.τ.Ε από το 
αναγκαίο συνάλλαγµα. Η πτώση του αποθέµατος της συνεχίστηκε και το 1936, γεγονός 
που ώθησε την κυβέρνηση στη λήψη συναλλαγµατικών µέτρων. Με την έκδοση 
διαδοχικών αναγκαστικών νόµων από τον Αύγουστο έως και το Νοέµβριο επιβλήθηκαν 
αυστηρότατοι έλεγχοι στη συναλλαγµατική κίνηση που είχαν ως αποτέλεσµα την 
εξαφάνιση της µαύρης αγοράς και την αύξηση της προσφοράς συναλλάγµατος. Παρά τα 
ληφθέντα µέτρα το συναλλαγµατικό απόθεµά της ΚΤ παρουσίασε πτώση εξαιτίας της 
παράλληλης µε την προσφορά µεγάλης αύξησης στη ζήτηση συναλλάγµατος, εξέλιξη 
που οφείλεται κατά µείζονα λόγο στην αύξηση της ποσότητας και ιδιαίτερα των τιµών 
του εξαγόµενου σίτου.  
       Η πιστωτική πολιτική της ΚΤ την περίοδο αυτή εµφανίστηκε συγκρατηµένα 
επεκτατική, επιχειρώντας να συγκεράσει το στόχο της οικονοµικής ανάκαµψης, µετά την 
κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας που παρουσιάστηκε τα χρόνια της κρίσης, όπως 
και το 1933 έτος κατά το οποίο εκδηλώθηκε σηµαντική υποχώρηση στο εύρος των 
συναλλαγών, µε το στόχο της νοµισµατικής σταθερότητας, που ύστερα από την έξοδο το 
σύστηµα του ΚΣΧ συνιστούσε επιδίωξη που απαιτούσε λεπτούς χειρισµούς από τις 
νοµισµατικές αρχές. Το ύψος του προεξοφλητικού επιτοκίου και τα ποσά που χορήγησε 
η ΚΤ το διάστηµα αυτό αντανακλούν και τις διακυµάνσεις που εµφάνισε η οικονοµική 
δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα η Τ.τ.Ε από τις αρχές του 1932 έως και τα τέλη του 
1933 προέβαινε σε σταδιακή αλλά συνεχή αποκλιµάκωση του προεξοφλητικού 
επιτοκίου από το 12% στο 7%. Από τα τέλη του 1933 έως και τις αρχές του 1937 
διατήρησε σταθερό το επιτόκιο της στο 7% και προχώρησε στη µείωση κατά 1% στις 
αρχές του 1937 (Τ.τ.Ε 1978: 147). Οι διακυµάνσεις της οικονοµικής δραστηριότητας 
αποτυπώνονταν πιστότερα στις µεταβολές των χορηγήσεών της ΚΤ. Οι χορηγήσεις 
παρουσίασαν πτώση το 1933 και το 1936 συγκρινόµενες µε αυτές του προηγούµενου 
έτους, ενώ παρουσίασαν αύξηση τα έτη 1934 και 1935 (Τ.τ.Ε 1978: 146). Η µείωση των 
χορηγήσεων τα έτη που η παραγωγή και η συνολική οικονοµική δραστηριότητα 
παρουσίασε κάµψη και η αύξηση των χορηγήσεων τα έτη που εκδηλώνεται αύξηση των 
οικονοµικών δεικτών και συνεκτιµώντας το γεγονός ότι οι µεταβολές στο ύψος του 
προεξοφλητικού τόκου δεν βρίσκονται σε ισχυρή αντιστοιχία µε το ύψος των 
χορηγήσεών της ΚΤ µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η νοµισµατική πολιτική της Τ.τ.Ε 
ασκείται αυτή την περίοδο επί τη βάσει της «τραπεζικής αρχής» (Banking school) η 
σχολή που πρεσβεύει ότι η νοµισµατική κυκλοφορία προσδιορίζεται παθητικά από την 
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πλευρά της ζήτησης και οι νοµισµατικές αρχές πρέπει να προσαρµόζουν την παροχή 
πιστώσεων προς την οικονοµία βάσει των διακυµάνσεων της οικονοµικής 
δραστηριότητας µε τρόπο παθητικό. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η πιστωτική πολιτική 
ικανοποιεί απλά τη ζήτηση που παρουσιάζεται για πιστώσεις χωρίς να προβαίνει στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών για τον επηρεασµό της παραγωγικής δραστηριότητας προς 
συσταλτική ή επεκτατική κατεύθυνση.  
        Το Σεπτέµβριο του 1936 ο Συνασπισµός Χρυσού διαλύεται και η ΚΤ που από την 
άνοιξη του 1933 είχε συνδέσει τη δραχµή µε το ελβετικό φράγκο, νόµισµα χρυσής βάσης 
τότε, αποσυνδέεται από το νόµισµα αυτό και επανασυνδέεται µε τη στερλίνα. Με τη 
ρύθµιση αυτή η δραχµή θα παρέµενε σταθερή έναντι της στερλίνας και θα κυµαινόταν 
έναντι του χρυσού και των νοµισµάτων που δεν ήταν συνδεδεµένα µε τη στερλίνα 
ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της στερλίνας προς το χρυσό και τα άλλα νοµίσµατα (Τ.τ.Ε 
1978: 154). Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι κατά το διάστηµα από την άνοιξη του 1933 
έως το Σεπτέµβριο του 1936 που η δραχµή είχε συνδεθεί µε το ελβετικό φράγκο που 
παρέµεινε νόµισµα χρυσής βάσης, η αξία της δραχµής έναντι του χρυσού σηµείωνε 
ελάχιστες διακυµάνσεις.  
        Η απόφασή της Τ.τ.Ε να συνδέσει τη δραχµή µε το ελβετικό φράγκο το 1933, µετά 
την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης από την αγγλική στερλίνα, και όχι µε το γαλλικό 
φράγκο, νόµισµα µιας χώρας µε δεσπόζουσα θέση στο Συνασπισµό Χρυσού, και η 
επανασύνδεση της δραχµής τον Σεπτέµβριο του 1936 µε την στερλίνα καταδεικνύει τόσο 
τις πολιτικές προεκτάσεις της συναλλαγµατικής πολιτικής όσο και τους στενούς δεσµούς 
που διατηρούσε το αγγλικό κεφάλαιο ο ισχυρότερος ιδιωτικός φορέας οικονοµικής 
ισχύος της χώρας η Εθνική Τράπεζα. Οι δεσµοί συνεργασίας της τελευταίας, όπου θα 
καταδειχθεί παρακάτω είναι εξαιρετικά ισχυροί µε φορείς του αγγλικού 
χρηµατοπιστωτικού χώρου που ενισχύονται και από το γεγονός της παρουσίας της 
ελληνικής βασιλικής οικογένειας που διατηρεί ισχυρούς δεσµούς µε το αγγλικό στέµµα. 
Η άποψη αυτή ενδυναµώνεται και από το ότι η δραχµή το 1936 επανασυνδέθηκε µε τη 
στερλίνα και µε το δολλάριο, που εκείνη την περίοδο αλλά και τα επόµενα χρόνια 
αποδείχθηκε σταθερότερο έναντι της στερλίνας.  
       Η πολιτική επιρροή της Αγγλίας θα επιταθεί τα επόµενα χρόνια καθώς στις 3 
Νοεµβρίου του 1935 διενεργήθηκε δηµοψήφισµα επί του ζητήµατος του πολιτεύµατος 
της χώρα , σε ένα δηµοψήφισµα που υπήρξε καταφανώς νόθευση του αποτελέσµατος,   ο 
ελληνικός λαός µε ποσοστό που άγγιξε το 90%  τάχθηκε υπέρ του θεσµού της βασιλείας. 
Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Β΄ επανήλθε στο βασιλικό θρόνο στις 25 Νοεµβρίου του 1935. 
Τον Ιούνιο του 1936, λόγω διαφωνίας των δύο µεγάλων κοµµάτων Φιλελευθέρων και 
Λαϊκών, για το σχηµατισµό κυβέρνησης ο βασιλιάς ανέθεσε την κυβέρνηση στον Ιωάννη 
Μεταξά. Οι συνεχιζόµενες διαµάχες µεταξύ των µεγάλων κοµµάτων και το καθηµερινό 
κύµα απεργιακών κινητοποιήσεων, προσέφεραν πρόσφορο έδαφος και την αφορµή στον 
Ιωάννη Μεταξά να διαλύσει τη Βουλή και να κηρύξει στις 4 Αυγούστου του 1936 την 
επιβολή δικτατορίας. 
 
 
2.8. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  Ε.Τ.Ε  ΚΑΙ  Τ.Τ.Ε 
 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ίδρυση της Τ.τ.Ε. αποτέλεσε προϊόν πιέσεων της Κ.τ.Ε. και 
ειδικότερα του ξένου πιστωτικού κεφαλαίου προς την Ελλάδα προκειµένου η άσκηση 
της νοµισµατικής πολιτικής να τεθεί σε βάσεις που δεν δηµιουργούσε αντιφάσεις ως 
προς τα αποτελέσµατά της, και ταυτόχρονα διασφάλιζε τις απαιτούµενες θεσµικές και 
λειτουργικές προϋποθέσεις ώστε ο στόχος της νοµισµατικής σταθερότητας να 
υπηρετείται αποτελεσµατικότερα. Η Ελλάδα ως µια χώρα που η οικονοµία της 
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στηριζόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό στη σύναψη εξωτερικών δανείων για να καλύψει τόσο 
τα χρόνια ελλείµµατα της στο ισοζύγιο πληρωµών της όσο και για να αντιµετωπίσει τα 
διαρκή και σηµαντικά δηµοσιονοµικά της ελλείµµατα δεν ήταν σε θέση να 
διαφοροποιήσει τις αποφάσεις της σε σχέση µε τους όρους και τις κατευθύνσεις που 
έθετε η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε. προκειµένου να εγγυηθεί την έκδοση των 
ελληνικών εξωτερικών δανείων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αν συνεκτιµηθεί µάλιστα 
ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας δεν ήταν υψηλή στο διεθνές 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τη δεδοµένη χρονική περίοδο, καθώς και η είσοδος του 
µεγάλου προσφυγικού ρεύµατος από τη Μικρά Ασία που δηµιουργούσε επιτακτικές 
δηµοσιονοµικές αναπτυξιακές και ευρύτερες κοινωνικές αναγκαιότητες, καθίσταται 
σαφής ο λόγος που ωθούσε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τα αιτήµατα που έθετε η 
Κ.τ.Ε προκειµένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση του ελληνικού ∆ηµοσίου στις 
κεφαλαιαγορές του Εξωτερικού µε σχετικά ευνοϊκούς όρους.  
        Ο φορέας που είχε αναλάβει την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής στη χώρα, 
ουσιαστικά από την ίδρυσή του, ως  τη συγκρότησή της Τ.τ.Ε  ήταν η Εθνική Τράπεζα. Η 
Ε.Τ.Ε όµως αποτελούσε ταυτόχρονα ένα επιχειρηµατικό τραπεζικό σχήµα εµπορικού 
χαρακτήρα που η λειτουργία και δραστηριοποίηση του αποσκοπούσε όπως ήταν φυσικό 
στην αποκόµιση κέρδους. Η διεθνής αυτή λειτουργική υπόσταση της Ε.Τ.Ε, ως ΚΤ και 
ως Εµπορικής Τράπεζας, γεννούσε αντιφάσεις ως προς τα αποτελέσµατα που παρήγαγε, 
γεγονός που καθιστούσε προβληµατική και αναποτελεσµατική την άσκηση της 
νοµισµατικής πολιτικής. Αυτό εκπορευόταν από την προσπάθειά της Ε.Τ.Ε να 
υπηρετήσει µε τη δράση τους δύο ασύµβατους µεταξύ τους στόχους· το στόχο της 
κερδοσκοπίας που υπαγορευόταν από τον εµπορικό χαρακτήρα της λειτουργίας της και 
το στόχο της επίτευξης της νοµισµατικής σταθερότητας που υπαγορευόταν από τη θέση 
της ως ΚΤ της χώρας.  
         Τα προβλήµατα, οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που δηµιουργούνταν από τη 
συνύπαρξη των δύο αυτών αντιτιθέµενων στοχεύσεων που επιχειρούσε να εξυπηρετήσει 
µε τη λειτουργία της η Ε.Τ.Ε έχουν ήδη καταδειχθεί. Η άρση αυτής της προβληµατικής 
κατάστασης συνιστούσε και τον θεµελιώδη όρο που έθετε η Κ.τ.Ε ώστε να εγγυηθεί τη 
σύναψη των ελληνικών εξωτερικών δανείων, κάτι που σύµφωνα µε τις διεθνείς 
επιστηµονικές αρχές µπορούσε να επιτευχθεί µε τη συγκρότηση µιας αµιγούς ΚΤ που η 
λειτουργία της θα εξυπηρετούσε κατά µείζονα λόγο βασική στόχευση, την επίτευξη 
νοµισµατικής σταθερότητας. Η Κ.τ.Ε εξάλλου πέραν της ίδρυσης µιας ΚΤ θεωρούσε 
επιβεβληµένη τη συµµετοχή της Ελλάδας στο σύστηµα του ΚΣΧ, εξέλιξη που κατά την 
άποψή της θα δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της νοµισµατικής 
σταθερότητας σε µονιµότερη και πιο στέρεα βάση, κάτι που θα αναβάθµιζε την 
πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στο διεθνή πιστωτικό χώρο και κατά συνέπεια θα 
συντελούσε στο να αποκτήσει η χώρα συνεχή και ευνοϊκή πρόσβαση στις µεγάλες 
κεφαλαιαγορές του εξωτερικού.  
        Οι ιθύνοντες της Ε.Τ.Ε θεωρούσαν ότι η απόσπαση του εκδοτικού προνοµίου και 
των άλλων αρµοδιοτήτων που κατείχε στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως οιονεί ΚΤ της 
χώρας, έθιγε τα συµφέροντα της και υποβάθµιζε την προνοµιακή θέση που κατείχε µέχρι 
τότε στο εγχώριο, χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Παρόλο που η ηγεσία της Ε.Τ.Ε 
συναίνεσε εν τέλει στο αίτηµά της Κ.τ.Ε για δηµιουργία αµιγούς ΚΤ κάτω από ένα 
καθεστώς ευνοϊκών, για την Εθνική Τράπεζα, όρων η επανάκτηση του εκδοτικού 
προνοµίου και των συµπαροµαρτούντων πλεονεκτηµάτων που το συνοδεύουν δεν έπαψε 
να αποτελεί επιθυµία και επιδίωξη της Ε.Τ.Ε. Η δράση της Τ.τ.Ε που υπήρξε, µετά την 
έξοδο της χώρας απ’ το σύστηµα του ΚΣΧ το 1932, ανταγωνιστική προς τις εµπορικές 
τράπεζες προβαίνοντας σε µια επεκτατική πιστωτική πολιτική µε παράλληλη διεύρυνση 
του δικτύου των υποκαταστηµάτων της (Κωστής 1997: 791), λειτούργησε προς την 
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κατεύθυνση ενίσχυσης των σχεδίων της Ε.Τ.Ε για την επίτευξη στενότερης συνεργασίας 
µε την ΚΤ ή έστω της συγχώνευσής της µε την Ε.Τ.Ε. Η επιχειρηµατολογία µάλιστα της 
Ε.Τ.Ε για τη δροµολόγηση µιας τέτοιας εξέλιξης ισχυροποιήθηκε µετά την άρση της 
σταθεροποίησης της δραχµής και την έξοδο της χώρας από το σύστηµα του 
ΚΣΧ,  δεδοµένου ότι η ίδια η ύπαρξη της Τ.τ.Ε είχε ταυτιστεί µε την προσπάθεια 
σταθεροποίησης της δραχµής, κάτι που άλλωστε αποτέλεσε και την αφορµή για αυτή 
καθ΄αυτήν, την σύσταση της Τ.τ.Ε. Η αποτυχία αυτής της προσπάθειας που 
σηµατοδοτήθηκε µε την άρση, και τυπικά πλέον, της σταθεροποίησης τον Απρίλιο του 
1932, αποτέλεσε µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την επαναφορά του ζητήµατος της 
στενότερης συνεργασίας µε την Τ.τ.Ε  ή της συγχώνευσής της ΚΤ µε την Ε.Τ.Ε.  
         Ανώτατα στελέχη της Ε.Τ.Ε, όπως ο υποδιοικητής της Εθνικής ∆. Μάξιµος, 
προέβαλαν δηµοσίως τις απόψεις τους ήδη από το ∆εκέµβριο του 1931, περί στενής 
συνεργασίας που θα έπρεπε να έχει η Τ.τ.Ε µε την Ε.Τ.Ε µετά την de facto άρση της 
σταθεροποίησης το Σεπτέµβριο του 1931, Ο Μάξιµος, σε άρθρο του στην εφηµερίδα 
Πρωία, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να υπάρξει de facto συγχώνευση της Ε.Τ.Ε και της ΚΤ 
µε τη συγκρότηση κοινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου ώστε να επιτυγχάνεται ενιαία 
ρύθµιση της νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής (Πύρσος 1936: 169). Παρόµοιες 
απόψεις µε αυτές του Μαξίµου εξέφρασε και ο Γ. Πεσµαζόγλου, στέλεχος όπως και ο 
Μάξιµος του Λαϊκού κόµµατος, και υπουργός οικονοµικών της κυβέρνησής του Λαϊκού 
κόµµατος όταν αυτό ανήλθε στην εξουσία το 1933. Ο Πεσµαζόγλου µε άρθρο του στην 
εφηµερίδα Πρωία τον Οκτώβριο του 1931, υποστήριξε ότι τα δύο ιδρύµατα, Ε.Τ.Ε και 
Τ.τ.Ε, θα έπρεπε να αποτελέσουν δύο διακριτούς κλάδους, τον εµπορικό και τον 
εκδοτικό αντίστοιχα, ενός µεγάλου τραπεζικού οργανισµού που θα διευθύνεται από ένα 
κοινό Συµβούλιο. (Πύρσος 1936: 168). Οι απόψεις του Πεσµαζόγλου είναι φανερό ότι 
είναι επηρεασµένες ως προς τη σύλληψη της λειτουργικής δοµής που προτείνει το Νόµο 
του Peel (Peel Αct) που διαχώριζε την Τράπεζα της Αγγλίας σε δύο τµήµατα στο 
εκδοτικό και το εµπορικό.  
         Το αίτηµα για συγχώνευση ή στενότερη συνεργασία Ε.Τ.Ε και Τ.τ.Ε στην 
πραγµατικότητα εκπορευόταν σχεδόν αποκλειστικά από το Λαϊκό κόµµα και τον 
ευρύτερο φιλοβασιλικό χώρο και ουσιαστικά απηχούσε τις επιδιώξεις της Ε.Τ.Ε, η οποία 
παρά την ενίσχυση της θέσης της στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετά την 
ίδρυσή της ΚΤ, επιθυµούσε την ανάκτηση του εκδοτικού προνοµίου και των 
συνεπακόλουθων ωφελειών που αυτό παρείχε. Οι αιτίες για τη στάση αυτή της Ε.Τ.Ε 
πρέπει να αναζητηθούν και στην ανταγωνιστική πρακτική που ακολουθούσε η Τ.τ.Ε 
έναντι των εµπορικών τραπεζών µε την διασταλτική πιστωτική πολιτική που 
ακολουθούσε, ιδιαίτερα µετά την άρση της σταθεροποίησης της δραχµής.  
        Αντίθετοι απέναντι σε κάθε αντίληψη ή προσπάθεια που κατέτεινε στην άρση της 
λειτουργίας της Τ.τ.Ε µε το καθεστώς που προέβλεπε το πρωτόκολλο της Γενεύης ήταν 
οι παράγοντες της Κ.τ.Ε και ο ξένος σύµβουλος της Τ.τ.Ε Finlayson, ο οποίος ουσιαστικά 
αποτελούσε τον τοποτηρητή της Κ.τ.Ε εντός της Τ.τ.Ε. Αλλά και ο διοικητής της Τ.τ.Ε, 
Εµµανουήλ Τσουδερός, ήταν ένθερµος υποστηρικτής της διατήρησης του υφιστάµενου 
καθεστώτος λειτουργίας της Τ.τ.Ε. Ο Τσουδερός µάλιστα κατόρθωσε να µεταπείσει τον 
Βενιζέλο αναφορικά µε τις απόψεις που εξέφρασε ο κρητικός πολιτικός πάνω σε αυτό το 
ζήτηµα. Ο Τσουδερός µε επιστολή προς τον Βενιζέλο τόνιζε ότι αλλαγή του θεσµικού 
καθεστώτος που διήπε την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής θα οδηγούσε σε 
οικονοµική και πολιτική «δικτατορία» της Ε.Τ.Ε, ενώ ταυτόχρονα τον παρότρυνε να 
συµβουλευτεί την άποψη ξένων ειδικών όπως ο Keynes και  o Gustav Cassel για την 
αναγκαιότητα της λειτουργίας µιας ανεξάρτητης KT (Βενέζης 1966: 98-100). 
Παράλληλα ο Τσουδερός υπογράµµισε ότι η κατάργηση της Τ.τ.Ε θα ισοδυναµούσε µε 
αποµόνωση της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα. Στην επιστολή του 
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Τσουδερού συµπεριλαµβανόταν και η γνωµοδότηση του άγγλου ειδικού Otto Niemeyer 
για το επίµαχο ζήτηµα της συγχώνευσης των δύο τραπεζών.  
        Ο Βενιζέλος απαντώντας στην επιστολή του Τσουδερού µε µια δική του επιστολή 
προς τον Τσουδερό τον Απρίλιο του 1932 αναγνωρίζει την ορθότητα των απόψεων του 
Τσουδερού και υποστηρίζει ότι η ύπαρξη µιας ανεξάρτητης ΚΤ είναι η 
πιο  επιβεβληµένη απ’ ότι ήταν περί την άρση της νόµω σταθεροποίησης που κατ’ ουσίαν 
είχε λάβει χώρα, το Σεπτέµβριο του 1931 γιατί µόνο µε αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να 
επιδιωχθεί αποτελεσµατικά η de facto σταθεροποίηση της δραχµής, κάτι που πρέπει 
πάντα να αποτελεί βασικό στόχο της νοµισµατικής πολιτικής (Βενέζης 1966: 102). 
        Πέραν του Βενιζέλου το σύνολο σχεδόν των στελεχών του βενζελικού χώρου ήταν 
εξαρχής υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος καθεστώτος που απολάµβανε η Τ.τ.Ε. 
Κορυφαία  άλλωστε στελέχη της βενιζελικής παράταξης όπως οι Καφαντάρης, 
Μιχαλακόπουλος και Παπαναστασίου ήταν, και ιδιαίτερα ο Καφαντάρης, από τους 
κύριους πολιτικούς φορείς της τραπεζικής µεταρρύθµισης του 1927, προϊόν της οποίας 
υπήρξε η ίδρυσή της Τ.τ.Ε. Η αρχική στάση που τήρησε ο Βενιζέλος απέναντι σε αυτό το 
ζήτηµα µπορεί να γίνει κατανοητή είτε υπό το πρίσµα της προσωπικής άγνοιας όσον 
αφορά θέµατα που σχετίζονται µε την οργάνωση και την άσκηση της νοµισµατικής 
πολιτικής είτε για λόγους που συνδέονται µε το ότι η τραπεζική µεταρρύθµιση και η 
σύστασή της Τ.τ.Ε δεν αποτέλεσαν προσωπική του πολιτική επιλογή, παρά το γεγονός 
ότι όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας κατέβαλε από πλευράς του κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να µην οδηγηθεί η χώρα σε καθεστώς άρσης της νόµω σταθεροποίησης 
της δραχµής και υποχρεωθεί σε έξοδο από το σύστηµα του ΚΣΧ εξέλιξη που θα έθετε εν 
αµφιβόλω την ίδια την ύπαρξή της Τ.τ.Ε. 
       Η άνοδος στην εξουσία το Νοέµβριο του 1932 του Λαϊκού κόµµατος µε αρχηγό τον 
Π. Τσαλδάρη επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτηµα της συγχώνευσης Ε.Τ.Ε και Τ.τ.Ε. Ο 
Τσαλδάρης καθώς και κορυφαία στελέχη του Λαϊκού κόµµατος που υπήρξαν 
και  ανώτατα τραπεζικά στελέχη της Ε.Τ.Ε όπως Μάξιµος, Πεσµαζόγλου και Λοβέρδος, 
ο τελευταίος στέλεγος της Λαϊκής Τράπεζας, εξέφραζαν ανοικτά τις απόψεις τους περί 
συγχώνευσης Ε.Τ.Ε και Τ.τ.Ε, της ύπαρξης κοινού διοικητικού συµβουλίου και τον 
περιορισµό της Τ.τ.Ε αποκλειστικά στη ρύθµιση της νοµισµατικής κυκλοφορίας µε 
παράλληλη παύση των λειτουργιών εµπορικής φύσεως όπως οι προεξοφλήσεις 
συναλλαγµατικών και γραµµατίων.  
        Τη δεδοµένη χρονική στιγµή υποστήριξη που ζήτησε ο διοικητής της Τ.τ.Ε 
Εµµανουήλ Τσουδερός από τους ξένους παράγοντες και ειδικότερα από διεθνείς 
οικονοµικούς και τραπεζικούς φορείς στάθηκε καταλυτική για τη µαταίωση των σχεδίων 
της κυβέρνησης Τσαλδάρη αλλά και της αλλαγής στάσης του πρωθυπουργού Τσαλδάρη 
πάνω στο ζήτηµα της διατήρησης της ανεξάρτητης λειτουργίας της Τ.τ.Ε Πιο 
συγκεκριµένα ο Τσουδερός απευθύνθηκε στον Niemeyer να ασκήσει όλη του την 
επιρροή ώστε να αποτραπεί η συγχώνευση µέσω της άσκησης πίεσης προς την ελληνική 
κυβέρνηση από φορείς του εξωτερικού µε µεγάλη οικονοµική ισχύ. Τέτοιοι φορείς όπως 
η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Τ.∆.∆) και η 
Τράπεζα της Αγγλίας είχαν πρωτοστατήσει στην τραπεζική µεταρρύθµισή του 1927 και 
εκπροσωπούσαν συµφέροντα πιστωτών που είχαν τοποθετήσει κεφάλαια σε τίτλους του 
ελληνικού κράτους. Επιπλέον η ύπαρξη µιας ανεξάρτητης ΚΤ διεύρυνε την οικονοµική 
τους επιρροή αφού ήταν κύριοι εκπρόσωποι προώθησης της πολιτικής ίδρυσης 
ανεξάρτητων ΚΤ και της προώθησης της µεταξύ τους συνεργασίας. Αυτή η πολιτική 
απέβλεπε στη δηµιουργία νοµισµατικών καθεστώτων σε διάφορες χώρες που θα 
δηµιουργούσαν τους όρους για την εγχώρια νοµισµατική σταθερότητα, κάτι που θα 
βοηθούσε και στην εµπέδωση της διεθνούς νοµισµατικής σταθερότητας συνιστούσε 
θεµελιώδη στόχευση του διεθνούς πιστωτικού κεφαλαίου ώστε να µην διαταράσσεται η 
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οµαλή ροή του χρηµατικού κεφαλαίου λόγω αποσταθεροποιητικών επιδράσεων στην 
αξία του χρήµατος. Η  ύπαρξη ανεξάρτητων εθνικών ΚΤ και η στενή τους συνεργασία 
θεωρούνταν ότι εξυπηρετούσαν κατά τον καλύτερο τρόπο τη συγκεκριµένη στόχευση 
αλλά και ότι αναβάθµιζαν την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλέτιδων χωρών όπως 
ήταν και η Ελλάδα.  
         Ο σύµβουλος της Τ.τ.Ε Finlayson προειδοποίησε τους Τσαλδάρη και Πεσµαζόγλου 
ότι ενδεχόµενη συγχώνευση Τ.τ.Ε και Ε.Τ.Ε θα σήµαινε τη διακοπή των συναλλαγών της 
ΚΤ που θα προέκυπτε τόσο µε την Τράπεζα της Αγγλίας όσο και µε την Τ.∆.∆ Σε 
ανάλογες κινήσεις προέβησαν η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε όσο και η Τ.∆.∆ 
επισηµαίνοντας στους Έλληνες ιθύνοντες την έντονη αντίθεσή τους στην άρση του 
καθεστώτος ανεξαρτησίας της Τ.τ.Ε και τις συνέπειες που θα είχε για τη χώρα η de facto 
ακύρωση των δεσµεύσεων που είχε αναλάβει η χώρα µε το πρωτόκολλο της Γενεύης 
(Πύρσος 1936: 208-210).  
        Η ασκηθείσα πίεση από τους ξένους παράγοντες και η απειλή προς την ελληνική 
κυβέρνηση για διακοπή της οικονοµικής στήριξης µετέβαλαν τη θέση επί του ζητήµατος 
του πρωθυπουργού Τσαλδάρη και επέφεραν τροποποίηση των απόψεων του όπως και 
του Μαξίµου και πλέον συζητούσαν όχι για συγχώνευση αλλά για στενότερη συνεργασία 
Τ.τ.Ε και Ε.Τ.Ε Τον Ιούνιο του 1933 ο Μάξιµος επανέφερε στη διάσκεψη της 
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε και απόντος του Τσουδερού το ζήτηµα της 
συγχώνευσης. Όµως η απόρριψη των προτάσεων του υπήρξε κατηγορηµατική (Βενέζης 
1966: 104). Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρωτύτερα η Τ.∆.∆ απέσυρε σηµαντικά κεφάλαια 
από την ελληνική αγορά τα οποία είχε τοποθετήσει µέσω της Τ.τ.Ε (Πύρσος 1936: 212). 
        Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν τον Τσαλδάρη να αναγνωρίσει την τραπεζική 
µεταρρύθµιση που πραγµατοποιήθηκε µε το πρωτόκολλο της Γενεύης κατά τη διάρκεια 
των προγραµµατικών του δηλώσεων στη Βουλή επανεξελέγη πρωθυπουργός τον Μάρτιο 
του 1933 (Πύρσος 1936: 206-207). Τον Ιούνιο του 1935 και στις αρχές του 1936 φήµες 
έφεραν την κυβέρνηση του Λαϊκού κόµµατος να επανεξετάσει το ζήτηµα της στενότερης 
συνεργασίας µεταξύ Ε.Τ.Ε και Τ.τ.Ε  (Βενέζης 1966: 182,187). Η διάψευση στην πρώτη 
περίπτωση του υπουργού οικονοµικών Γ. Πεσµαζόγλου της σχετικής φηµολογίας και η 
επιστολή του αρχηγού του κόµµατος των Φιλελευθέρων Θ. Σοφούλη προς το διοικητή 
της Ε.Τ.Ε Ι. ∆ροσόπουλο, µε την οποία γνωστοποιούνταν στον τελευταίο η έντονη 
αντίθεσή των φιλελεύθερων σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο έθεσε οριστικά τέλος στο ζήτηµα 
της κατάργησης του ανεξάρτητου καθεστώτος λειτουργίας της Τ.τ.Ε. 
        Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η στάση του Τσαλδάρη µετά την επανεκλογή του 
την άνοιξη του 1933 και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τις διεθνείς οικονοµικούς 
παράγοντες µεταβλήθηκε ριζικά ερχόµενες σε αντίθεση ακόµα και µε κορυφαία στελέχη 
του κόµµατός του τα οποία διέθεταν ισχυρή παρουσία στο εγχώριο οικονοµικό γίγνεσθαι 
όπως ο Μάξιµος , ο Λοβέρδος και ο Πεσµαζόγλου, οι οποίοι προέβαλλαν ως 
επιχειρήµατα για την άρση της τραπεζικής µεταρρύθµισης την αποτελεσµατικότερη 
ρύθµιση της πίστης και της κυκλοφορίας , την εξοικονόµηση πόρων τις διαχειριστικές 
και λειτουργικές δαπάνες τις Τ.τ.Ε και τον τερµατισµό του ανταγωνισµού σε επίπεδα 
πιστωτικής πολιτικής της Ε.Τ.Ε και της Τ.τ.Ε. Η αλλαγή στάσης του Τσαλδάρη 
καταδεικνύεται από δύο περιστατικά. Το  πρώτο αφορά τη συνεργασία του µε το 
Τσουδερό για την ανέγερση του κεντρικού κτιρίου της Τ.τ.Ε, γνωρίζοντας την αντίθεση 
επί αυτού του ζητήµατος κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του και της παράταξης 
της οποίας ηγείτο. (Βενέζης 1955: 171). Το δεύτερο περιστατικό αναφέρεται στις 
αντιρρήσεις που προέβαλε για την εξώθηση του Τσουδερού σε παραίτηση το 1935, παρά 
την εν τέλει υποχώρησή του κάτω από την πίεση των ακραίων αντιβενιζελικών 
υπουργών (Mazower 1991: 188). Ο Τσουδερός αποµακρύνθηκε από τη θέση του 
διοικητή της Τ.τ.Ε µε την κατηγορία ότι χρησιµοποίησε κονδύλια της Τ.τ.Ε για να 
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υποστηρίξει το στρατιωτικό πραξικόπηµα του Ν. Πλαστήρα τον Μάρτιο του 1935,  ένα 
πραξικόπηµα που τύγχανε της στήριξης του Βενιζέλου. (Mazower 1991: 188). Ο 
Τσουδερός θα οδηγηθεί σε παραίτηση το Μάιο του ίδιου έτους ύστερα από πιέσεις της 
κυβέρνησης Τσαλδάρη και των κατηγοριών που αυτή του επέρριψε για το ρόλο του σ’ 
αυτό το πραξικόπηµα. Η θέση του διοικητή της Τ.τ.Ε παρέµεινε κενή, ύστερα από την 
άρνηση του υποδιοικητή Κ. Βαρβαρέσου να αναλάβει τη θέση του διοικητή, κάτω από 
αυτές τις συνθήκες. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση ∆εµερτζή επανέφερε τον Τσουδερό στη 
θέση του διοικητή τον Μάρτιο του 1936. 
        Η διατήρηση της ανεξαρτησίας της Τ.τ.Ε θα πρέπει ωστόσο να αποδοθεί κυρίως 
στην πολιτική επιρροή που ασκούσε η Αγγλία στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα και που 
την καθιστούσε ικανή να υπαγορεύει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία της περιόδου τις 
θέσεις που αυτή θα ελάµβανε σε µείζονα ζητήµατα οικονοµικής και εξωτερικής 
πολιτικής. Κάτω απ’ αυτό το πρίσµα θα πρέπει να εκτιµηθεί η βαρύτητα και η επίδραση 
τη στήριξη που προσέφερε η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή της Κ.τ.Ε και η Τ.∆.∆ στη Τ.τ.Ε 
όπως και η ανοχή που αυτοί οι φορείς επέδειξαν στην πολιτική της Τ.τ.Ε να προβαίνει σε 
άµεσο πιστωτικό ανταγωνισµό (π.χ. µε την διενέργεια προεξοφλήσεων) µε τις εµπορικές 
τράπεζες, συµπεριφορά που αντίκειται στις αρχές και τους κανόνες του Central Banking. 
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί γιατί η απειλή της οικονοµικής αποµόνωσης και 
του κλονισµού τοµείς της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στο εξωτερικό ήταν 
στοιχεία ικανά για να µαταιώσουν τα σχέδια άρσης του καθεστώτος της ανεξαρτησίας 
της Τ.τ.Ε, την στιγµή που από τις αρχές του 1932 η διεθνής οικονοµική συγκυρία είχε 
καταστήσει απαγορευτική κάθε απόπειρα εξωτερικού. Πιθανότατα η δύναµη των 
διεθνών οικονοµικών οργανισµών να επιβάλουν τις αξιώσεις τους στο ζήτηµα της 
συγχώνευσης Τ.τ.Ε και Ε.Τ.Ε άλλα και άλλων αποφάσεων οικονοµικής φύσεως όπως η 
απόφαση για σύνδεση της δραχµής µε το ελβετικό φράγκο, είναι σκόπιµο να 
ερµηνευτούν στη βάση της πολιτικής επιρροής που διέθετε η Αγγλία στην Ελλάδα αλλά 
και των κρατούντων αντιλήψεως στους οικονοµικούς κύκλους της χώρας ότι η 
κατάσταση της διεθνούς συναλλαγµατικής αστάθειας δεν θα διαρκούσε για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα οπότε και η ισχύς του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κυκλώµατος, που 
εκπροσωπούν κυρίως από την Αγγλία θα αποκαθίστατο σύντοµα. 
 
 
2.9. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑ (1936-1940) 

 
Η περίοδος δικτατορίας του Ι. Μεταξά έχει ως αφετηρία την 4η Αυγούστου του 1936 
όταν ο Μεταξάς µε το πρόσχηµα του κινδύνου της κοινωνικής αναταραχής που 
προκαλούνταν από την πλευρά των κοµµουνιστών που καταψήφισαν την κυβέρνηση του 
στη Βουλή, διαλύει τη Βουλή και επιβάλει δικτατορία. Ο Μεταξάς, από τον Ιούνιο του 
ίδιου έτους είχε λάβει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης από τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ 
προβαίνει στην κατάργηση των πολιτικών κοµµάτων θέτοντας τα κόµµατα εκτός νόµου 
και εξαπολύει διώξεις εναντίον των πολιτικών αρχηγών και των κοµµουνιστών.  
        Οι νοµισµατικές αρχές προβαίνουν µετά την κατάρρευση του Gold Bloc, στην 
αποσύνδεση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής από το ελβετικό φράγκο και 
στην επανασύνδεσή τους µε τη στερλίνα στις 27 Σεπτεµβρίου 1936. Από τη στιγµή 
εκείνη η συναλλαγµατική κατάσταση της χώρας άρχισε να βελτιώνεται, µετά την πτώση 
που είχε σηµειωθεί στα συναλλαγµατικά αποθέµατα κατά το 1935, κυρίως λόγω των 
αυστηρών συναλλαγµατικών ελέγχων που υιοθετήθηκαν από το καθεστώς της 4ης 
Αυγούστου. Στους ελέγχους αυτούς περιελήφθησαν και µέτρα ασυνήθιστα ανελεύθερου 
χαρακτήρα όπως η λογοκρισία της αλληλογραφίας µε το εξωτερικό και ο έλεγχος των 
ταξιδιωτών ενώ παράλληλα συγκροτήθηκε και υπηρεσία προστασίας του εθνικού 
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νοµίσµατος  (Βενέζης 1966: 191). Τα µέτρα που ελήφθησαν αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως 
αποτελεσµατικά µε συνέπεια τα συναλλαγµατικά αποθέµατα να εµφανίζουν µια σχετική 
σταθερότητα µε ελαφρές ανοδικές τάσεις. Στο τέλος του 1935 ισοδυναµούσαν µε 3,3 δις 
δραχµές  (όλα σχεδόν σε χρυσό) ενώ στα τέλη του 1939 κυµαινόταν στα 3,7 δις δραχµές 
εκ των οποίων τα 3 δις ήταν σε χρυσό (Αλογοσκούφη, Λαζαρέτου 2002: 149). 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η αξία της δραχµής παρέµεινε σταθερή ως προς τη 
στερλίνα, παρουσιάζοντας ελάχιστες διακυµάνσεις λόγω και των χαµηλών ρυθµών 
πληθωρισµού που γνώρισε η χώρα αυτή τη περίοδο αλλά και των συναλλαγµατικών 
περιορισµών που επικρατούσαν διεθνώς.  
        Στον τοµέα της εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής υιοθετήθηκε το σύστηµα των 
διµερών εµπορικών συµψηφισµών (Clearing), ένα σύστηµα που στο καθεστώς 
προστατευτισµού που κυριαρχούσε παγκοσµίως τη δεκαετία του 1930, συνετέλεσε στην 
αύξηση των εµπορικών ανταλλαγών. Η Ελλάδα συνήψε (Clearings) µε 20 χώρες 
κατορθώνοντας να εξοικονοµήσει  συναλλαγµατικούς πόρους αλλά και να εφοδιαστεί 
µέσω του γερµανικού (Clearing) µε πολεµικό υλικό που ήταν απαραίτητο για την 
πολεµική προπαρασκευή της χώρας, για την είσοδό της στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Η 
Γερµανία µέσω του µηχανισµού των εµπορικών συµψηφισµών πέτυχε να αναδειχθεί ως 
ο µακράν  µεγαλύτερος εµπορικός εταίρος της Ελλάδας, γεγονός που οφείλεται και στις 
ευνοϊκές διαδικασίες που ακολουθούσε η Γερµανία αναφορικά µε το διακανονισµό των 
πληρωµών που αφορούσαν τις ανταλλαγές που πραγµατοποιούνταν µέσω του (Clearing) 
(Τ.τ.Ε 1978: 155-156).  
        Η Τ.τ.Ε ακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου µια σχετικά διασταλτική 
νοµισµατική και πιστωτική πολιτική που έγινε σαφώς εντονότερα επεκτατική κατά τα 
έτη 1939 και 1940, εξέλιξη που ήταν επιβεβληµένη τόσο λόγω της πολεµικής 
προετοιµασίας στην οποία είχε επιδοθεί η χώρα όσο και λόγω της µείωσης των 
διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών, καθώς τον Αύγουστο του 1939 και την άνοιξη του 
1940 σηµειώθηκε µαζική προσέλευση του κοινού στις τράπεζες και αθρόες αναλήψεις 
τραπεζικών καταθέσεων. Στην πρώτη περίπτωση η κρίση αντιµετωπίστηκε µε την 
αύξηση των πιστώσεων της Τ.τ.Ε προς τις εµπορικές τράπεζες, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση η κρίση αντιµετωπίστηκε µε την επιβολή περιοριστικών µέτρων που 
διήρκησαν µέχρι το τέλος του έτους (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002: 149-150), 
(Βενέζης 1955: 224,229). 
          Η Τ.τ.Ε µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του 1938 είχε ολοκληρώσει την συγκέντρωση 
των διαθεσίµων του συνόλου των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου τα οποία 
ανερχόταν σε 638 (Βενέζης 1955: 210). Στην πραγµατικότητα όµως η Ε.Τ.Ε κατόρθωσε 
να διατηρήσει προνοµιακά ως το 1950 τη διαχείριση αυτών των διαθέσιµων παρά τις 
υποτιθέµενες ρυθµίσεις περί του αντιθέτου που πραγµατοποιήθηκαν τα έτη 1929 και 
1930 (Χατζηιωσήφ 1993: 259). Η Τ.τ.Ε προέβαινε στην κατάθεση των διαθεσίµων που 
συγκέντρωσε από τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου στην Ε.Τ.Ε µε ευνοϊκό για την 
Ε.Τ.Ε επιτόκιο και δεν ασκούσε η ίδια τη διαχείρισή τους. Η Τ.τ.Ε εξακολουθούσε σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου 1933-1940 να ακολουθεί «πολιτική χρυσού» προβαίνοντας 
σε µετατροπή σε χρυσό του συναλλάγµατος που υπερέβαινε τις τρέχουσες 
συναλλαγµατικές ανάγκες.  
        Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε µέχρι και το τέλος αυτής της περιόδου να επιτύχει τον 
οριστικό διακανονισµό των δηµοσίων δανείων που είχαν συνοµολογηθεί σε συνάλλαγµα 
και ικανοποιούσε µόνο ένα ποσοστό των τόκων αυτών των δανείων (Βενέζης 1955: 206). 
Η εξισορρόπηση του προϋπολογισµού µέχρι και το οικονοµικό έτος 1938-1939 
συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση της σταθερότητας του επιπέδου τιµών. Οι 
δαπάνες όµως για τον εφοδιασµό της χώρας µε πολεµικό εξοπλισµό και η αδυναµία 
άντλησης πρόσθετων φορολογικών εσόδων από την άµεση και έµµεση φορολογία, 
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εξαιτίας της κάµψης της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω κυρίως των πολεµικών 
επιχειρήσεων που διεξάγονταν στην Ευρώπη και δυσχέραιναν τον ανεφοδιασµό της 
οικονοµίας µε  καθεµιά και πρώτες ύλες κατέστησε αναπόφευκτη τη χρήση του 
πληθωρισµού, µέσω της νοµισµατικής χρηµατοδότησης, ως το µόνο µέσο κάλυψης των 
αυξηµένων κρατικών δαπανών (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002: 150-151). 
        Οι εµπορικές τράπεζες την περίοδο αυτή, και πριν ξεκινήσουν οι αθρόες αναλήψεις 
των καταθέσεων από το κοινό, ακολούθησαν πολιτική µείωση των επιτοκίων 
χορηγήσεών τους αναγκαζόµενες να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη πολιτική µείωση 
του επιτοκίου προεξοφλήσεων που ακολουθούσε η Τ.τ.Ε, (Τ.τ.Ε 1978: 148-149), η οποία 
προέβαινε σε άµεσο πιστωτικό ανταγωνισµό µε τις εµπορικές τράπεζες. Η  κορωνίδα των 
εµπορικών τραπεζών που αποτελούσε ταυτόχρονα και το ισχυρότερο συγκρότηµα 
οικονοµικής ισχύος της χώρας ενίσχυσε σηµαντικά τη θέση της στον οικονοµικό βίο της 
χώρας µετά την άρση της σταθεροποίησης κατορθώνοντας να αντιπροσωπεύει το 1938 
πάνω από το 70% του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, όταν το έτος 1928, έτος ίδρυσής 
της Τ.τ.Ε, αντιπροσώπευε περίπου το 50% (Χατζηιωσήφ 1993: 259). Η ενίσχυση της 
Ε.Τ.Ε οφείλεται πέρα από το ότι επικέντρωσε την πιστωτική της δραστηριότητα σε 
ακραιφνώς εµπορικού χαρακτήρα δράσεις και στις ευνοϊκές ή ακόµα και προνοµιακές 
ρυθµίσεις που απέσπασε από το κράτος, εκµεταλλευόµενη την πρότερη ηγετική της 
παρουσία στην εγχώρια οικονοµική ζωή που της επέτρεπε να διατηρεί και ισχυρότατες 
πολιτικές διασυνδέσεις. Η δραχµοποίηση όλων των οφειλών σε συνάλλαγµα που ήταν 
πληρωτέες στην Ελλάδα που αποφασίστηκε µε το διάταγµα της 29ης Ιουνίου του 1932, 
υπήρξε ευεργετική για την Ε.Τ.Ε αλλά κι εκείνες τις εµπορικές τράπεζες, οι οποίες 
διέθεταν αρνητικό συναλλαγµατικό άνοιγµα (Κωστής, 1997: 78). Επιπρόσθετες 
προνοµιακές ρυθµίσεις που απόλαυσε η Ε.Τ.Ε αποτελούσε και η διατήρηση της 
διαχείρισης των διαθεσίµων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, όπως και ο 
ευνοϊκός γι’ αυτήν διακανονισµός που πραγµατοποιήθηκε κατά την ίδρυσή της Τ.τ.Ε, 
αναφορικά µε την διάρθρωση του ενεργητικού της Ε.Τ.Ε και πιο συγκεκριµένα µε το 
παλιό τµήµα του δηµοσίου χρέους που διατήρησε στο χαρτοφυλάκιο της η Ε.Τ.Ε µετά 
την τραπεζική µεταρρύθµιση. Ακόµα και η σύσταση της Α.Τ.Ε στην ουσία ωφέλησε την 
Ε.Τ.Ε, η οποία αποδεσµεύτηκε από τις δραστηριότητες της αγροτικής πίστης τη στιγµή 
που σηµειώνονταν πτώση των διεθνών τιµών των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που 
επηρέασε έντονα και αρνητικά την ελληνική γεωργία µε τις σαθρές δοµές που τη 
χαρακτήριζαν (Χατζηιωσήφ 2002 Β1: 46). Η περαιτέρω ενίσχυση των αποταµιεύσεων 
της Ε.Τ.Ε, άρα και της ισχύος της, θα προέλθει από την αδυναµία διαφυγής των 
ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό ως συνέπεια της διεθνούς συναλλαγµατικής 
αστάθειας και των περιορισµών και ελέγχων που επιβλήθηκαν στην κίνηση του 
συναλλάγµατος.  
       Η ισχυροποίηση όµως της Ε.Τ.Ε δεν απέβη εις βάρος της Τ.τ.Ε, η οποία 
απαλλαγµένη από τις δεσµεύσεις που της επέβαλε η συµµετοχή της Ελλάδος στον ΚΣΧ 
και ενισχυµένη από την υποστήριξη που της παρείχαν οι διεθνείς οικονοµικοί 
οργανισµοί, κατόρθωσε να εδραιώσει την παρουσία της στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό 
περιβάλλον προβαίνοντας ακόµα και σε άµεσο πιστωτικό ανταγωνισµό µε τις εµπορικές 
τράπεζες, αποκτώντας τη θεσµική αναγνώριση και το κύρος που συνεπάγονταν η θέση 
της ως  ΚΤ της χώρας. 
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2.10. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ. Η  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΕΩΣ ΤΟ 1932 
 
Η διεθνής οικονοµική κρίση των ετών 1929-1932, η συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου, 
οι περιορισµοί στην κίνηση των κεφαλαίων, η διεθνής συναλλαγµατική αστάθεια και η 
άσκηση οικονοµικών πολιτικών που ενίσχυαν τον προστατευτισµό των εθνικών 
οικονοµιών προάγοντας τον στόχο της οικονοµικής αυτάρκειας, αποτέλεσαν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της δεύτερης µεσοπολεµικής δεκαετίας.Στη περίπτωση της Ελλάδας, 
πέραν των παραπάνω εξελίξεων, προστέθηκε και η κήρυξη χρεοστασίου τον Απρίλιο του 
1932, ως απόρροια της υπέρµετρης δανειακής επιβάρυνσης της χώρας και της αδυναµίας 
σύναψης νέων εξωτερικών δηµοσίων δανείων.Η συναλλαγµατική αστάθεια και η 
συστολή του όγκου των διεθνών συναλλαγών µείωσαν τις διακρατικές ροές χρηµατικών 
κεφαλαίων, καθιστώντας εξαιρετικά δυσχερές το έργο της ελληνικής κυβέρνησης στην 
προσπάθειά της για την εξασφάλιση νέων συναλλαγµατικών πιστώσεων, που ήταν 
άκρως απαραίτητες για την εξισορρόπηση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, την 
αποπληρωµή  παλαιότερων δανείων που εξυπηρετούνταν σε συνάλλαγµα, την επίτευξη 
νοµισµατικής σταθερότητας, αλλά και την συνέχιση των µεγάλων δηµόσιων έργων που 
στόχευαν στην αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσµών, στη µείωση του 
πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού και την αύξηση της παραγωγικότητας. 

     Ο εγχώριος βιοµηχανικός τοµέας απέκτησε στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών 
αυξηµένη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά πολύ περισσότερο για την 
οικονοµική βιωσιµότητα της χώρας.Η δραστική µείωση των εισαγωγών , λόγω της 
διεθνούς κρίσης και των συνεπακόλουθων επιπτώσεων  που προαναφέρθηκαν, η µαζική 
άφιξη των προσφύγων αλλά και οι µεγάλες ακινητοποιήσεις πιστωτικών πόρων του 
τραπεζικού συστήµατος σε ορισµένες µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, υποχρέωσαν 
την κυβερνητική πολιτική να θέσει ως µία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της 
οικονοµικής της πολιτικής την τόνωση του δευτερογενούς τοµέα. 

Οι πιστώσεις που παρείχε το τραπεζικό σύστηµα σε συγκεκριµένες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις µέχρι το 1932 δεν είχαν µακροπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα αλλά 
χορηγούνταν στη βάση εξυπηρέτησης των συµφερόντων των µετόχων ή των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου των τραπεζών, οι οποίοι διέθεταν πλειοψηφική ισχυρή µετοχική 
παρουσία στο κεφάλαιο µεγάλων παραγωγικών µονάδων, ή κρίνονταν ως συµφέρουσες 
οι τοποθετήσεις λόγω του µεγάλου µεγέθους των επιχειρήσεων που δανειοδοτούνταν, ή 
εξαιτίας των ικανοποιητικών εξαγωγικών τους επιδόσεων ή/και λόγω της µονοπωλιακής 
ή ολιγοπωλιακής δοµής της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνταν.Οι πιστώσεις που 
χορηγούνταν προς τη βιοµηχανία µέχρι και το 1932 είχαν συνήθως βραχυπρόθεσµο 
χαρακτήρα και εξυπηρετούσαν τις µακροπρόθεσµες ανάγκες της βιοµηχανίας µέσω της 
ανανέωσης τους. 

Η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής πριν τη διεθνή  οικονοµική κρίση των ετών 
1929-1932, προήλθε ως αποτέλεσµα της συµµετοχής της Ελλάδας σε µια σειρά 
πολεµικών αναµετρήσεων (Ά και Β́ Βαλκανικός Πόλεµος, Ά Παγκόσµιος Πόλεµος, 
µικρασιατική εκστρατεία).Η εµπλοκή της χώρας σε µια δεκαετή περίοδο πολεµικών 
συρράξεων ώθησε σε άνοδο τους βιοµηχανικούς κλάδους που η παραγωγή τους 
σχετίζονταν µε τις προµήθειες των ενόπλων δυνάµεων .Η µικρασιατική καταστροφή και 
η συνακόλουθη µαζική εισροή προσφύγων υπήρξε ο κύριος προωθητικός παράγοντας 
για την διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.Η έλευση των προσφυγικών 
πληθυσµών λειτούργησε στην κατεύθυνση της τόνωσης του δευτερογενούς τοµέα µε ένα 
διττό τρόπο.Εν πρώτοις διεύρυνε την εσωτερική αγορά, ενώ παράλληλα µείωσε το 
εργατικό κόστος καθώς αυξήθηκε η προσφορά φθηνής εργατικής δύναµης (Βεργόπουλος 
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1978:73).Επιπλέον οι ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης αύξησαν ραγδαία τις 
στεγαστικές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες για την δηµιουργία τεχνικών έργων και 
υποδοµών, ώστε να απορροφηθεί το πλεονάζον εργατικό δυναµικό και να ενισχυθεί το 
εθνικό εισόδηµα.Η υλοποίηση µεγάλων δηµοσίων επενδύσεων κατέστη δυνατή µέσω 
της σύναψης εξωτερικών δανείων που αύξησαν θεαµατικά το δηµόσιο χρέος και 
κατέστησαν εξαιρετικά επαχθή τη δανειακή επιβάρυνση της χώρας. 

Ο τραπεζικός τοµέας την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα γνώρισε συνθήκες 
άνθησης, η οποία ευνοήθηκε από το κλίµα ευφορίας που συντηρούσαν τα υπερκέρδη της 
πολεµικής περιόδου και τις προσδοκίες των οικονοµικών ωφελειών από την πραγµάτωση 
της Μεγάλης Ιδέας.Μέσα σ� αυτό το κλίµα ιδρύθηκαν επτά νέες ανώνυµες τραπεζικές 
εταιρείες µόνο στον ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας και πλήθος 
άλλων στην επαρχία (Χατζηιωσήφ 1993:237-238).Τα χρόνια που ακολούθησαν την 
µικρασιατική καταστροφή το περιβάλλον της έντονης συναλλαγµατικής αστάθειας 
δηµιούργησε πρόσφορο έδαφος για την διενέργεια εκτεταµένων κερδοσκοπικών 
συναλλαγών από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, γεγονός που ώθησε αναπόφευκτα την 
Ε.Τ.Ε  στην προσπάθεια στήριξης της ισοτιµίας της δραχµής, µε πενιχρά αποτελέσµατα, 
ενώ ταυτόχρονα η εξάντληση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της Ε.Τ.Ε, η οποία ως 
οιονεί ΚΤ αποτελούσε τον διαχειριστή των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας 
(Χατζηιωσήφ 1993:240). 

Η συνεπής αντιπληθωριστική πολιτική που ακολούθησαν οι οικουµενικές 
κυβερνήσεις  Ζαΐµη την περίοδο 1927-1928, αλλά και η διεθνής οικονοµική κρίση των 
ετών 1929-1932 αναίρεσαν τις συνθήκες που ευνοούσαν την κερδοσκοπία  επί του 
συναλλάγµατος, καθώς η σταθεροποίηση της αξίας της δραχµής και η δραστική µείωση 
των διεθνών ροών χρηµατικού κεφαλαίου, αποστέρησαν από το εγχώριο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εκτεταµένων 
κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων.Με βάση αυτά τα δεδοµένα πολλές τράπεζες που 
στήριζαν την κερδοφορία τους στη συναλλαγµατική κερδοσκοπία είτε απορροφήθηκαν 
από άλλα τραπεζικά ιδρύµατα είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους.Την ίδια περίοδο 
συντελέστηκε µια θεµελιώδης αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος µε την ίδρυση της Τ.τ.Ε, η οποία απέσπασε το εκδοτικό προνόµιο, όπως και 
όλες σχεδόν τις τυπικές λειτουργίες που επιτελεί µία ΚΤ, από την Ε.Τ.Ε, ενώ η άσκηση 
της αστικής κτηµατικής πίστης και της αγροτικής πίστης ανατέθηκε αντίστοιχα στις 
νεοσυσταθείσες Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος (1927), που αποτελούσε θυγατρική 
της Ε.Τ.Ε, και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (1929).Οι διευθετήσεις αυτές έθεσαν 
τις βάσεις για την ορθολογικότερη λειτουργία του πιστωτικού συστήµατος και 
συνιστούσαν αξιώσεις του διεθνούς πιστωτικού κεφαλαίου, ιδιαίτερα η ίδρυση της Τ.τ.Ε, 
προκειµένου η Ελλάδα να αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς πιστωτικές αγορές και να 
επιτύχει τη σύναψη εξωτερικών δανείων, που στοιχειοθετούσε όρο εκ των ων ουκ άνευ 
για την αναπαραγωγή του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού και την κάλυψη των 
διευρυµένων αναγκών του, εξαιτίας της κοινωνικής πίεσης που δηµιουργούσαν τα νέα 
δηµογραφικά δεδοµένα. 

Τα οικονοµικά µεγέθη της ελληνικής βιοµηχανίας θα γνωρίσουν την περίοδο της 
κρίσης υποχώρηση, καθώς η µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, λόγω της πτώσης των 
τιµών των εξαξώγιµων αγροτικών προϊόντων , συµπίεζε και την ζήτηση για τα 
βιοµηχανικά αγαθά (Χατζηιωσήφ 1993:250),(Κωστής 1986 :42).Αυτή η εξέλιξη 
προκαλούσε σηµαντικότατα προβλήµατα στις τράπεζες που είχαν χορηγήσει πιστώσεις 
στις βιοµηχανίες, δεδοµένου ότι αυτές οι πιστώσεις, από τη φύση τους, εµφάνιζαν 
µικρότερο ικανότητα ρευστοποίησης σε σύγκριση µε άλλες µορφές χορηγήσεων, ενώ 
επιπροσθέτως διευρυνόταν περαιτέρω το άνοιγµα των τραπεζών από την ύπαρξη των 
ακινητοποιήσεων στη βιοµηχανία, εξαιτίας της υποχώρησης των βιοµηχανικών µετοχών 
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στο Χ.Α.Α, γεγονός που αύξανε την επισφάλεια των πιστώσεων που κατευθύνονταν 
προς τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, διότι πολλά από τα δάνεια  αυτής της κατηγορίας 
παρέχονταν µε ενεχυρίαση µετοχών της δανειολήπτριας εταιρείας. 

Το πρόβληµα των επισφαλειών που εµφάνιζαν οι εµπορικές τράπεζες 
αντιµετωπίστηκε στη βάση χρηµατιστηριακών παρεµβάσεων τόσο των ίδιων των 
τραπεζών όσο και της Τ.τ.Ε. Το είδος της παρέµβασης ήταν συµβατό µε την κρατούσα 
αντίληψη που εκφράζονταν και από τη διοίκηση της Ε.Τ.Ε, η οποία απέδιδε την κρίση 
πρωτίστως σε χρηµατιστηριακά αίτια και δευτερευόντως στα κύρια οικονοµικά αίτια 
(Χατζηιωσήφ 1993:252).Οι χρηµατιστηριακές παρεµβάσεις των τραπεζών 
εξυπηρετούσαν µια διττή στόχευση.Εν πρώτοις πραγµατοποιήθηκαν τοποθετήσεις σε 
οµολογίες του ελληνικού ∆ηµοσίου, ώστε να αντισταθµιστεί η αύξηση των καταθέσεων 
που σηµειώνεται µετά την κατάρρευση της κερδοσκοπίας το 1929.Ο δεύτερος στόχος της 
χρηµατιστηριακής παρέµβασης υλοποιήθηκε µέσω της αγοράς βιοµηχανικών µετοχών 
και δεν ήταν άλλος από τη συγκράτηση των τιµών στο Χρηµατιστήριο, µε αντικειµενικό 
σκοπό τη διάσωση των πιστώσεων επί ενεχύρω χρεογράφων, των οποίων  η απότοµη  
εκµηδένιση της αξία τους θα συµπαρέσυρε  το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στο σύνολο 
του.Ειδικότερη στόχευση των επεµβάσεων αυτών αποτελούσε η διάσωση από τη 
χρεοκοπία συγκεκριµένων επιχειρήσεων, η πτώχευση των οποίων θα ισοδυναµούσε µε 
τη διαγραφή σηµαντικού µέρους των βραχυπρόθεσµων πιστώσεων των τραπεζών που 
είχαν απορροφήσει οι µεγάλοι βιοµηχανικοί πελάτες τους και είχε γενικότερες αρνητικές 
συνέπειες για το χρηµατοπιστωτικό και, κατά συνέπεια, για ολόκληρο το εγχώριο 
οικονοµικό σύστηµα (Χατζηιωσήφ 1993:252). 

Οι κυριότερες ακινητοποιήσεις της Ε.Τ.Ε αυτή την περίοδο αναφέρονται σε 
µερικές από τις µεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας που αποτελούσαν 
ταυτόχρονα και σηµαντικούς προµηθευτές του ∆ηµοσίου, όπως η Ελληνική Εριουργία, 
το Πυριτιδοποιείο-Καλυκοποιείο(ΠΥΡΚΑΛ), που ήταν η µεγαλύτερη αµυντική 
βιοµηχανία της χώρας και προνοµιακός προµηθευτής των ενόπλων δυνάµεων, η 
τσιµεντοβιοµηχανία Όλυµπος, η Γενική Βιοµηχανική Εταιρεία, η εταιρεία «Π.Γ Μακρής 
κ Σία, ανάδοχος της σύµβασης για την κατασκευή των µεγάλων έργων  οδοποιΐας που 
υλοποιούνταν την περίοδο αυτή κ.ά. (Χατζηιωσήφ 1993:252-253). 

Ο βραχυπρόθεσµος χαρακτήρας της χρηµατιστηριακής αντιµετώπισης της κρίσης 
από το τραπεζικό σύστηµα καταδεικνύεται και από την ταυτόχρονη απουσία των ειδικών 
πιστωτικών ιδρυµάτων που είχαν συγκροτήσει οι τράπεζες τα προηγούµενα 
χρόνια.Συγκεκριµένα η Τράπεζα Αθηνών, η δεύτερη σε µέγεθος ελληνική εµπορική 
τράπεζα, θα προχωρήσει στη διάλυση της Αθηναϊκής Εταιρείας τον ∆εκέµβριο του 1928, 
η Λαϊκή Τράπεζα θα απορροφήσει τη θυγατρική της Γενική Τράπεζα το 1928, η οποία 
αποτελούσε τον πιστωτικό της βραχίονα στο χώρο της βιοµηχανίας, ενώ το 1929 θα 
τερµατίσουν τη λειτουργία τους η Τράπεζα Εθνικής Οικονοµίας και η Τράπεζα 
Βιοµηχανίας, αµφότερες µε σηµαντικό χαρτοφυλάκιο βιοµηχανικών αξιών (Χατζηιωσήφ 
1993:253).Η Ε.Τ.Ε το 1928 θα προβεί, σε συνεργασία µε την αγγλική τράπεζα   Hambros 
Bank, στην ίδρυση της Hellenic Trust, µια εταιρεία µε καταστατική στόχευση την 
παροχή µακροπρόθεσµων πιστώσεων προς την ελληνική βιοµηχανία.Στην 
πραγµατικότητα η Hellenic Trust, στην οποία  η Hambros Bank διέθετε την πλειοψηφία 
των µετοχών, εξάντλησε ουσιαστικά την πιστοδοτική της δράση στον ελληνικό χώρο  
την επόµενη τριετία από την ίδρυση της.Οι αιτίες της βραχύβιας πιστωτικής δράσης της 
Hellenic Trust, στην Ελλάδα πρέπει να αναζητηθούν στην επενδυτική στρατηγική τόσο 
της Hambros Bank όσο και της Ε.Τ.Ε. Η Hambros Bank αντιµετώπιζε, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρό της Έρικ Χάµπρο, την Hellenic Trust ως ένα πιστωτικό φορέα που θα ενίσχυε τη 
δανειοδότηση των υφιστάµενων βιοµηχανιών της χώρας και δεν θα επιδίωκε την 
προώθηση της εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας.Με άλλα λόγια η Hambros 
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Bank στόχευε µέσω της Ηellenic Trust, στην ενδυνάµωση της υπάρχουσας παραγωγικής 
διάρθρωσης και όχι στην ανάπτυξη της λεγόµενης «βαριάς» βιοµηχανίας στην Ελλάδα 
(Χατζηιωσήφ 1993:253-254). 

Η Ε.Τ.Ε, από την πλευρά της, αντιµετώπιζε την Hellenic Trust ως ένα όχηµα 
διάσωσης των µεγάλων βιοµηχανικών πελατών της και εξυγίανσης του επενδυτικού της 
χαρτοφυλακίου, µεταβιβάζοντας τον πιστωτικό κίνδυνο των επισφαλών απαιτήσεων της 
στο χώρο της βιοµηχανικής πίστης στην Hellenic Trust.Η Ε.Τ.Ε θα καταφέρει να 
µετακυλίσει στην Ηellenic Trust πολλές επισφαλείς τοποθετήσεις της, ενώ η µεγαλύτερη 
αποτυχία της να εξασφαλίσει δάνειο από την Ηellenic Trust αναφέρεται στην Ελληνική 
Εριουργία, µια εταιρεία στην οποία η Ε.Τ.Ε διέθετε καθ�� όλη τη διάρκεια του 
Μεσοπολέµου µεγάλες ακινητοποιήσεις (Χατζηιωσήφ 1993:254).Ενδεικτικό της 
επενδυτικών  αντιλήψεων της Ηambro Bank για το ρόλο της Ηellenic Trust στη 
προώθηση της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα, αλλά και του βραχύβιου και 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των τοποθετήσεών της, ήταν αφενός το γεγονός ότι το 95% 
του συνόλου των δανείων που παρείχε η Hellenic Trust σε συνάλλαγµα χορηγήθηκε 
µέχρι και τους πρώτους µήνες του 1931 και µε αποδέκτες µόλις 26 εταιρείες, και 
αφετέρου ότι η Hellenic Trust διατηρούσε ένα χαρτοφυλάκιο µετοχών ελληνικών 
εταιρειών που η σύνθεσή του δεν σχετιζόταν µε τις δανειοδοτούµενες από αυτήν 
επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα η Hambros Bank έλαβε δάνειο από την Ε.Τ.Ε  προκειµένου 
να καλύψει τις χρηµατιστηριακές της δραστηριότητες στην Ελλάδα. (Χατζηιωσήφ 
1993:255) 

Στην ουσία η µόνη διευκόλυνση που παρείχε στην ελληνική βιοµηχανία η Hellenic 
Trust ήταν ότι τα δάνεια της είχαν µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα αποπληρωµής από τα 
αντίστοιχα των ελληνικών τραπεζών, ενώ τα επιτόκια κυµαίνονταν στο ίδιο περίπου 
ύψος (Χατζηιωσήφ 1993:255).Το 1929 η Hellenic Trust θα προβεί σε διπλασιασµό του 
µετοχικού της κεφαλαίου και θα µετονοµασθεί σε Hellenic and General Trust Company 
αναπροσανατολίζοντας τη δραστηριότητά της στη Λατινική Αµερική (Χατζηιωσήφ 
1993:254) και (Χατζηιωσήφ 2002:45). 

Η κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα θα εκδηλωθεί µε την αδυναµία 
αναχρηµατοδότησης του υπέρογκου δηµοσίου χρέους και την αδιάφευκτη κήρυξη 
χρεοστασίου από το ελληνικό ∆ηµόσιο, την άρση της νοµισµατικής σταθεροποίησης και 
τη συµπαροµαρτούσα υποτίµηση της δραχµής.Η υποτίµηση της δραχµής διόγκωσε το 
παθητικό πολλών ελληνικών επιχειρήσεων που είχαν λάβει πιστώσεις σε συνάλλαγµα 
επιβαρύνοντας και τις τράπεζες που είχαν δεχθεί καταθέσεις σε συνάλλαγµα, µε 
προεξάρχουσα την Ε.Τ.Ε. Η υποτίµηση µετέτρεψε το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 
Ε.Τ.Ε, που συνίστατο στην κατοχή υψηλών συναλλαγµατικών καταθέσεων, σε 
συγκριτικό µειονέκτηµα έναντι των άλλων τραπεζών  και της ΚΤ (Χατζηιωσήφ 
20202Β1:47-48). 

Η Τ.τ.Ε κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας  λειτουργίας της (1928-1932) 
προσδιόρισε τη δράση της στη βάση µιας διττής και αντιφατικής, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών, στόχευσης.Κατά πρώτον η ΚΤ περιόρισε την νοµισµατική κυκλοφορία, 
κυρίως περιστέλλοντας τη χρηµατοδότηση του ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά και  
εισάγοντας νέες ρυθµίσεις που αφορούσαν την ταµειακή διαχείριση των δαπανών και 
των εσόδων του ∆ηµοσίου, των συµψηφισµό των επιταγών και την υποχρεωτική τήρηση 
ποσοστού των ρευστών διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών σε τρεχούµενο 
λογαριασµό στην ίδια την Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε 1978:134).Επιπλέον ο περιορισµός της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας υπήρξε αποτέλεσµα όχι µόνο των ρυθµίσεων που απέρρεαν 
από τη λειτουργία του νέου νοµισµατικού καθεστώτος της χώρας. ήτοι του ΚΣΧ, 
θεµατοφύλακας του οποίου ήταν η Τ.τ.Ε, αλλά και λόγω της ελλειµµατικότητας που 
εµφάνιζε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.Η ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου 
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τρεχουσών συναλλαγών σηµατοδοτούσε την µόνιµη εκροή συναλλαγµατικών πόρων 
εξαιτίας της απουσίας των προϋποθέσεων λειτουργίας του εξισορροπητικού µηχανισµού 
του ΚΣΧ. Συγκεκριµένα η ανελαστικότητα των εισαγωγών οι δυσµενείς επιπτώσεις που 
είχε για τις εξαγωγές η διεθνής οικονοµική κρίση και η πάγια ανεπάρκεια της ελληνικής 
οικονοµίας να παράγει αξίες ικανές να ανταγωνιστούν στο στίβο των διεθνών αγορών, 
στερούσαν από το νοµισµατικό καθεστώς τη δυνατότητα να επιτελέσει την αυτόµατη, 
όπως τουλάχιστον ευαγγελίζονταν οι υποστηρικτές του, εξισορροπητική του λειτουργία 
επιφέροντας την ισορροπία στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας και την συνεπακόλουθη 
αποκατάσταση στα µεγέθη της νοµισµατικής κυκλοφορίας (Τ.τ.Ε 1978:133). 

Η δεύτερη στόχευση της Τ.τ.Ε  σχετίζονταν µε τη παρεχόµενη διευκόλυνση των 
εξαγωγών και την αποτροπή της κατάρρευσης των εµπορικών τραπεζών, οι οποίες 
αντιµετώπιζαν έντονα προβλήµατα ρευστότητας την εν λόγω περίοδο.Η Τ.τ.Ε θα 
επεκτείνει τις χορηγήσεις της στο διάστηµα της κρίσης προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και τις τράπεζες, κυριότατα από το 1931 και έπειτα όταν η στροφή του κοινού προς το 
συνάλλαγµα, λόγω της διαφαινόµενης υποτίµησης της δραχµής, συµπίεζε τη τραπεζική  
ρευστότητα (Τ.τ.Ε 1978:136), (Χατζηιωσήφ 1993:257). 

Η αντιπληθωριστική πολιτική που υποχρεώθηκε να εφαρµόσει η Τ.τ.Ε την πρώτη 
τετραετία της ύπαρξής της  υπαγορεύτηκε από τη λειτουργία του ΚΣΧ και τις 
συνδεόµενες µε αυτό το νοµισµατικό σύστηµα δηµοσιονοµικές επιταγές.Άµεσο 
επακόλουθο της χρηµατικής στενότητας ήταν η µείωση του εθνικού εισοδήµατος από το 
1928 µέχρι και το 1931 και η στασιµότητα που εκδηλώθηκε στα µεγέθη της 
βιοµηχανικής παραγωγής, χωρίς όµως οι εξελίξεις αυτές να αποδίδονται αποκλειστικά 
στη λειτουργία του ΚΣΧ. Χαρακτηριστικό των αντιφατικών στοχεύσεων που καλούνταν 
να εξυπηρετήσει η οικονοµική πολιτική την περίοδο αυτή, δηλαδή της οικονοµικής 
ανάπτυξης µε παράλληλη δηµοσιονοµική και νοµισµατική συστολή, καθώς και της 
έλλειψης ενιαίας σύλληψης της οικονοµικής πολιτικής από τους φορείς άσκησής της, 
αποτελεί το παράδοξο της υλοποίησης µεγάλων παραγωγικών έργων, που στην ουσία 
εγκαινίαζαν µια πολιτική οικονοµικής ανάπτυξης, µε την εφαρµογή από την ΚΤ µιας 
έντονης αντιπληθωριστικής πολιτικής. (Τ.τ.Ε 1978:136-137). 
 
 
2.11.  Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1932-1940 
 
Η διεθνής οικονοµική κρίση θα εκφραστεί στην Ελλάδα κυρίως µέσω της 
δηµοσιονοµικής κρίσης που θα κορυφωθεί µε την πτώχευση του ελληνικού κράτους τον 
Απρίλιο του 1932.Η αδυναµία συνοµολόγησης εξωτερικού δανείου από την  Τράπεζα 
∆ιεθνών ∆ιακανονισµών  της Βασιλείας (Τ.∆.∆) τον Σεπτέµβριο του 1931, η οποία 
συντόνιζε τη λειτουργία των ΚΤ σε διεθνές επίπεδο, και η άρνηση της Αγγλίας και της 
Κ.τ.Ε τον Ιανουάριο του 1932 να χορηγήσουν δάνειο στην Ελλάδα δροµολόγησε 
νοµοτελειακά την κήρυξη χρεοστασίου από το ελληνικό ∆ηµόσιο, µια απόφαση που η 
κυβέρνηση του Ε.Βενιζέλου υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων να λάβει παρά τις επίπονες 
προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα για να 
αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση είχε ουσιαστικά ήδη από το 
Σεπτέµβριο του 1931 άρει την µετατρεψιµότητα της δραχµής, επιχειρώντας να 
εξοικονοµήσει τους συναλλαγµατικούς πόρους που ήταν αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση 
τα δηµοσίων δανείων που είχαν συναφθεί σε συνάλλαγµα αλλά και να αποσοβήσει το 
ενδεχόµενο υποτίµησης της δραχµής. Η άρση της µετατρεψιµότητας της δραχµής και η 
παραµονή, έστω και τυπικά, στον ΚΣΧ συνιστούσε όχι απλώς µια αντιφατική, αλλά και 
µια αδιέξοδη στόχευση. Η επίσηµη εγκατάλειψη της ελεύθερης µετατρεψιµότητας της 
δραχµής στο πλαίσιο του ΚΣΧ θα σηµατοδοτούσε ταυτόχρονα την αυτόµατη υποτίµηση 
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της δραχµής και ακολούθως θα διόγκωνε την δανειακή επιβάρυνση της χώρας, τόσο του 
ελληνικού ∆ηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, καθιστώντας αδύνατη την 
εξυπηρέτηση των συναλλαγµατικών δανειακών υποχρεώσεων της χώρας που ήταν ήδη 
εξαιρετικά επαχθείς.Ενδεικτικό του µεγέθους της δανειακής επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισµού είναι ότι πάνω από το 20% των δηµοσίων εσόδων κατευθύνονταν στην 
αποπληρωµή των υποχρεώσεων που απέρρεαν από τα εξωτερικά δηµόσια δάνεια. 
(Χατζηιωσήφ 2002Β1:48). 

Η επίσηµη άρση της µετατρεψιµότητας της δραχµής, η συνακόλουθη εγκατάλειψη 
του ΚΣΧ, παρά την σύνδεση της δραχµής µε το αµερικανικό δολλάριο από το φθινόπωρο 
του 1931 και η επιβολή χρεοστασίου από το ελληνικό κράτος θα πραγµατοποιηθούν θα 
πραγµατοποιηθούν τον Απρίλιο του 1932, εγκαινιάζοντας µια νέα περίοδο για την 
ελληνική οικονοµία µέχρι και τη συµµετοχή της Ελλάδας  στο Β�  Παγκόσµιο 
Πόλεµο.Καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα περιθώρια 
χρηµατοδότησης του παραγωγικού µηχανισµού από τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας 
θα είναι σαφώς µεγαλύτερα.Αυτή η δυνατότητα προέκυψε τόσο από την άρση των 
ρυθµίσεων που πήγαζαν από την εφαρµογή του ΚΣΧ και τους περιορισµούς της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας που  τίθεντο από την υιοθέτησή του, αλλά και από τον 
εξορθολογισµό του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που επιτεύχθηκε µε την κατάτµηση 
των λειτουργιών της Ε.Τ.Ε και την ίδρυση της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας, της Τ.τ.Ε 
και της Α.Τ.Ε. Για τους ίδιους λόγους διευρύνθηκαν και τα περιθώρια χρηµατοδοτικής 
παρέµβασης της Τ.τ.Ε, η οποία κατά παράβαση των αρχών του Central Banking και των 
διεθνώς παραδεδεγµένων κανόνων λειτουργίας των ΚΤ, προέβαινε, από την αρχή της 
λειτουργίας της ακόµα, στην άµεση χρηµατοδότηση του µη τραπεζικού ιδιωτικού τοµέα 
της χώρας. 

 
 

2.12. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 
 

Η πτώχευση του ελληνικού κράτους τον Απρίλιο του 1932 και τα µέτρα που ελήφθησαν 
πριν και µετά την απόφαση αυτή συνετέλεσαν στο να δηµιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίµα 
για την ενίσχυση του παραγωγικού µηχανισµού της χώρας, µε τα µόνιµα  παθογενή 
χαρακτηριστικά του όµως να αποτελούν συνοδό της ελληνικής βιοµηχανίας και σε αυτήν 
την περίοδο.Η υποτίµηση της δραχµής, η δέσµευση και ο έλεγχος του συναλλάγµατος 
από τις νοµισµατικές αρχές, οι ποσοτικοί περιορισµοί επί των εισαγωγών, η ενίσχυση της 
δασµολογικής προστασίας και ο πολλαπλασιασµός των απαγορεύσεων και των 
λεπτοµερειακών ρυθµιστικών παρεµβάσεων σε όλους τις εκφάνσεις της οικονοµικής 
δραστηριότητας, συγκρότησαν ένα ισχυρό προστατευτικό πλέγµα για την ελληνική 
µεταποίηση, και κατά βάση για τους υφιστάµενους  παραγωγικούς κλάδους, οδηγώντας 
και στη διαµόρφωση µιας πολύπλοκης δοµής πελατειακών σχέσεων ανάµεσα στην 
κυβέρνηση και ορισµένες επιχειρηµατικές προσωπικότητες (Χατζηιωσήφ 
2002Β1:50),(Βεργόπουλος 1978:80). 

Η παροχή προστασίας προς την ελληνική βιοµηχανία βασίσθηκε στα µέτρα 
συναλλαγµατικής πολιτικής που πάρθηκαν πριν και µετά την πτώχευση του 1932 και στο 
δασµολόγιο που θεσπίστηκε το 1923, αλλά η πλήρης εφαρµογή του ξεκίνησε το 1926. Το 
µέγεθος της κρατικής παρέµβασης στο χώρο της ιδιωτικής οικονοµίας θεωρήθηκε από 
τον επιχειρηµατικό κόσµο ως αναγκαία προϋπόθεση για την βιοµηχανική ανάπτυξη, 
θέση που εκφράστηκε και από τον πρόεδρο του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ανδρέα 
Χατζηκυριάκο το 1929.Ο τελευταίος απέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτική 
εξωτερικού εµπορίου θεωρώντας την ως το πλέον πρόσφορο µέσο για την προώθηση της 
εκβιοµηχάνισης (Βεργόπουλος 1978:81).Εντύπωση προκαλεί και η τοποθέτηση του 
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Ιωάννη Μεταξά για το φαινόµενο του έντονου κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία 
που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µετά το χρεοστάσιο του 1932.Ο Μεταξάς στηλιτεύει τον 
έντονο κρατικό παρεµβατισµό υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι ο κρατικός 
παρεµβατισµός είχε φτάσει σε τέτοιο σηµείο ώστε κανένας έλληνας πολίτης δεν ήταν 
οικονοµικά, εποµένως και πολιτικά, ελεύθερος (Βεργόπολυλος 1978:81-82).∆ιαπίστωση 
στην οποία, κατά ειρωνικό τρόπο, προέβη ο άνθρωπος που η ανάρρηση του στο 
πρωθυπουργικό αξίωµα υπήρξε αιτία αλλά και αποτέλεσµα της ισχυρής κρατικής 
παρέµβασης στην σφαίρα της ιδιωτικής οικονοµίας τη µεσοπολεµική περίοδο, και 
κυρίως µετά την πτώχευση του 1932. 

Το δασµολόγιο, που άρχισε να εφαρµόζεται το 1926, σχεδιάστηκε για να 
αποτελέσει τη διαπραγµατευτική βάση µε άλλες χώρες µε σκοπό να αποσπάσει η χώρα 
ευνοϊκούς όρους για τις ελληνικές εξαγωγές και συγχρόνως να συµβάλει στην 
εξισορρόπηση του κρατικού προϋπολογισµού.Ο ταµιευτικός χαρακτήρας του νέου 
δασµολογίου και η κεντρική επιδίωξη της αύξησης των δηµοσίων εσόδων από την 
υλοποίηση του καταδεικνύεται από το µεγάλο ύψος των δασµών και από την έλλειψη 
εσωτερικής λογικής στις αποφάσεις που προσδιόριζαν τον διαφορισµό της δασµολογικής 
επιβάρυνσης   στα εισαγόµενα αγαθά.Το ύψος των δασµών που επιβάλλονταν στα 
εισαγόµενα αγαθά δεν προσδιορίζονταν στη βάση µιας πολιτικής στοχευµένης 
εκβιοµηχάνισης µε ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά περισσότερο αποσκοπούσαν 
στην επιβάρυνση αγαθών ευρείας κατανάλωσης που δεν παράγονταν στην Ελλάδα µε 
προφανή στόχο την αύξηση των δηµοσίων εσόδων. όπως π.χ το βαµβάκι, η βενζίνη, το 
πετρέλαιο κ.ά.Παράλληλα οι υψηλοί δασµοί σε εισαγόµενα αγαθά που παράγονταν 
εγχωρίως σε ποσότητες ικανές να καλύψουν την εσωτερική ζήτηση, λειτούργησαν προς 
την κατεύθυνση αύξησης της τιµής των προϊόντων αυτών από τους εγχώριους 
παραγωγούς, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι την υψηλή δασµολογική επιβάρυνση των 
αντίστοιχων ανταγωνιστικών εισαγόµενων αγαθών προσέφεραν τα προϊόντα τους σε 
πολύ υψηλές τιµές επωφελούµενοι της έλλειψης ανταγωνισµού (∆ρίτσα 
1990:190-191).∆ιαπιστώθηκαν όµως και περιπτώσεις όπου οι υψηλοί δασµοί, η  πλήρης 
απαγόρευση εισαγωγής ή η θέσπιση ποσοστώσεων στην εισαγωγή ορισµένων αγαθών, 
ευνόησε την αθρόα ίδρυση επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα ο εγχώριος πλέον 
ανταγωνισµός να εξουδετερώνει τα προστατευτικά αποτελέσµατα του δασµολογίου, ενώ 
ταυτόχρονα η ποιότητα των εγχώριων αγαθών παρέµεινε χαµηλή και η άρθρωση 
ανάµεσα στο δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας παρουσιαζόταν ασθενική και 
προβληµατική (∆ρίτσα 1990:191). 

Ο ταµιευτικός χαρακτήρας της δασµολογικής πολιτικής αναδείχθηκε ως µια 
αδήριτη αναγκαιότητα  εξαιτίας της ζοφερής δηµοσιονοµικής πραγµατικότητας.Η 
υπηρεσία των δηµοσίων δανείων απορροφούσε πριν την πτώχευση του 1932 έως και το 
40% των εσόδων του προϋπολογισµού και η εξυπηρέτηση του εξωτερικού δηµοσίου 
χρέους αντιπροσώπευε το 9,25% του εθνικού εισοδήµατος.Το σύνολο του εξωτερικού 
χρέους της χώρας, δηµόσιο και ιδιωτικό, απορροφούσε πάνω από το 81% των 
συναλλαγµατικών εισπράξεων της χώρας που προέρχονταν από τις εξαγωγές.Η δανειακή 
επιβάρυνση της χώρας προς το εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίστηκε από τα παραπάνω 
στοιχεία, υπερέβαινε κατά πολύ την αντίστοιχη επιβάρυνση των χωρών της ανατολικής 
και νοτιανατολικής Ευρώπης (Βεργόπουλος 1978:70-71).Ο πρωταρχικά ταµιευτικός 
προσανατολισµός του δασµολογίου, και  το ότι η προστασία που παρείχε στην εγχώρια 
παραγωγή συνιστούσε ένα δευτερογενές, και ίσως ακούσιο, αποτέλεσµα καταδεικνύεται 
και από το ότι οι εισαγωγικοί δασµοί αποτελούσαν πριν την πτώχευση το 40% των 
τακτικών δηµοσίων εσόδων του ελληνικού κράτους (∆ρίτσα 1990:192). 

Μετά το χρεοστάσιο του 1932 και λόγω της συνεχιζόµενης διεθνούς 
συναλλαγµατικής, αλλά και ει γένει οικονοµικής, αστάθειας που λειτουργούσε 
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ανασταλτικά στην κίνηση των διεθνών ροών κεφαλαίου, προκρίθηκε ως µηχανισµός 
διεξαγωγής του εξωτερικού εµπορίου της χώρας η διαδικασία των διµερών εµπορικών 
συµψηφισµών(Clearings).H τακτική των διµερών εµπορικών ανταλλαγών, που 
εφαρµόστηκε σε ευρύτατη κλίµακα στο πεδίο των διεθνών εµπορικών σχέσεων τη 
δεύτερη µεσοπολεµική δεκαετία, ανταποκρίνονταν στις συνθήκες συναλλαγµατικών 
περιορισµών που επικρατούσαν, αλλά στην περίπτωση της Ελλάδας και στην στόχευση 
της εξοικονόµησης συναλλάγµατος και της µείωσης της αυξανόµενης 
ελλειµµατικότητας που εµφάνιζε το εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, παρά την προστασία 
που παρείχε το δασµολόγιο (∆ρίτσα 1990:192).Ο µηχανισµός του Clearing προτιµήθηκε 
από πολλές χώρες για τη διεξαγωγή των συναλλαγών τους µε το εξωτερικό, καθώς αυτή 
η µορφή εµπορίου επέτρεπε την εξοικονόµηση συναλλάγµατος και για τις δύο 
εµπορευόµενες πλευρές.Με την µέθοδο των διµερών εµπορικών ανταλλαγών οι 
εισαγωγές πληρώνονταν, στο βαθµό που ήταν δυνατόν µε τις εξαγωγές των εθνικών 
προϊόντων.Επιπροσθέτως η µέθοδος του Clearing παρείχε την ευχέρεια σε κάθε χώρο να 
αποφασίζει το ποσοστό των εισαγωγών της που θα καλυπτόταν από τις αντίστοιχες 
εξαγωγές και το ποσοστό των εισαγωγών που θα διακανονίζονταν σε συνάλλαγµα.Έτερο 
πλεονέκτηµα του Clearing συνίστατο στην ευελιξία που το χαρακτήριζε, δεδοµένης της 
ολιγόµηνης διάρκειας των συµφωνιών, οι οποίες ήταν ανανεώνονταν µετά από αµοιβαία 
συναίνεση των εµπλεκόµενων κρατών, γεγονός που προσέδιδε στο µηχανισµό του 
Clearing την ικανότητα ταχείας προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες συνθήκες 
(Βεργόπουλος 1978:87-88). 

Το σύστηµα των διµερών ανταλλαγών και η δοµή του δασµολογίου λειτούργησαν 
ευεργετικά για την ανάπτυξη των παραγωγικών κλάδων που προϋπήρχαν και 
κυριαρχούσαν στο εγχώριο µεταποιητικό κύκλωµα και για την αγροτική παραγωγή της 
χώρας, αλλά έδρασαν αποτρεπτικά στην ανάδυση νέων βιοµηχανικών κλάδων και κατά 
µείζονα λόγω στην δηµιουργία εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας και µονάδων  παραγωγής 
µέσων παραγωγής, ενός κλάδου που έλειπε αισθητά από την ελληνική οικονοµία.Η 
απουσία του συγκεκριµένου παραγωγικού κλάδου συνιστούσε άλλωστε και την βασική 
αιτία υστέρησης της ελληνικής οικονοµίας έναντι των προηγµένων βιοµηχανικά 
ευρωπαϊκών οικονοµιών και της αναπαραγωγής των φαινοµένων υπανάπτυξης του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού.Μέσω του Clearing εντάθηκαν οι εξαγωγές των 
αγροτικών κυρίως προϊόντων µε αντάλλαγµα την απρόσκοπτη εισαγωγή αλλοδαπών 
βιοµηχανικών αγαθών, αποθαρρύνοντας την ενδυνάµωση της νεόκοπης ελληνικής 
βιοµηχανίας (∆ρίτσα 1990:193).Τα αγαθά που εισάγονταν µέσω των διµερών εµπορικών 
ανταλλαγών αφορούσαν προϊόντα της βαριάς βιοµηχανίας, ενώ στο πλαίσιο των 
συµφωνιών αυτών δεν ευνοούνταν οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών ώστε να 
αποφεύγεται ο ανταγωνισµός µε τα εγχωρίως παραγόµενα καταναλωτικά αγαθά. 

Οι συµβάσεις Clearing έδωσαν τη δυνατότητα στις ισχυρές βιοµηχανικές δυνάµεις 
της κεντρικής Ευρώπης, όπως η Γερµανία και η Αυστρία, που στερούνταν αποικιακών 
κτήσεων να διευρύνουν την σφαίρα της οικονοµικής τους διείσδυσης, προωθώντας 
συστηµατικά τους εµπορικούς τους δεσµούς µε χώρες της Λατινικής Αµερικής και της 
νοτιαανατολικής Ευρώπης, ανάµεσα τους και µε την Ελλάδα (∆ρίτσα 
1990:192-193).Στην περίπτωση της Ελλάδας οι διµερείς συναλλαγές µε τη Γερµανία 
αποκτούσαν ιδιαίτερη σηµασία γιατί µέσω του ελληνογερµανικού Clearing 
πραγµατοποιήθηκαν εισαγωγές πολεµικού υλικού γερµανικής προέλευσης κατά την 
πενταετία 1936-1940, που ως επί το πλείστον αποπληρώθηκαν από τα υψηλά ενεργητικά 
υπόλοιπα του Clearing, ενώ µέσω ενός ευνοϊκού καθεστώτος πιστώσεων που παρείχαν οι 
γερµανικές τράπεζες κατέστη δυνατή η απόκτηση επιπρόσθετου γερµανικού πολεµικού 
υλικού από την Ελλάδα (Τ.τ.Ε 1978:155-156). 
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Στη βιοµηχανική  µεγέθυνση της δεύτερης µεσοπολεµικής δεκαετίας συνέβαλαν 
δύο ακόµα παράγοντες: η νοµοθεσία περί εισαγωγών και η συναλλαγµατική πολιτική.Ο 
νόµος 5426/1932 «Περί περιορισµού εισαγωγής εµπορευµάτων», εισήγαγε περιορισµούς 
κατά βάση στις εισαγωγές µηχανολογικού εξοπλισµού των εργοστασίων και την 
εισαγωγή ανταλλακτικών ή µηχανών για αντικατάσταση όσων είχαν ήδη υποστεί 
φθορά.Παράλληλα ο ίδιος νόµος όριζε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση κάθε 
νέας βιοµηχανίας ή την επέκταση κάποιας που ήδη λειτουργούσε, την παροχή άδειας 
σκοπιµότητας από το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Βιοµηχανίας του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας (Χατζηιωσήφ 1993:304-305). Ο νόµος αυτός συµπληρώθηκε το 1935 και µε 
ένα νέο νόµο που προέβλεπε ότι το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο κατά την παροχή άδειας 
σκοπιµότητας έπρεπε να λαµβάνει υπόψη του διάφορες παραµέτρους όπως: την 
προέλευση των πρώτων υλών, το χώρο εγκατάστασης της επιχείρησης, την επάρκεια ή 
µη της παραγωγής των υφιστάµενων οµοειδών επιχειρήσεων, τη σοβαρότητα της 
επιχείρησης, τον αριθµό των απασχολούµενων εργατών κ.ά.Ο νόµος αυτός έφερε την 
υπογραφή του υπουργού Εθνικής Οικονοµίας Γεωργίου Πεσµαζόγλου, ο οποίος 
εξέφραζε δηµοσίως την προτίµηση του για την αναπτυξιακή οδό που θα έπρεπε να 
ακολουθήσει η ελληνική οικονοµία, αποδίδοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στην τόνωση 
της αγροτικής παραγωγής και την ενίσχυση του εµπορίου (Χατζηιωσήφ 1993:304) και 
(Χατζηιωσήφ 2002Β1:50-51).Οι απόψεις Πεσµαζόγλου αποδοκιµάστηκαν έντονα από 
τους έλληνες βιοµηχάνους, γεγονός που δεν εµπόδισε τον Πεσµαζόγλου σε 
µεταγενέστερη τοποθέτηση του επί του θέµατος το 1936, να επιµείνει στις αρχικές του 
θέσεις ως µέλος του Ανωτάτου Οικονοµικού Συµβουλίου (Α.Ο.Σ), ενός οργάνου µε 
γνωµοδοτικές αρµοδιότητες στη χάραξη της οικονοµική πολιτικής, αποδεχόµενος µόνο 
την αναγκαιότητα ανάπτυξης της πολεµικής βιοµηχανίας λόγου του διαγραφόµενου 
κινδύνου  εµπλοκής της Ελλάδας σε πολεµικές επιχειρήσεις (Χατζηιωσήφ 1993:304). 

Τα νοµοθετήµατα που εισήγαν περιορισµούς στην ίδρυση νέων βιοµηχανιών ή 
στην επέκταση τους των ήδη υφιστάµενων αποτέλεσαν ένα ακούσιο εργαλείο 
βιοµηχανικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι πρωτεύων στόχος τους ήταν η µείωση των 
συναλλαγµατικών εκροών, σε συνδυασµό µε την ευρύτερη πολιτική εξωτερικού 
εµπορίου, παρά  το ότι ο πρωταρχικός σκοπός της εφαρµογής του δασµολογίου ήταν η 
τόνωση των δηµοσίων εσόδων και όχι η προστασία της εγχώριας παραγωγής, και η 
υλοποίηση των διµερών εµπορικών συµψηφισµών αποσκοπούσε, πρωτίστως, στην 
εξοικονόµηση συναλλάγµατος.Το σύνολο των µέτρων και των νόµων που συγκρότησαν 
την πολιτική εξωτερικού εµπορίου συνετέλεσαν στην σταθεροποίηση και ισχυροποίηση 
παραγωγικών κλάδων που ήδη λειτουργούσαν και σχετίζονταν, κατά κανόνα, µε την 
παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.Περαιτέρω η πολιτική 
εξωτερικού εµπορίου οδήγησε στη µείωση του ανταγωνισµού που αντιµετώπιζαν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε υψηλές τιµές 
χωρίς την ανάλογη βελτίωση της ποιότητάς τους, ενώ ο υψηλός βαθµός προστασίας που 
απολάµβανε η ελληνική βιοµηχανία δρούσε ως αντικίνητρο για την προαγωγή της 
διοικητικής και τεχνολογικής τους λειτουργίας.Συν τοις άλλοις, οι µεταβολές που 
απαιτούνταν σε επίπεδο βελτίωσης του µεγέθους των επιχειρήσεων και της  εξειδίκευσης 
του εργατικού δυναµικού, καθώς και της αναδιάρθρωσης στη σύνθεση της εγχώριας 
παραγωγής ανάµεσα στους κλάδους που παρήγαγαν καταναλωτικά αγαθά και στους 
κλάδους που παρήγαγαν κεφαλαιουχικά αγαθά δεν επήλθε ποτέ, εξαιτίας της ασθενούς 
βούλησης των πολιτικών ιθυνόντων και της επιχειρηµατικής τάξης  της χώρας. 

Η πολιτική ηγεσία αντιµετώπιζε την προοπτική εκβιοµηχάνισης είτε ως κάτι το 
ανεπιθύµητο είτε ως µία βραχυχρόνια πολιτική αντιµετώπισης της διεθνούς κρίσης, 
κρίση που θεωρήθηκε ως ένα παροδικό φαινόµενο που δεν θα αποκτούσε χρονική 
διάρκεια.Από την πλευρά της η επιχειρηµατική τάξη εκµεταλλευόµενη την  ευνοϊκή 
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πολιτική εξωτερικού εµπορίου και τον µειωµένο διεθνή ανταγωνισµό, σε συνδυασµό µε 
το φθηνό εργατικό δυναµικό, λόγω της έλευσης του µεγάλου αριθµού προσφύγων, αλλά 
και της και της σχετικής επάρκειας κεφαλαίων, αφού η διεθνής συναλλαγµατικά 
αστάθεια και οι περιορισµοί στη διακίνηση κεφαλαίων στερούσαν τη δυνατότητα φυγής 
των χρηµατικών πλεονασµάτων στο εξωτερικό, ενώ τα υψηλότερα επιτόκια της 
ελληνικής χρηµαταγοράς, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού, 
καθιστούσαν πιο ελκυστικές τις επενδύσεις στην ελληνική αγορά (Βεργόπουλος 
1978:67).Η επάρκεια των κεφαλαίων αυτή την περίοδο ευνοήθηκε και από την αύξηση 
που σηµειώθηκε στον όγκο των τραπεζικών καταθέσεων, οι οποίες υπερδιπλασιάσθηκαν 
από το 1932 έως το 1938, ενώ το ίδιο χρονικό διάστηµα οι χορηγήσεις των τραπεζών 
προς τον ιδιωτικό τοµέα παρουσίασαν αύξηση περίπου της τάξεως του 65% 
(Βεργόπουλος 1978:84).Επιπλέον η Τ.τ.Ε ακολούθησε µια πολιτική σταδιακής µείωσης 
του προεξοφλητικού επιτοκίου, επιχειρώντας να µειώσει το κόστος του χρήµατος και να 
ενισχύσει την χρηµατοδότηση της οικονοµίας.Η πολιτική αυτή ανάγκασε τις εµπορικές 
τράπεζες να προβούν σε αντίστοιχη µείωση των δικών τους επιτοκίων (Τ.τ.Ε 1978:148), 
δεδοµένου ότι λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον ενός ιδιότυπου πιστωτικού 
ανταγωνισµού µε την Τ.τ.Ε. Η τελευταία θα εφαρµόσει πολιτική ακόµα µεγαλύτερης 
πιστωτικής επέκτασης την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά τονώνοντας αποφασιστικά 
την παραγωγική δραστηριότητα (Τ.τ.Ε 1978:148). 

Μέσα σ’ αυτό το οικονοµικό περιβάλλον της ύπαρξης φθηνού εργατικού 
δυναµικού, της σχετικής επάρκειας κεφαλαίων, του µειωµένου ανταγωνισµού που 
αντιµετώπιζαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και της απορρέουσας εξ αυτού του γεγονότος 
δυνατότητας που είχαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε υψηλές τιµές και µε χαµηλή 
ποιότητα, δυνατότητα που ερµηνεύει  σε µεγάλο βαθµό και την απουσία ανάγκης για 
πολυδάπανες επενδύσεις στην ελληνική βιοµηχανία που θα συντελούσαν και στην 
τεχνολογική και παραγωγική τους αναβάθµιση, αλλά και της ευνοϊκής συναλλαγµατικής 
πολιτικής της Τ.τ.Ε, που διατηρούσε σε χαµηλά επίπεδα την εξωτερική ισοτιµία της 
δραχµής, και η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, λόγω της έλευσης των προσφυγικών   
πληθυσµών, η µεγέθυνση της ελληνικής βιοµηχανίας σε όλη τη διάρκεια του 
Μεσοπολέµου, µε εξαίρεση την περίοδο 1929-1932, ήρθε ως ένα φυσικό επακόλουθο 
που αναπτύχθηκε µέσα σε «θερµοκηπιακές» συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από την 
εκτεταµένη κρατική παρέµβαση, την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης και της 
µεταβολής των δηµογραφικών δεδοµένων που κληροδότησε η µικρασιατική 
καταστροφή. 

Η ελληνική βιοµηχανία αναπτύχθηκε στη βάση µιας πολιτικής υποκατάστασης των 
εισαγωγών και όχι στη δηµιουργία επιχειρήσεων µε εξαγωγικό προσανατολισµό, τα 
προϊόντα των οποίων θα ήταν σε θέση να αντεπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισµό.Η 
διαπίστωση αυτή ερείδεται στην εκτόπιση από την εσωτερική κατανάλωση των 
εισαγόµενων αγαθών από τα αγαθά εγχώριας παραγωγής, εξέλιξη που καταδεικνύεται 
από τις µεταβολές που επήλθαν στη σύνθεση και στην προέλευση των προµηθευτών της 
ελληνικής αγοράς.Το 1928 η ελληνική βιοµηχανία ικανοποιούσε το 58% των 
καταναλωτικών αναγκών της εσωτερικής αγοράς σε βιοµηχανικά είδη µε το αντίστοιχο 
µέγεθος το 1938 να υπερβαίνει το 78%.Παράλληλα και η ελληνική βιοµηχανία µείωσε 
την εξάρτηση της από το εξωτερικό χρησιµοποιώντας πρώτες ύλες από το εξωτερικό σε 
ποσοστό 43%  του συνόλου το 1928, µε το αντίστοιχο µέγεθος να υποχωρεί σε ποσοστό 
στο 25% το 1938.Αντίστοιχα  το χρονικό διάστηµα από το 1929 έως το 1938, ο όγκος της 
βιοµηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 65% (Βεργόπουλος 1978:73-74).Στοιχείο που 
δηλώνει την µεγάλη κινητοποίηση των παραγωγικών πόρων της χώρας είναι και η 
εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τετραπλασιάσθηκε 
την δεκαετία 1928-1938, ενώ το ίδιο χρονικό διάστηµα η παραγωγή του, σχετικά νέου, 
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κλάδου των µηχανικών κατασκευών σχεδόν εξαπλασιάσθηκε, µολονότι το προϊόν του 
συγκεκριµένου κλάδου συνέχισε να αποτελεί µικρό ποσοστό της συνολικής 
βιοµηχανικής παραγωγής.Σύµφωνα µάλιστα µε τα στατιστικά στοιχεία της Κ.τ.Ε, την 
περίοδο 1928-1938 η Ελλάδα σηµείωσε την τρίτη υψηλότερη αύξηση   βιοµηχανικής 
παραγωγής στον κόσµο (+65%), υπολειπόµενη µόνο της Σοβιετικής Ένωσης (+87%) και 
της Ιαπωνίας(+73%) (Βεργόπουλος 1978:36). 

Ο προσανατολισµός της ελληνικής βιοµηχανίας στην ικανοποίηση των εγχώριων 
καταναλωτικών αναγκών, προσδιόρισε και την εν γένει φυσιογνωµία της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης.Ως άµεση συνέπεια αυτού αναπτύχθηκαν, κατά µείζονα λόγο, οι κλάδοι της 
ελαφράς βιοµηχανίας που η παραγωγή τους κατευθύνονταν στην κάλυψη των άµεσων 
καταναλωτικών αναγκών (Βεργόπουλος 1978:75).Πέραν της ανάπτυξης του κλάδου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της σχετικής ανάπτυξης του κλάδου των 
µηχανοκατασκευών, µεγάλη άνθηση γνώρισαν και οι κλάδοι των κατασκευών και της 
τσιµεντοβιοµηχανίας, γεγονός που οφείλεται στις επιτακτικές ανάγκες στέγασης του 
ογκώδους προσφυγικού ρεύµατος που εισήλθε στη χώρα και στην εκτέλεση των 
µεγάλων δηµοσίων έργων που πραγµατοποιήθηκαν αυτή την περίοδο, προκειµένου να 
υποστηριχθεί η πολιτική της οικονοµικής ανάπτυξης και να απορροφηθεί µέρος του 
πλεονάζοντος εργατικού  δυναµικού. 

Στις διαρθρωτικές αδυναµίες που συνόδευσαν την παραγωγική µεγέθυνση της 
ελληνικής βιοµηχανίας πρέπει να προστεθούν και οι γεωγραφικές ανισότητες που 
χαρακτήρισαν την βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας.Ειδικότερα η γεωγραφική 
ανισοκατανοµή των παραγωγικών µονάδων επιτάθηκε τη δεύτερη µεσοπολεµική 
δεκαετία, µε την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας να συγκεντρώνει ένα όλο και 
µεγαλύτερο ποσοστό του εγχώριου βιοµηχανικού δυναµικού.Η συγκέντρωση αυτή 
ενθαρρύνθηκε και από την επιβολή των διαπύλιων τελών,  που συνιστούσαν τοπικούς 
φόρους που επέβαλαν οι δήµοι και οι κοινότητες στα αγαθά που είχαν παραχθεί εκτός 
των γεωγραφικών τους ορίων.Η επιβολή των διαπύλιων τελών είχε ως συνέπεια την 
διάρρηξη της ενότητας της εσωτερικής αγοράς και τη συσσώρευση της βιοµηχανικής 
παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας να υπερβαίνει το αντίστοιχο 
ποσοστό του πληθυσµού της (Χατζηιωσήφ  2002Β1:51).Η υπερσυγκέντρωση του 
παραγωγικού µηχανισµού στην περιοχή της πρωτεύουσας δεν οφειλόταν βεβαίως µόνο 
στα διαπύλια τέλη, αλλά κυρίως στην αυξηµένη τοπική ζήτηση, στην ύπαρξη άφθονου 
εργατικού δυναµικού και στις καλύτερες υποδοµές η περιοχή της πρωτεύουσας, όπως, 
µεταξύ άλλων, στους καλύτερους τεχνικούς και οικονοµικούς όρους µε τους οποίους 
παρείχε το συγκρότηµα Power το βιοµηχανικό ρεύµα, σε σύγκριση µε άλλες πόλεις 
(Χατζηιωσήφ  2002Β1:51).  

Συµπερασµατικά, η εντυπωσιακή, σε αριθµητικά δεδοµένα, µεγέθυνση της 
ελληνικής βιοµηχανίας κατά το Μεσοπόλεµο υπήρξε ένα «παράπλευρο» αποτέλεσµα 
του έντονου κρατικού παρεµβατισµού στη σφαίρα της οικονοµίας, τα κίνητρα του 
οποίου ήταν, κατά βάση, δηµοσιονοµικά και συναλλαγµατικά, και µόνο δευτερευόντως ή 
και ελάχιστα αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη και εδραίωση µιας ισχυρής και 
εξωστρεφούς παραγωγικής βάσης.Ο πολλαπλασιασµός των παραγωγικών µονάδων , η 
θεαµατική αύξηση του όγκου παραγωγής και η σηµαντική ενίσχυση του εθνικού 
εισοδήµατος, αύξηση που ανήλθε στο 56% µεταξύ των ετών 1923-1929, έλαβαν χώρα 
υπό λίαν ευνοϊκές συνθήκες, όπως η έλευση των προσφύγων και η διεθνής οικονοµική 
κρίση, που σε συνδυασµό µε την, έστω και ακούσια, κρατική υποστήριξη προσέδωσαν 
στη χώρα έναν ισχυρό παραγωγικό δυναµισµό. 

Όµως η µεσοπολεµική βιοµηχανική ανάπτυξη, παρά τα εντυπωσιακά ποσοτικά της 
επιτεύγµατα, υστέρησε σε κρίσιµες ποιοτικές παραµέτρους.Ο εσωστρεφής χαρακτήρας 
αυτής της ανάπτυξης πιστοποιείται από το ότι ενώ η συνολική βιοµηχανική παραγωγή 
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αυξήθηκε κατά 68% το διάστηµα 1928-1938, την ίδια περίοδο οι βιοµηχανικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν µόνο κατά 16% (Βεργόπουλος 1978:75).Προς επίρρωσην του ίδιου 
επιχειρήµατος συνηγορεί και το µικρό µέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
παραγωγικών επιχειρήσεων, δεδοµένο που δεν επέτρεπε την επίτευξη οικονοµιών 
κλίµακας και τον ευρύ παραγωγικό τους εκσυγχρονισµό.Ενδεικτικό του µικρού 
µεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, που στην ουσία επρόκειτο στην µεγάλη τους 
πλειοψηφία για   οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις, είναι ότι το 93% των 
εργαζοµένων απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που το προσωπικό τους δεν ξεπερνούσε τα 
5 άτοµα (Βεργόπουλος 1978:75).Ο εξαρτηµένος, από την κρατική στήριξη, χαρακτήρας 
της βιοµηχανικής ανάπτυξης δεν συνέβαλε στη δηµιουργία µιας ισχυρής αστικής τάξης, 
ικανής να προωθήσει µια αυτοδύναµη αναπτυξιακή διαδικασία, προσδίδοντας στην 
εκβιοµηχάνιση της χώρας τα ελλείποντα ποιοτικά   χαρακτηριστικά της.Αντιθέτως η 
εγχώρια επιχειρηµατική τάξη παρέµεινε οργανικά εξαρτηµένη από την κρατική πολιτική, 
κατάσταση που διαιώνιζε τα παθογενή γνωρίσµατα της ελληνικής οικονοµίας.Στα 
ανωτέρω πρέπει να συνεκτιµηθεί και η ουσιαστική απουσία της βαριάς βιοµηχανίας από 
την παραγωγική µεγέθυνση της εγχώριου βιοµηχανικού τοµέα, παρά τις προσπάθειες 
που σηµειώθηκαν την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά προς αυτή τη κατεύθυνση, και η 
κεφαλαιώδους σηµασίας έλλειψη του τοµέα παραγωγής µέσων παραγωγής, όπου στην 
πραγµατικότητα δεν καταβλήθηκε καµία προσπάθεια για την ίδρυση κάποιων 
παραγωγικών µονάδων  στον κλάδο αυτό.Αυτά ακριβώς τα ποιοτικά κενά αναδεικνύουν 
την εύθραυστη, ατελή και µη διατηρήσιµη πρόοδο που σηµείωσε η εγχώρια βιοµηχανία 
κατά το Μεσοπόλεµο, αδυνατώντας να αποτελέσει το όχηµα εκφυγής της ελληνικής 
οικονοµίας από το φαύλο κύκλο της υστέρησης και της υπανάπτυξης.Άλλωστε δεν 
πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι η ανάπτυξη της βιοµηχανίας δεν υπήρξε 
αποτέλεσµα µιας ενσυνείδητης, συγκροτηµένης και στοχευµένης οικονοµικής πολιτικής, 
αλλά µια ακούσια, και για ορισµένους κύκλους ανεπιθύµητη, συνέπεια συγκυριακών 
παραγόντων και της ισχυρής κρατικής παρέµβασης,  η οποία εξυπηρετούσε σκοπούς 
αλλότριους της εκβιοµηχάνισης της χώρας. 

 
 

2.13. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ 
ΤΗΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Μετά την επιβολή χρεοστασίου και την άρση της σταθεροποίησης τον Απρίλιο του 1932, 
η Ελλάδα περιήλθε σε δεινή συναλλαγµατική θέση καθώς τα συναλλαγµατικά της 
αποθέµατα της Τ.τ.Ε είχαν σχεδόν εκµηδενισθεί (Τ.τ.Ε 1978:148).Η επιτακτική ανάγκη 
ανασύστασης του συναλλαγµατικού αποθέµατος οδήγησε την Τ.τ.Ε στην υλοποίηση 
µιας ανορθόδοξης πολιτικής, ωστόσο επιβεβληµένης, τακτικής.Με τη βοήθεια έµπιστων 
χρηµατιστών και κάτω από απόλυτη µυστικότητα η Τ.τ.Ε αγόραζε συνάλλαγµα από την 
ελεύθερη αγορά, προµηθεύοντας τους χρηµατιστηριακούς µεσίτες µε το αντίστοιχο 
δραχµικό ισόποσο.Η τακτική αυτή που διήρκησε από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη 
∆εκεµβρίου του 1932 απέδωσε ικανοποιητική αποτελέσµατα, µε την Τ.τ.Ε να απορροφά 
σηµαντικό ποσοστό από τα διαθέσιµα στην αγορά δολλάρια.Ουσιαστική ενίσχυση  των 
συναλλαγµατικών  αποθεµάτων προέκυψε και από την εφαρµογή του αναγκαστικού 
διατάγµατος της 29ης Ιουλίου, που προέβλεπε τη δραχµοποίηση των οφειλών σε ξένο 
συνάλλαγµα που ήταν πληρωτέες στην Ελλάδα (Τ.τ.Ε 1978:148-149) 

Η Τ.τ.Ε απείχε µέχρι και το τέλος του 1932 από οποιαδήποτε τεχνητή παρέµβαση 
στην αγορά συναλλάγµατος, αποφεύγοντας να χρησιµοποιήσει το συνάλλαγµα που 
αποκτούσε για να επηρεάσει την εξωτερική αξία της δραχµής.Η τακτική παρέµβασης 
στην αγορά συναλλάγµατος θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την Τ.τ.Ε στις αρχές του 
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1933.Ήδη από τον Ιανουάριο του 1933 σηµειωνόταν αθρόα προσφορά συναλλάγµατος 
από τους κατόχους του, που την προηγούµενη περίοδο είχαν καταφύγει στον 
αποθησαυρισµό του προκειµένου να αποφύγουν την απώλεια αγοραστικής δύναµης που 
συνεπαγόταν η διακράτηση δραχµών, δεδοµένου ότι το εθνικό νόµισµα γνώριζε συνεχή 
υποτίµηση καθ� όλη τη διάρκεια του 1932.Η έξαρση της ζήτησης από τους ιδιώτες µετά 
την επιβολή των περιοριστικών µέτρων στις συναλλαγές συναλλάγµατος τον Σεπτέµβριο 
του 1931 µέχρι και τα τέλη του 1932, ύψωσαν τις τιµές του  συναλλάγµατος σε τέτοια 
επίπεδα που πλέον θεωρούσαν ότι θα ξεκινούσε µια αντίστροφη πορεία υποχώρησης της 
τιµής του συναλλάγµατος.Έτσι οι κάτοχοι συναλλάγµατος εκτιµώντας την τιµή του 
συναλλάγµατος ως υπερτιµηµένης προέβησαν στην πώληση του από τις πρώτες ηµέρες 
του 1933 (Τ.τ.Ε 1978:149).Η µεγάλη προσφορά συναλλάγµατος που σηµειώθηκε από 
την εσωτερική αγορά ενισχύθηκε και από την παλιννόστηση ελληνικών κεφαλαίων που 
είχαν µεταφερθεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της διεθνούς κρίσης.Το φαινόµενο της 
προσφοράς κεφαλαίων από το εξωτερικό αποδίδεται στην δυσπιστία που άρχισε να 
επικρατεί για τα ξένα νοµίσµατα, ιδίως µετά την υποτίµηση του αµερικανικού δολλαρίου 
την άνοιξη του 1933. 

Η Τ.τ.Ε εκµεταλλεύτηκε επιτυχώς τις νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν στην 
αγορά συναλλάγµατος κατορθώνοντας να ενισχύσει περαιτέρω τα συναλλαγµατικά της 
αποθέµατα.Όταν η προσφορά συναλλάγµατος ικανοποιούσε το σύνολο της ιδιωτικής 
ζήτησης, η ΚΤ παρενέβαινε και αποκτούσε το πλεονάζων συνάλλαγµα µε τρόπο που 
απέτρεπε κάθε προσπάθεια κερδοσκοπικής εκµετάλλευση του.Υποβιβάζοντας συνεχώς 
την τιµή του συναλλάγµατος, αγοράζοντας το σε χαµηλότερη τιµή, ωθούσε τους 
κατόχους του να το πωλούν, εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατούσε για την έκταση 
που θα λάµβανε η υποτίµηση του.Την τακτική της υποτίµησης η Τ.τ.Ε την τερµάτισε το 
Μάρτιο του 1934, όταν πλέον είχε κατορθώσει να σχηµατίσει ένα  ικανοποιητικό 
συναλλαγµατικό απόθεµα (Τ.τ.Ε 1978:149-150) 

Τα επόµενα χρόνια ως την εµπλοκή της χώρας στον ελληνικό πόλεµο η Τ.τ.Ε θα 
προσδιόριζε µε τις παρεµβάσεις της  την εξωτερική αξία της δραχµής σε χαµηλότερα 
επίπεδα, σε σχέση µε αυτά που θα διαµορφώνονταν µε βάση τη σχέση της εξωτερικής και 
εσωτερικής αγοραστικής δύναµης του εθνικού νοµίσµατος.Εν ολίγοις η δραχµή 
διατηρούνταν υποτιµηµένη, µε σκοπό τη βελτίωση  των εξαγωγικών επιδόσεων της 
ελληνικής οικονοµίας, την εξισορρόπηση του εµπορικού ισοζυγίου και την ενίσχυση των 
εισοδηµάτων των παραγωγών (Χατζηιωσήφ 1993:306).Ο καθορισµός της 
συναλλαγµατικής αξίας της δραχµής σε σχετικά χαµηλά επίπεδα λειτούργησε ως ένας 
επιπρόσθετος δασµός στους ήδη υψηλούς δασµούς που καθόριζε το δασµολόγιο, 
περιορίζοντας ακόµα περισσότερο τον ανταγωνισµό που αντιµετώπιζαν τα εγχώριας 
παραγωγής αγαθά από τα αντίστοιχα εισαγόµενα.Οι ευνοϊκές επιδράσεις που είχε η 
διατήρηση της εξωτερικής αξίας της δραχµής σε χαµηλά επίπεδα για την εγχώρια 
βιοµηχανία ατόνησαν, σταδιακά και ως ένα βαθµό, λόγω της υποτίµησης που γνώρισαν 
πολλά ξένα νοµίσµατα µετά την εγκατάλειψη του ΚΣΧ από πολλές χώρες και την 
σχετική αύξηση του επιπέδου τιµών στην Ελλάδα (Ζολώτας 1936:18-19).Οι 
συναλλαγµατικοί πόροι που εισέρευσαν δεν έδρασαν πληθωριστικά,διότι τα ποσά του 
εγχώριου νοµίσµατος που χρησιµοποιήθηκαν από την Τ.τ.Ε για την αγορά του 
συναλλάγµατος κατά το µεγαλύτερο µέρος τους επανεισέρευσαν ως καταθέσεις στο 
τραπεζικό σύστηµα. (Ζολώτας 1936:79). 

Τη διετία 1935-1936 το συναλλαγµατικό κάλυµµα της ΚΤ εµφάνισε σηµαντική 
πτώση λόγω των έκτακτων πολιτικών γεγονότων, της αύξησης της εισαγωγής σιτηρών 
και των δαπανών για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού δηµοσίου χρέους.Η κατάσταση 
αυτή  ώθησε την κυβέρνηση Μεταξά να λάβει αυστηρά µέτρα που περιελάµβαναν, 
µεταξύ άλλων, την λογοκρισία της αλληλογραφίας µε το εξωτερικό, ώστε να αποτραπεί 
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το λαθρεµπόριο συναλλάγµατος, ενώ  αξιοσηµείωτη εισροή συναλλαγµατικών πόρων 
την ίδια περίοδο συντελείται από τα ναυτιλιακά και τα  µεταναστευτικά εµβάσµατα 
(Τ.τ.Ε 1978:150-151).Τον Αύγουστο του 1936 θεσπίζεται και ο Αναγκαστικός Νόµος 
«Περί προστασίας του εθνικού νοµίσµατος» βάσει του οποίου συγκροτήθηκε και η 
«Ειδική υπηρεσία προστασίας εθνικού νοµίσµατος».Η  πραγµατοποίση των παραπάνω 
ελέγχων στην κίνηση του συναλλάγµατος υπήρξε απόρροια της εφαρµογής του εν λόγω 
νόµου.Την ευθύνη για την οργάνωση και την επιλογή των υπαλλήλων και των στελεχών 
της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας καθώς και για την εφαρµογή του Αναγκαστικού Νόµου 
ανέλαβε ο Υποδιοικητής της Τ.τ.Ε  Κυριάκος Βαρβαρέσος (Βενέζης 
1966:141).Παράλληλα ο Βαρβαρέσος υπήρξε ο βασικός διαπραγµατευτής της ελληνικής 
κυβέρνησης µε τη Γερµανία  για τη σύναψη των συµφωνιών εµπορικών ανταλλαγών και 
συµψηφισµών (Βενέζης 1966:150-153). 

Ειδικότερης µνείας χρήζει και η «πολιτική χρυσού» που από το 1933 άσκησε η ΚΤ, 
πολιτική που συνίστατο στην µεγαλύτερη δυνατή µετατροπή του συναλλαγµατικού 
αποθέµατος της χώρας σε χρυσό, τακτική που δικαιολογούνταν στη βάση της αστάθειας 
και της αβεβαιότητας που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος.Η πολιτική 
αυτή παρά το κόστος που συνεπαγόταν, εξαιτίας της απώλειας εσόδων που θα 
προέρχονταν από την τοκοφόρα επένδυση του συναλλάγµατος στο εξωτερικό ή την 
πώληση του στην εσωτερική αγορά, κρίθηκε επιβεβληµένη από τη ∆ιοίκηση της Τ.τ.Ε, η 
οποία προέταξε το κριτήριο της ασφάλειας της αξίας του συναλλαγµατικού αποθέµατος 
έναντι της ενδεχόµενης µεγαλύτερης απόδοσης του (Τ.τ.Ε 1978:152). 

Κεφαλαιώδες ζήτηµα για την ΚΤ µετά την άρση της σταθεροποίησης αποτέλεσε 
και ο τρόπος ρύθµισης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας.Μετά την εγκατάλειψη του ΚΣΧ 
από την Αγγλία το Σεπτέµβριο του 1931, η δραχµή συνδέθηκε µε το αµερικανικό 
δολλάριο.Όταν το 1933 και το δολλάριο εξήλθε από το µηχανισµό του ΚΣΧ η δραχµή 
συνδέθηκε µε το ελβετικό φράγκο, νόµισµα µιας χώρας που ήταν µέλος του 
Συνασπισµού Χρυσού (Gold Bloc), ήτοι µιας οµάδας χωρών που εξακολουθούσαν να 
παραµένουν στον ΚΣΧ. Ο Συνασπισµούς Χρυσού που αποτέλεσε δηµιούργηµα της 
οικονοµικής συνδιάσκεψης του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1933, διαλύθηκε το 1936, 
καθώς τα νοµίσµατα των κρατών µελών του υπερτιµήθηκαν σε σχέση µε τα νοµίσµατα 
των χωρών που είχαν αποσυνδεθεί από τη χρυσή βάση.Η διατήρηση σταθερών ισοτιµιών 
υπό αυτές τις συνθήκες δηµιουργούσε έντονα προβλήµατα για τις χώρες του Gold  Bloc 
βυθίζοντας στην ύφεση τις οικονοµίες τους (Τ.τ.Ε 1978:152-153). 

Η αξία της δραχµής το διάστηµα που είχε συνδεθεί µε το ελβετικό φράγκο, από το 
πρώτο εξάµηνο του 1933 έως το Σεπτέµβριο του 1936, παρουσίασε ελάχιστες 
διακυµάνσεις έναντι του χρυσού.Μετά τη διάλυση του Συνασπισµού Χρυσού η Τ.τ.Ε 
συνέδεσε τη δραχµή µε την αγγλική λίρα, µε την κατώτερη ισοτιµία της δραχµής έναντι 
της αγγλικής λίρας να καθορίζεται στις 540 δρχ και την ανώτερη στις 550δρχ. (Τ.τ.Ε 
1978:153).Με τη ρύθµιση αυτή η δραχµή θα έµενε σταθερή έναντι της στερλίνας και η 
διακύµανση της έναντι του χρυσού και των άλλων νοµισµάτων που δεν ήταν 
συνδεδεµένα µε τη στερλίνα θα διαµορφώνονταν ανάλογα µε τις διακυµάνσεις της 
στερλίνας έναντι του χρυσού και των άλλων νοµισµάτων. 

Η συναλλαγµατική πολιτική την περίοδο που ακολούθησε την πτώχευση του 
ελληνικού κράτους και την άρση της σταθεροποίησης ασκήθηκε µε γνώµονα µια διττή 
στόχευση.Εν πρώτοις την ανασύσταση του συναλλαγµατικού αποθέµατος προκειµένου η 
χώρα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό, όπως η 
εξυπηρέτηση του εξωτερικού δηµοσίου χρέους και η αποπληρωµή των εισαγωγών.Ο 
έτερος στόχος της συναλλαγµατικής πολιτικής ήταν η διατήρηση της δραχµής σε χαµηλά 
επίπεδα σε όρους συναλλαγµατικών ισοτιµιών.Με άλλα λόγια επιδιωκόταν να 
προσδιοριστεί η εξωτερική ισοτιµία της δραχµής σε χαµηλό ύψος, στοιχείο που 
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προσέδιδε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα εγχωρίως παραγόµενα αγαθά, η 
συγκριτικά χαµηλή τιµή των οποίων ήταν ίσως το µοναδικό πλεονέκτηµα που διέθεταν. 
Η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του συναλλαγµατικού αποθέµατος όµως 
αιτιολογείται και στη βάση της πεποίθησης της ηγεσίας της Τ.τ.Ε επιστροφή στον ΚΣΧ 
που θεωρούνταν από την ∆ιοίκηση της ΚΤ ως το φυσικό καθεστώς των διεθνών 
συναλλαγών (Χατζηιωσήφ 1993:258). 

        
 
2.14. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. 
 
Η πολιτική που ακολούθησε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου απέναντι στη βιοµηχανία 
χαρακτηρίζεται τόσο για την διατήρηση  ορισµένων σταθερών πεποιθήσεων αναφορικά 
µε τις µεθόδους χρηµατοδότησης της εκβιοµηχάνισης της χώρας όσο και από την 
ανάδυση του ζητήµατος εκβιοµηχάνισης της χώρας  στη βάση συγκυριακών 
καταστάσεων και εξελίξεων. Η ειδοποιός διαφορά του τρόπου µε τον οποίο 
αντιµετωπίστηκε το ζήτηµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης την περίοδο Μεταξά, σε σχέση 
µε την αντιµετώπιση του ίδιου ζητήµατος από τις προηγούµενες κυβερνήσεις του 
Μεσοπολέµου, έγκειται αφενός στο ότι η προώθηση της εκβιοµηχάνισης υπήρξε µια 
εµπρόθετη και σκοπούµενη επιδίωξη της οικονοµικής πολιτικής και αφετέρου στις 
προσπάθειες που πραγµατοποιήθηκαν για την συγκρότηση µονάδων βαριάς 
βιοµηχανίας, που θα προσέδιδαν ποιοτική διαφοροποίηση στην εγχώρια βιοµηχανική 
ανάπτυξη και θα αναβάθµιζαν τη θέση της χώρας στο παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. 

Η κυβέρνηση Μεταξά ασπαζόταν, όπως και όλες οι προηγούµενες 
κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, την αρχή ότι οποιαδήποτε εντατικοποίηση της 
παραγωγικής προσπάθειας και αναδιάρθρωσης της σύνθεσης του εγχώριου προϊόντος θα 
πραγµατοποιούνταν µε τη βοήθεια του ξένου κεφαλαίου και όχι µε την υποστήριξη µιας 
ισχυρή κρατικής παρεµβατικής πολιτικής που θα διαφοροποιούσε τους όρους κατανοµής 
του εθνικού εισοδήµατος και θα έθιγε τις ιδιοκτησιακές δοµές (Χατζηιωσήφ 2002Β1:54). 
Παρ’ όλα αυτά οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν την περίοδο διακυβέρνησης Μεταξά 
για την δηµιουργία ορισµένων κλάδων βαριάς βιοµηχανίας, και ειδικότερα της 
σιδηρουργίας φέρνουν σε, µερική έστω, ρήξη την ελληνική βιοµηχανία µε το πρόσφατο 
παρελθόν της.Βεβαίως  προσπάθειες και τα αποτελέσµατα της ανάπτυξης βαριάς 
βιοµηχανίας στην Ελλάδα την τετραετία διακυβέρνησης Μεταξά δεν στερούνταν 
εγγενών αδυναµιών, ισχυρότατων ανασταλτικών πιέσεων και συγκρουόµενων απόψεων 
αναφορικά µε το µε το είδος και την έκταση υλοποίησης της νέας βιοµηχανικής 
πολιτικής.Αµετάβλητη παραµένει πάντως και σε αυτή τη χρονική φάση η απουσία, τόσο 
σε επίπεδο θεωρητικού προβληµατισµού όσο και σε επίπεδο εφαρµοσµένης πολιτικής, 
της προώθησης του κλάδου παραγωγής µέσων παραγωγής. 

Οι ένοπλες δυνάµεις, επιχειρηµατικά συµφέροντα που αναπτύσσονται γύρω από 
αυτές και ορισµένοι πολιτικοί κύκλοι αποτελούν τη συνισταµένη των δυνάµεων που 
εµφανίζονται θιασώτες της   ανάπτυξης βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα.Στον αντίποδα 
αυτής της προσπάθειας αντιπαρατάσσονται ισχυρότατα βιοµηχανικά καρτέλ, µε 
κυριότερο το ∆ιεθνές Καρτέλ Χάλυβα του Λουξεµβούργου, του εξωτερικού που 
διαθέτουν την υποστήριξη των κυβερνήσεων τους και των σύστοιχων εγχώριων 
µεταπρατικών κύκλων µε τους πολιτικούς τους συµπαραστάτες.Στο µέσο των 
αντιτιθέµενων αυτών επιδιώξεων βρίσκεται το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, και 
κυριότατα ο ισχυρότερος οικονοµικός πόλος της χώρας, η Ε.Τ.Ε. Η τελευταία εκδηλώνει 
µια στάση πάνω στο ζήτηµα της εγχώριας βιοµηχανικής ανάπτυξης που µπορεί να 
χαρακτηριστεί από εφεκτική έως αρνητική, και σαφέστατα από την έλλειψη 
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οποιασδήποτε πρόθεσης για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα συνέβαλαν στην  προώθηση 
της διαδικασίας ανάπτυξης εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας, χωρίς την πρότερη γενναία 
ενθάρρυνση και αρωγή του κρατικού παράγοντα και παρά το γεγονός ότι συγκεκριµένα 
πρόσωπα που συνδέονταν µε τα συµφέροντα της Ε.Τ.Ε, είτε ως µέτοχοι της τράπεζας είτε 
ως µεγαλοοφειλέτες της, εκδήλωναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ισχυρής 
εγχώριας πολεµικής βιοµηχανίας, όπως π.χ ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος, µεγαλοµέτοχος 
της Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής και ο Πρόδροµος Μποδοσάκης, ιδιοκτήτης της ΠΥΡΚΑΛ 
(2002Β1:56).  

Από τον τερµατισµό της µικρασιατικής εκστρατείας µέχρι και την ίδρυση της Τ.τ.Ε 
ο κύριος όγκος των πιστώσεων της Ε.Τ.Ε στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας 
κατευθύνεται στην κάλυψη των αναγκών της αγροτικής πίστης (∆ρίτσα 1990:262).Οι 
χορηγήσεις της Ε.Τ.Ε προς τον αγροτικό τοµέα, που κατείχαν τη µερίδα του λέοντος των 
εργασιών της τράπεζας µέχρι το 1928 και κατευθύνονταν κυρίως προς τις περιοχές της 
Μακεδονίας και της Θράκης, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποκατάστασης των 
προσφύγων, την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος των προηγούµενων οιονεί αποικιών 
του στα βόρεια σύνορα του, αλλά και την επικερδή τοποθέτηση των διαθεσίµων της 
τράπεζας στο ιδιαίτερα προσοδοφόρο κύκλωµα του καπνεµπορίου.Άλλωστε και ο 
ισχυρότερος ανταγωνιστής της Ε.Τ.Ε, η Τράπεζα Αθηνών, αποτελούσε έναν ισχυρό 
χρηµατοδότη του καπνεµπορίου στη Μακεδονία και τη Θράκη πριν ακόµα αυτές οι 
περιοχές ενσωµατωθούν στην Ελλάδα, µεταφέροντας µάλιστα για το σκοπό αυτό  
πόρους που συγκέντρωναν τα υποκαταστήµατά της στην «Παλαιά Ελλάδα» 
(Χατζηιωσήφ 1993:243). 

Η Ε.Τ.Ε µετά την τραπεζική µεταρρύθµιση µε την ίδρυση της Τ.τ.Ε και την 
εξειδίκευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που επιχειρείται στο τραπεζικό 
σύστηµα µε τη σύσταση της Εθνικής Κτηµατικής Τράπεζας και της Α.Τ.Ε, διαθέτει 
µεγαλύτερα περιθώρια αυτονοµίας για την δραστηριοποίησή της στο χώρο της 
βιοµηχανικής πίστης και της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.Η Ε.Τ.Ε θα επιχειρήσει να 
συνδέσει την εµπλοκή της στο πεδίο της βιοµηχανικής πίστης µε την ίδρυση της  Ηellenic 
Trust, ένα πιστωτικό φορέα που αποτελούσε προϊόν της σύµπραξης της Ε.Τ.Ε µε την 
αγγλική τράπεζα Hambros Bank, η οποία  διέθετε και την πλειοψηφία των µετοχών της 
Hellenic Trust.Όπως έχει ήδη προαναφερθεί η συµµετοχή της Ε.Τ.Ε στη Hellenic Trust, 
ένα πιστωτικό φορέα που στόχευε στην παροχή µακροπρόθεσµων δανείων κυρίως στη 
βιοµηχανία και τα δηµόσια έργα, αποσκοπούσε στην µετακύλιση στη Hellenic Trust, και 
ουσιαστικά στους αλλοδαπούς µετόχους της που συνεισέφεραν το 75% του εταιρικού 
της κεφαλαίου, µέρους του δανεισµού των επιχειρήσεων στις οποίες η Ε.Τ.Ε διέθετε 
µεγάλες ακινητοποιήσεις.Επιπροσθέτως η κερδοσκοπική στόχευση της Hambros Bank  
σχετικά µε τον τρόπο που αντιµετώπιζε τις τοποθετήσεις της στην Ελλάδα, αλλά και οι 
περιορισµένες δυνατότητες επικερδούς εκµετάλλευσης των υφιστάµενων µεγάλου 
µεγέθους εγχώριων βιοµηχανιών, λόγω του µικρού τους αριθµού, της ανεπαρκούς 
διοικητικής και τεχνολογικής τους οργάνωσης αλλά και της ισχνότατων εξαγωγικών 
δυνατοτήτων της παραγωγής τους, οδήγησαν τους ξένους µετόχους στον 
αναπροσανατολισµό της δράσης της Hellenic Trust  εκτός της ελληνικής αγοράς.Έτσι το 
εγχείρηµα της ίδρυσης ενός αµιγούς πιστωτικού φορέα που θα κάλυπτε το κενό της 
παροχής µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης στο χώρο της βιοµηχανικής πίστης στην 
Ελλάδα του Μεσοπολέµου αποδείχθηκε θνησιγενές (Χατζηιωσήφ 2002Β1:44-45), 
(∆ρίτσα 1990:407-422). 

Η διεθνής οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις της στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα ισχυροποίησαν στο εσωτερικό του τη θέση της Ε.Τ.Ε. Τα χρηµατικά 
πλεονάσµατα της ελληνικής οικονοµίας εξαιτίας της διεθνούς συναλλαγµατικής 
αστάθειας, των συναλλαγµατικών περιορισµών και ελέγχων, αλλά και των υψηλότερων 
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αποδόσεων που απολάµβαναν στην ελληνική χρηµαταγορά κατευθύνονταν πλέον προς 
το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.Οι υπόλοιπες εµπορικές τράπεζες που  στηρίζονταν για 
την άντληση πόρων, εν πολλοίς, στις καταθέσεις συναλλάγµατος και στις χαµηλότοκες 
πιστώσεις από το εξωτερικό αντιµετώπισαν αυξηµένες πιέσεις στη ρευστότητά τους, 
λόγω της απόσυρσης των καταθέσεων και τον δραστικό περιορισµό των πιστώσεων από 
το εξωτερικό.Η Ε.Τ.Ε θα κατορθώσει να εξέλθει µε επιτυχία από την κρίση διευρύνοντας 
την καταθετική της βάση προσελκύοντας το µεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας 
αποταµίευσης, εκµεταλλευόµενη ταυτόχρονα το προνόµιο που διατήρησε, και µετά την 
ίδρυση της της Τ.τ.Ε , της διαχείρισης των καταθέσεων των Ν.Π.∆.∆ µέχρι το 
1950.Κατ� αυτόν τον τρόπο η Ε.Τ.Ε αντιπαρήλθε το αντίστοιχο πρόβληµα που 
αντιµετώπισαν και οι άλλες ελληνικές τράπεζες από τον δραστικό περιορισµό των 
πιστώσεων από το εξωτερικό, τη συρρίκνωση των πελατειακών καταθέσεων σε 
συνάλλαγµα  και την διόγκωση  του παθητικού της που συνεπαγόταν η υποτίµηση της 
δραχµής ως αποτέλεσµα της άρσης της νοµισµατικής σταθεροποίησης και της  επιβολής 
χρεοστασίου.Το 1928 οι χορηγήσεις της Ε.Τ.Ε αντιπροσώπευαν το 50% των συνολικών 
χορηγήσεων του τραπεζικού συστήµατος, ενώ το 1938 το αντίστοιχο ποσοστό 
κυµαινόταν πλησίον του 70%. Η κατίσχυση της Ε.Τ.Ε στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα 
καταδεικνύεται και από το µέγεθος του ενεργητικού της συγκρινόµενο µε αυτό του 
κυριοτέρου ανταγωνιστού της της Τράπεζας Αθηνών.Το ενεργητικό της Ε.Τ.Ε το 1928 
ήταν διπλάσιο του ενεργητικού της Τράπεζας Αθηνών, ενώ το 1936 το ενεργητικό της 
Ε.Τ.Ε αντιπροσώπευε πενταπλάσιο µέγεθος σε σχέση µε αυτό της Τράπεζας Αθηνών 
(Χατζηιωσήφ 1993:259).Παράλληλα η Ε.Τ.Ε και η Ηambros Bank ενισχύουν την 
συµµετοχή τους στην Εµπορική Τράπεζα, στην Λαϊκή Τράπεζα και στην Ιονική 
Τράπεζα, τις οποίες ελέγχουν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. (Κωστής 1986:69).Η 
Εµπορική Τράπεζα και η επίσης ελεγχόµενη από την Ε.Τ.Ε Τράπεζα της Ανατολής 
γίνονται στα µέσα της δεύτερης µεσοπολεµικής δεκαετίας αποδέκτες πιστώσεων από την 
Τ.∆.∆ µέσω της Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε 1978:165), γεγονός που δηλώνει τις ισχυρές διασυνδέσεις 
που διατηρεί η Ε.Τ.Ε µε το διεθνές πιστωτικό κύκλωµα και την ικανότητά της να αντλεί 
δανειακούς πόρους από ένα ευρύτερο πιστωτικό χώρο σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 
ελληνικές τράπεζες. 

Ειδικότερα στον  τοµέα της βιοµηχανικής πίστης η Ε.Τ.Ε κατείχε οιονεί 
µονοπωλιακή θέση.Το 1927 οι χορηγήσεις της Ε.Τ.Ε αντιπροσωπεύουν το 34% του 
συνόλου των βραχυπρόθεσµων βιοµηχανικών πιστώσεων που παρέχονται από τις πέντε 
µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, ποσοστό που το 1936 ανέρχεται στο 72% και το 1939 
στο 71% (∆ρίτσα 1990:277).Η πιστωτική πολιτική της Ε.Τ.Ε κατά το Μεσοπόλεµο 
διακρίνεται και από τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο ορισµένων µεγάλων 
βιοµηχανιών που την ίδια στιγµή αποτελούσαν και τους µεγάλους πιστούχους της 
τράπεζας.Η συµµετοχή της Ε.Τ.Ε στο µετοχικό κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων 
στόχευε στη διάσωση τους, καθώς είχαν λάβει σηµαντικά δάνεια από την Ε.Τ.Ε    
αδυνατώντας όµως να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και ενδεχόµενη  
χρεοκοπία τους θα προκαλούσε ισχυρότατους κλυδωνισµούς στην κεφαλαιακή επάρκεια 
της Ε.Τ.Ε µε ευρύτατες επιπτώσεις για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας εξαιτίας του 
µεγέθους της Ε.Τ.Ε. Μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών είχαν ενεχυριάσει στην 
Ε.Τ.Ε τµήµα του µετοχικού τους κεφαλαίου προκειµένου να λάβουν πιστώσεις, ενώ 
κάποιες άλλες τελούσαν υπό τον ιδιοκτησιακό έλεγχο υψηλόβαθµων στελεχών ή και 
µετόχων της Ε.Τ.Ε. Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος µεγαλοµέτοχος της τσιµεντοβιοµηχανίας 
Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής και ο Νικόλαος Κανελλόπουλος µεγαλοµέτοχος της εταρείας 
Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων και της τσιµεντοβιοµηχανίας Τιτάν, αποτελούσαν 
ορισµένες κυρίαρχες επιχειρηµατικές µορφές που συγκέντρωναν στο πρόσωπό τους τις 
ιδιότητες του µετόχου, του µέλους του ∆.Σ και του µεγαλοοφειλέτη της Ε.Τ.Ε 
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(Χατζηιωσήφ 2002Β2:83).Η ΠΥΡΚΑΛ, η Ελληνική Εριουργία, η Πειραϊκή –Πατραϊκή, 
η εταιρεία τσιµέντων Βόλου Όλυµπος και η Γενική Βιοµηχανική Εταιρεία, που είχε 
αναλάβει το έργο ηλεκτροδότησης της πρωτεύουσας, αποτελούσαν επίσης 
µεγαλοχρεώστες της Ε.Τ.Ε κατά το Μεσοπόλεµο (Χατζηιωσήφ 1993:252,262).Η 
ΠΥΡΚΑΛ και η Ελληνική Εριουργία, εταιρείες που βρίσκονταν στον κύκλο των 
προνοµιακών προµηθευτών του ελληνικού ∆ηµοσίου, θα περάσουν στον έλεγχο του 
Πρόδροµου Μποδοσάκη τη δεύτερη µεσοπολεµική δεκαετία, γεγονός που µαρτυρεί ότι η 
κατανοµή των πιστώσεων της Ε.Τ.Ε προσδιορίζεται, σε µεγάλο βαθµό, από ένα 
σύµπλεγµα πολιτικοοικονοµικών σχέσεων στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η Ε.Τ.Ε και 
τα ιδιωτικά συµφέροντα που ασκούν τον ουσιαστικό έλεγχο της (Χατζηιωσήφ 
1993:261)και (Χατζηιωσήφ 2002Β2:83), παρά την σηµαντική παρουσία στο µετοχικό 
της κεφάλαιο κατά καιρούς του ελληνικού ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. 

Η Ε.Τ.Ε θα επιχειρήσει την περίοδο της κρίσης να αντιµετωπίσει τον κίνδυνο 
µαζικής πτώχευσης µεγάλων ελληνικών βιοµηχανιών που είχαν δανειοδοτηθεί µε 
µεγάλα ποσά από την Ε.Τ.Ε,. Η µη εξυπηρέτηση των βιοµηχανικών δανείων θα 
δηµιουργούσε αποσταθεροποιητικές τάσεις όχι µόνο στην Ε.Τ.Ε αλλά σε όλο το 
τραπεζικό σύστηµα που είχε διευρύνει τις χορηγήσεις του προς τις εγχώριες βιοµηχανίες. 
Οι αγορές µετοχών στο Χρηµατιστήριο από την Ε.Τ.Ε, αλλά και τις άλλες µεγάλες 
ελληνικές τράπεζες, µε την Τ.τ.Ε να προβαίνει επίσης σε αγορές βιοµηχανικών µετοχών, 
συνιστούσαν µια προσπάθεια βραχυπρόθεσµης της χρηµατιστηριακής τιµής ορισµένων 
µεγάλων επιχειρήσεων µε σκοπό τη διάσωση των πιστώσεων που είχαν δοθεί µε ενέχυρο 
µετοχές των δανειοληπτριών επιχειρήσεων, που η δραµατική πτώση της τιµής τους θα 
κλόνιζε στο σύνολο του το ελληνικό πιστωτικό σύστηµα (Χατζηιωσήφ 1993:251-252), 
(∆ρίτσα 1990:273). 

Η Ε.Τ.Ε, αλλά και το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος  της χώρας, δεν 
θα ακολουθήσει και στην περίοδο ακολουθεί την άρση της σταθεροποίησης µια 
διαφορετική πιστωτική πολιτική προς τη βιοµηχανία.Οι χορηγούµενες βιοµηχανικές 
πιστώσεις θα παραµείνουν βραχυπρόθεσµου ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα.Η πολιτική της Ε.Τ.Ε διακρίνεται για την παροχή 
πιστωτικής στήριξης σε λίγες βιοµηχανικές εταιρείες, που το µέγεθος τους και η 
µονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή δοµή της αγοράς που δραστηριοποιούνταν καθιστούσε 
την κερδοφορία τους σχετικά εξασφαλισµένη.Επιπλέον η Ε.Τ.Ε πίεζε προς την 
κατεύθυνση συγχωνεύσεων πελατών της ή στην µεταξύ τους συνεννόηση, ώστε να 
περιοριστεί ο ανταγωνισµός και να πραγµατοποιηθεί η κατανοµή της αγοράς ανάµεσα 
στους κυριότερους ανταγωνιστές οµοειδών προϊόντων (∆ρίτσα 1990:273), (Χατζηιωσήφ 
1993:260-261).Η βιοµηχανία θα ευνοηθεί και από τους περιορισµούς που επιβλήθηκαν 
στη χρηµατοδότηση του εισαγωγικού εµπορίου µετά την αποσύνδεση της δραχµής από 
τη χρυσή βάση, ήτοι την έξοδο της χώρας από τον ΚΣΧ. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασµό 
µε τον έλεγχο που ασκούν στην εσωτερική αγορά, δεδοµένου των ολιγοπωλιακών δοµών 
της, κατάσταση που προωθείται και από την πιστωτική πολιτική των τραπεζών, και από 
το καθεστώς υψηλού προστατευτισµού που απολαµβάνουν, θα αναδείξει τις 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις στους κυρίαρχους αποδέκτες των πιστώσεων ολόκληρου του 
τραπεζικού συστήµατος την µεσοπολεµική περίοδο που έπεται της πτώχευσης του 
ελληνικού κράτους (Χατζηιωσήφ 1993:260-261). 

Στην περίπτωση της Ε.Τ.Ε η αύξηση των πιστώσεων προς τη βιοµηχανία 
συνοδεύτηκε και από τη τάση συγκέντρωσης των τοποθετήσεων της προς   
συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Ελαφρώς λιγότερο από το 80% των χορηγήσεων της Ε.Τ.Ε 
στη βιοµηχανία κατευθυνόταν σε 14 µόλις εταιρείες (Χατζηιωσήφ 1993:261).Η 
πρωτοκαθεδρία της Ε.Τ.Ε στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και το µεγάλο ύψος 
των χορηγήσεων της προς τη βιοµηχανία, κατέστησε την Ε.Τ.Ε αρκετά ισχυρή ώστε να 
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είναι σε θέση να επιβάλει σε ορισµένες περιπτώσεις τη συγκεντροποίηση σε κάποιους 
βιοµηχανικούς κλάδους.Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα επιτυχούς εφαρµογής µιας 
τέτοιας πολιτικής ήταν η συγκρότηση καρτέλ στο κλάδο της τσιµεντοβιοµηχανίας από  
τρεις ελληνικές βιοµηχανίες, την Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής, τον Τιτάν και των Τσιµέντων 
Χαλκίδος, που κάλυπταν αντίστοιχα το 45%, το 32.5% και το 21% της ελληνικής αγοράς 
(∆ρίτσα 1990:426-427), (Χατζηιωσήφ 1993:260-261).Λιγότερο επιτυχηµένες ή και 
πλήρως αποτυχηµένες στάθηκαν οι προσπάθειες της Ε.Τ.Ε για την δηµιουργία καρτέλ 
στους κλάδους της ελαιουργίας, της καπνοβιοµηχανίας και της κλωστουφαντουργίας 
(∆ρίτσα 1990:428-429). (Χατζηιωσήφ 1993:261-262).Οι κλάδοι που στηρίχτηκαν 
περισσότερο τη µεσοπολεµική περίοδο από την Ε.Τ.Ε, αλλά και από το τραπεζικό 
σύστηµα εν γένει, ήταν η χηµική βιοµηχανία και η τσιµεντοβιοµηχανία, ενώ ισχυρή 
υποστήριξη δέχτηκαν µεµονωµένα και ορισµένες µεγάλες βιοµηχανίες άλλων κλάδων 
όπως π.χ η ΠΥΡΚΑΛ, στο πλαίσιο των πολεµικών προετοιµασιών σε όλη την Ευρώπη, 
και η Ελληνική Εριουργία (∆ρίτσα 1990:279-281).Οι δύο κλάδοι που ενισχύθηκαν κατά 
µείζονα λόγω από τις τραπεζικές πιστώσεις, δηλαδή η χηµική βιοµηχανία και η 
τσιµεντοβιοµηχανία, αποτέλεσαν τους κλάδους που στήριξαν τις κυβερνητικές 
προσπάθειες της µεσοπολεµικής περιόδου για την αντιµετώπιση των βασικών 
προβληµάτων που προέκυψαν από την έλευση των προσφύγων. Η πολιτική της 
προσφυγικής αποκατάστασης αρθρώθηκε γύρω από δύο βασικούς άξονες: την επέκταση 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε συνδυασµό µε την ποιοτική αναβάθµιση των 
καλλιεργούµενων εδαφών και την οικιστική αποκατάσταση των προσφύγων. Η 
διόγκωση των στεγαστικών αναγκών και η ποσοτική µεγέθυνση και η ποιοτική βελτίωση 
της αγροτικής παραγωγής, η οποία ήταν αναγκαία και την ικανοποίηση των αυξηµένων 
επισιτιστικών αναγκών τη µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου µέσω της 
αύξησης των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων και την απορρόφηση του εργατικού 
πλεονάσµατος που δηµιουργήθηκε από την έλευση των προσφυγικών πληθυσµών 
ευνόησε όπως ήταν φυσικό τους δύο συγκεκριµένους κλάδους της βιοµηχανίας (∆ρίτσα 
1990:282-283).Η συγκέντρωση των τραπεζικών πιστώσεων σε µεγάλες επιχειρήσεις 
συγκεκριµένων κλάδων καταδεικνύει και την κρατούσα άποψη  της περιόδου, που 
υποστηρίζει ότι οι µόνες βιώσιµες βιοµηχανίες ήταν αυτές που δραστηριοποιούνταν στο 
χώρο της ελαφράς βιοµηχανίας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, ο κλάδος των 
οικοδοµικών υλικών και ο ευρύτερος κύκλος των βιοµηχανιών που χρησιµοποιούσε 
εγχώριες πρώτες ύλες (∆ρίτσα 1990:283-284). 

Τα κριτήρια πιστοδότησης που εφάρµοζε η Ε.Τ.Ε χαρακτηρίζονταν, κατά το 
µάλλον ή ήττον, από συντηρητικότητα. Πρωταρχικό κριτήριο δανειοδότησης µια 
επιχείρησης από την Ε.Τ.Ε ήταν το ύψος της αξίας των ασφαλειών που παρείχε η 
επιχείρηση. Ενδεικτικά η Ε.Τ.Ε αξίωνε η αξία των εµπράγµατων ασφαλειών να 
ανέρχεται στο τριπλάσιο της αιτούµενης πίστωσης (∆ρίτσα 1990:401).Έτερα κριτήρια 
στα οποία η Ε.Τ.Ε απέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα ήταν το µέγεθος της επιχείρησης και η 
ένταση του ανταγωνισµού που αντιµετώπιζε, ο βαθµός ρευστότητας της επιχείρησης σε 
συνάρτηση µε το άνοιγµα των εξωτραπεζικών υποχρεώσεων της, τα ποσοστά 
κερδοφορίας και το εύρος της πελατειακής βάσης της αιτούσας επιχείρησης.Σε δεύτερο 
βαθµό εξεταζόταν η διοικητική οργάνωση και η τεχνολογική αρτιότητα των εταιρειών 
που αιτούνταν πίστωσης (∆ρίτσα 1990:397-401).Κριτήρια όπως η προσωπικότητα των 
διοικούντων και η εν γένει δυναµική της επιχείρησης, το είδος του παραγόµενου 
προϊόντος και η σηµασία του για την ανάπτυξη ελλείποντων κλάδων της ελληνικής 
βιοµηχανίας, ή το κατά πόσο διαφοροποιούσε τις παραγωγικές δοµές της χώρας 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας αναβαθµίζοντας το ρόλο 
της Ελλάδας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας, είτε δεν λαµβάνονταν υπόψη είτε 
βρίσκονταν πολύ χαµηλά στην ιεράρχηση των πιστωτικών κριτηρίων της Ε.Τ.Ε. Η 
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εφαρµογή τέτοιας υφής πιστωτικών κριτηρίων από την Ε.Τ.Ε θα  ήταν δυνατόν να 
λειτουργήσουν ως µοχλός πίεσης προς το   παραγωγικό δυναµικό της χώρας µε σκοπό τη 
δηµιουργία επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή προϊόντων που 
απουσίαζαν από την ελληνική οικονοµία, και θα προσέδιδαν αναπτυξιακή ώθηση στη 
χώρα βοηθώντας τη να εξέλθει από το φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης. 

Μια πιο «τολµηρή» όµως πιστωτική πολιτική εκ µέρους της Ε.Τ.Ε συνεπαγόταν 
την ανάληψη σηµαντικά µεγαλύτερων πιστωτικών κινδύνων, καθώς η χρηµατοδότηση 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων, και δη επιχειρήσεων που δεν είχαν «βιοµηχανικό» 
παρελθόν στην Ελλάδα, θα απαιτούσε την ακινητοποίηση υψηλών χρηµατικών 
κεφαλαίων για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού η «ωρίµανση» τέτοιων επενδύσεων έχει 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα απόδοσης.Η Ε.Τ.Ε  αντλούσε το συντριπτικά µεγαλύτερο 
µέρος της ρευστότητάς της από τη συγκέντρωση µεγάλου όγκου αποταµιεύσεων που 
ήταν αποδοτέες σε πρώτη ζήτηση και χωρίς προειδοποίηση, µε άλλα λόγια  καταθέσεων 
βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα, έπρεπε να διατηρεί υψηλό βαθµό ρευστότητας 
προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις 
της.Συνεπώς οι πιστώσεις της Ε.Τ.Ε θα έπρεπε να διαθέτουν την δυνατότητα της άµεσης 
ή ταχείας ρευστοποίησης.Αυτό όπως είναι προφανές αντιστρατευόταν την άσκηση  
δανειακής πολιτικής που θα ικανοποιούσε τις µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές ανάγκες 
που απαιτούσε η βιοµηχανική ανάπτυξη µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που 
προαναφέρθηκαν. 

Η επιφυλακτική και συντηρητική δανειακή πολιτική της Ε.Τ.Ε πιστοποιείται και 
από την εµπλοκή της στη χρηµατοδότηση των µεγάλων δηµοσίων έργων που 
υλοποιούνται τη µεσοπολεµική περίοδο και την χορήγηση σηµαντικών πιστώσεων στις 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των 
τοποθετήσεων της Ε.Τ.Ε σ� αυτή τη κατηγορία επιχειρήσεων είναι η σύµπραξη µε 
ξένους κεφαλαιούχους.Στην πραγµατικότητα τα µεγάλα έργα υποδοµής που 
κατασκευάζονται αυτή τη περίοδο υλοποιούνται κατά το µεγαλύτερο µέρος τους µε 
αλλοδαπά κεφάλαια, γεγονός που ερµηνεύει και τους λίαν ευνοϊκούς, ή και σε ορισµένες 
περιπτώσεις αποικιοκρατικούς, όρους µε τους οποίους συνάπτονται οι συµφωνίες 
εκτέλεσης και εκµετάλλευσης των έργων.Η Ε.Τ.Ε και το ελληνικό κράτος επεδίωκαν µε 
αυτή τη πολιτική την προσέλκυση ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων που ήταν αναγκαίοι για 
την υλοποίηση των άκρως απαραίτητων δηµοσίων έργων και την σύσταση εταιρειών 
κοινής ωφέλειας, ώστε να καλυφθούν οι µεγάλες και επιτακτικές ανάγκες που 
αναδύονταν από την απότοµη διόγκωση του αστικού πληθυσµού και την προσπάθεια για 
την τόνωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονοµίας.Η 
αδυναµία ή η απροθυµία της Ε.Τ.Ε και του ελληνικού κράτους να χρηµατοδοτήσουν την 
υλοποίηση των αναγκαίων έργων για τη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών, αλλά 
και η εισροή των συναλλαγµατικών πόρων µέσω των ξένων δανείων, που η σύναψη τους 
θα διασφαλίζονταν από τις µεγάλες ξένες επιχειρήσεις που θα αναλάµβαναν την 
εκτέλεση των έργων, αποτελούσαν τις αιτίες για την άσκηση της πολιτικής προσέλκυσης 
κεφαλαίων από το εξωτερικό.Η Ε.Τ.Ε άλλωστε µε την συµµετοχή της στο κεφάλαιο 
εταιρειών παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εκπλήρωνε και το κριτήριο της ασφάλειας 
των τοποθετήσεών της, καθότι οι εν λόγω εταιρείες αποκτούσαν ουσιαστικά 
µονοπωλιακό έλεγχο της εσωτερικής αγοράς (Χατζηιωσήφ 1993:244) και (Χατζηιωσήφ 
2002Β1:41). 

Χαρακτηριστικότερο δείγµα της επενδυτικής στρατηγικής που ακολουθούσε η 
Ε.Τ.Ε στο χώρο των εταιρειών κοινής ωφέλειας αποτελεί η ίδρυση, από κοινού µε 
άγγλους επιχειρηµατίες, της Γενικής Ελληνικής Εταιρείας το 1925. Η εταιρεία αυτή 
αναλαµβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την περιοχή της πρωτεύουσας και 
τις αστικές συγκοινωνίες µε τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο, τα τραµ και τα λεωφορεία.Ο 
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βασικός λόγος που η Ε.Τ.Ε προώθησε την επιλογή του αγγλικού κεφαλαίου ήταν ότι 
άνοιγε για το ελληνικό ∆ηµόσιο τις πύλες της αγγλικής χρηµαταγοράς, η οποία διάκειτο 
ευνοϊκά σε µια ελαστική διευθέτηση των παλαιών δανείων που είχαν συναφθεί µε ρήτρα 
χρυσού, ενώ ταυτόχρονα η αγγλική χρηµαταγορά διέθετε και µεγαλύτερο βάθος από τις 
ανταγωνίστριες αγορές (Χατζηιωσήφ 1993:245).Περαιτέρω η Ε.Τ.Ε προέβαλε, όπως και 
στις άλλες τοποθετήσεις της που αφορούσαν εταιρείες κοινή ωφέλειας, το κριτήριο της 
άµεσης απόδοσης δεχόµενη το νεοπαγές συγκρότηµα µα επιβαρυνθεί µε οµολογιακό 
χρέος τριπλάσιο του µετοχικού του κεφαλαίου, που σε συνδυασµό µε τον 
κατακερµατισµό του σε τρεις θυγατρικές εταιρείες απέκλειε κάθε δυνατότητα 
συσσώρευσης στο εσωτερικό.Τα δανειακά κεφάλαια χρησιµοποιήθηκαν για την 
εισαγωγή του µηχανολογικού εξοπλισµού και των καυσίµων.Με αυτή την εταιρική δοµή 
και την υπαγωγή των στόχων της επένδυσης της Ε.Τ.Ε στη λογική των δηµοσιονοµικών 
αναγκών και της βραχυπρόθεσµης απόδοσης, η Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία δεν µπόρεσε 
να αποτελέσει πόλο συσσώρευσης κεφαλαίου µέσα στην Ελλάδα, αλλά κατέστη ένας 
µηχανισµός µεταφοράς κερδών στο εξωτερικό, στους ξένους µετόχους, στους 
προµηθευτές και στους πιστωτές της εταιρείας (Χατζηιωσήφ 1993:245), (Χατζηιωσήφ 
2002Β1:39-40). 

Η χορήγηση δανείων προς το ελληνικό ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 
συνεχίζουν και κατά το Μεσοπόλεµο να αποτελούν µία από τις κύριες µία από τις κύριες 
επενδυτικές επιλογές της Ε.Τ.Ε, που παραδοσιακά προσέλκυαν µεγάλο µέρος των 
διαθεσίµων της, τόσο λόγω της ασφάλειας και της ρευστότητας που προσφέρουν οι 
κρατικοί τίτλοι όσο και για την υψηλή, σχετικά µε τις ανταγωνιστικές επιλογές, απόδοση  
που προσφέρουν.Οι διακυµάνσεις των δανείων αυτής της κατηγορίας αποδίδονται, 
κυρίως, στη πολιτική και οικονοµική συγκυρία και υπό αυτό το πρίσµα ερµηνεύεται και 
η θεαµατική αύξηση του δανεισµού προ το κράτος τη διετία που προηγείται του 
ελληνοϊταλικού πολέµου (Χατζηιωσήφ 1993:260).Ιδιαίτερη διερεύνηση απαιτείται για 
την αξιολόγηση της στάσης που τήρησε η Ε.Τ.Ε αναφορικά µε τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης Μεταξά και ορισµένων βιοµηχανικών κύκλων για την ανάπτυξη εγχώριας 
βαριάς βιοµηχανίας.Αναµφίβολα η ευόδωση των προσπαθειών αυτών θα συνιστούσε για 
την ελληνική οικονοµία ένα ποιοτικό άλµα που θα αναβάθµιζε τη θέση της χώρας στο 
παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. 

Οι πρώτες αναφορές για την επιτακτική ανάγκη δηµιουργίας βαριάς βιοµηχανίας 
προέρχονται στο Μεσοπόλεµο από το χώρο των ενόπλων δυνάµεων. Η όξυνση της 
αγγλοϊταλικής αντιπαράθεσης στην ανατολική Μεσόγειο µετά την ιταλική επίθεση 
εναντίον της Αιθιοπίας το 1935 καθιστά εξαιρετικά πιθανή µια πολεµική σύρραξη και 
στην περιοχή των Βαλκανίων, ενδεχόµενο που επιταχύνει τις εσωτερικές πολιτικές 
ανακατατάξεις στην Ελλάδα και αναδεικνύει µε πιεστικό τρόπο το ζήτηµα των 
εξοπλιστικών αναγκών των ενόπλων δυνάµεων.Την ίδια στιγµή αναδύεται και το 
πρόβληµα χρηµατοδότησης για την απόκτηση του αναγκαίου πολεµικού υλικού, 
δεδοµένης της προβληµατικής πρόσβασης του ελληνικού κράτους στις διεθνείς 
χρηµαταγορές, απόρροια της πτώχευσης του 1932 (Χατζηιωσήφ 1993:309).Αυτή η 
πραγµατικότητα ωθεί τα επιτελεία των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων στη σύνταξη 
µελετών για τους τρόπους µε τους οποίους η ελληνική βιοµηχανία θα µπορούσε να 
προµηθεύσει σηµαντικό µέρος του απαραίτητου πολεµικού εξοπλισµού.Έκθεση του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού που υποβάλλεται στον αρχηγό του τον Μάιο του 1936 
προτείνει την ανάπτυξη εγχώριας πολεµικής βιοµηχανίας και αποκλείει ως τη χείριστη 
λύση για οικονοµικούς, τεχνικούς και στρατηγικούς λόγους την αγορά στρατιωτικού 
υλικού από το εξωτερικό.Σύµφωνα πάντα µε την ίδια έκθεση το έργο της ανάπτυξης 
εγχώριας πολεµικής βιοµηχανίας δεν µπορούσε να ανατεθεί αποκλειστικά στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία, αλλά απαιτούσε και την ενεργή κρατική παρέµβαση που θα εκφραζόταν 
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µε την ίδρυση ενός κατευθυντήριου οργάνου της πολεµικής βιοµηχανίας, µιας Τράπεζας 
Βιοµηχανίας, που θα προσέφερε χαµηλότοκη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση της 
πολεµικής βιοµηχανίας όπως και µε την ίδρυση κρατικών εργοστασίων, κυρίως µέσω της 
επέκτασης και τον αναπροσανατολισµό της παραγωγής υφιστάµενων βιοµηχανιών και 
λιγότερο µε τη δηµιουργία νέων µονάδων (Χατζηιωσήφ 1993:309-310).Το 1935 σε 
παρόµοια συµπεράσµατα µε την έκθεση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, καταλήγουν ο 
υπουργός Ναυτικών και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, µετά την αποτυχία 
υλοποίησης προγράµµατος ναυτικών εξοπλισµών που περιελάµβανε ναυπηγήσεις 
πλοίων στο εξωτερικό που θα αποπληρώνονταν µε ανταλλαγή ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων.Στην περίπτωση του Ναυτικού ως προϋπόθεση για την εφαρµογή του 
προγράµµατος ναυτικών εξοπλισµών τίθεται η εξ αρχής ίδρυση νέου ναυπηγείου υπό 
κρατικό έλεγχο µε τον ιδιωτικό παράγοντα να υπεισέρχεται µόνο στη µεταφορά 
τεχνογνωσίας από ιδιωτικά ναυπηγεία του εξωτερικού (Χατζηιωσήφ 1993:310). 

Τη δεδοµένη χρονική συγκυρία η άνοδος των τιµών των προϊόντων σιδήρου και 
χάλυβα στη διεθνή αγορά που προκαλείται από την ένταση των εξοπλισµών, προσελκύει 
το ενδιαφέρον και των  ιδιωτών επιχειρηµατιών οι οποίοι κρίνουν συµφέρουσα τη 
σύσταση µονάδων επεξεργασίας σιδηρουργικών προϊόντων στα τελευταία στάδια 
παραγωγής.Η ανάπτυξη όµως σιδηρουργικής βιοµηχανίας και της εγχώριας πολεµικής 
βιοµηχανίας, που αποτελούν το σηµείο σύµπτωσης των επιδιώξεων των στρατιωτικών 
επιτελείων και ορισµένων ελλήνων επιχειρηµατιών, προϋποθέτει την ίδρυση µονάδων 
παραγωγής χυτοσίδηρου και χάλυβα.Η δηµιουργία αυτών των µονάδων όµως  απαιτούσε 
την κινητοποίηση µεγάλων και µακροπρόθεσµων κεφαλαίων που δεν ήταν δυνατόν να 
καλυφθούν αποκλειστικά µε αυτοχρηµατοδότηση, γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη 
την γενναία αρωγή του τραπεζικού συστήµατος ή/και του κρατικού προϋπολογισµού 
(Χατζηιωσήφ 1993:311). 

Ένθερµος υποστηρικτής της προώθησης των σχεδίων για ανάπτυξη της βαριάς 
βιοµηχανίας στην Ελλάδα εµφανίζονται να είναι ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος, στέλεχος 
της Ε.Τ.Ε, µεγαλοµέτοχος της Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής, πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχάνων 
από το 1920 έως το 1931, θέση που επανέκτησε το 1936 και υπουργός Εθνικής 
Οικονοµίας το πρώτο διάστηµα της κυβέρνησης Μεταξά, καθώς και ο Πρόδροµος 
Μποδοσάκης, ιδιοκτήτης ενός οµίλου βιοµηχανικών και εξορυκτικών  επιχειρήσεων µε 
κορωνίδα την ΠΥΡΚΑΛ, εταιρεία που αποτελούσε τον αποκλειστικό προµηθευτή των 
ενόπλων δυνάµεων σε συµβατικά πυροµαχικά.Η ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει να 
συνδέσει το ζήτηµα της ανάπτυξης εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας µε την εισροή ξένων 
κεφαλαίων, και ειδικότερα µε τον άγγλο εταίρο της Ε.Τ.Ε, την τράπεζα Hambros Bank, 
που θα χρηµατοδοτούσε τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό επενδύσεις.Η εν λόγω 
τράπεζα θα κατορθώσει να αποσπάσει την ίδια περίοδο την ευνοϊκή ρύθµιση των σε 
συνάλλαγµα παλαιών χρεών της Hellenic and General Trust, χωρίς να προβεί στην 
ανάληψη καµίας υποχρέωσης χρηµατοδότησης της εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας 
(Χαζτηιωσήφ 1993:311).Περαιτέρω οι  επισηµάνσεις των στρατιωτικών κύκλων για την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης βαριάς βιοµηχανίας, που συν τοις άλλοις προϋπέθεταν και την 
ισχυροποίηση και αναδιάρθρωση της ενεργειακής βάσης της χώρας, συνάντησαν την 
αντίδραση εγχώριων  οικονοµικών κύκλων και µελών της κυβέρνησης, αλλά και την 
εναντίωση των κυριότερων εµπορικών εταίρων της Ελλάδας, ήτοι της Αγγλίας και της 
Γερµανίας, που δεν επιθυµούσαν την εµφάνιση ανταγωνιστών που θα τους αποσπούσαν 
µερίδια αγοράς.Παρά µάλιστα την όξυνση της διεθνούς πολιτικής συγκυρίας µετά το 
1935, οι βιοµηχανικοί κολοσσοί των δύο αυτών χωρών  συνεργάστηκαν στο πλαίσιο των 
διεθνών καρτέλ για να αποτρέψουν το ενδεχόµενο εµφάνισης ελληνικών 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων προβάλλοντας αρνήσεις στο να προµηθεύσουν τους 
έλληνες επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονταν να ιδρύσουν µονάδες επεξεργασίας σιδήρου 
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και χάλυβα µε τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό, εξέλιξη που τους υποχρέωσε  
να  στραφούν στην προµήθεια µεταχειρισµένου παραγωγικού εξοπλισµού από τις Η.Π.Α 
(Χατζηιωσήφ 2002Β1:56). 

Η κυβέρνηση Μεταξά απέφυγε να συγκρουστεί για το θέµα αυτό µε τους ξένους 
εταίρους της και δεν προχώρησε σε µια ευρύτερη προσέγγιση του ζητήµατος της 
ανάπτυξης εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας, εγκαταλείποντας ουσιαστικά την προσπάθεια 
για την αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας.Αυτές οι εξελίξεις θα σηµατοδοτήσουν 
την παραίτηση από την κυβέρνηση Μεταξά του Ανδρέα Χατζηκυριάκου, ο αδελφός του 
οποίου υπήρξε αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού και µέτοχος της Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής, 
και την αντικατάστασή του από τον πρώην υπεύθυνο βιοµηχανικής πίστης της Ε.Τ.Ε 
Ιωάννη Αρβανίτη.Τα γεγονότα αυτό καταδεικνύουν ότι παράγοντες από το συγκρότηµα 
της Ε.Τ.Ε σε σύµπραξη µε τους ξένους εταίρους της δεν επιθυµούσαν την ανάπτυξη 
βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα, κατορθώνοντας να ακυρώσουν τις αναπτυξιακές 
φιλοδοξίες της χώρας, παρά την επιδίωξη της αυτάρκειας της χώρας από το καθεστώς 
Μεταξά και τους προβληµατισµούς που διατύπωναν ανώτατοι στρατιωτικοί κύκλοι της 
χώρας (Χατζηιωσήφ 1993:312).Η Ε.Τ.Ε παρουσιάστηκε είτε αδύναµη να προσφέρει 
τους πιστωτικούς πόρους που ήταν αναγκαίοι για την προώθηση του εγχώριου 
αναπτυξιακού εγχειρήµατος, είτε απρόθυµη να στηρίξει τις προσπάθειες δηµιουργίας 
µονάδων βαριάς βιοµηχανίας αντιλαµβανόµενη τις ισχυρές αντιδράσεις του ξένου 
παράγοντα και τις εγγενείς αδυναµίες που ενείχε η προσπάθεια εξόδου από το φαύλο 
κύκλο της υπανάπτυξης µιας χώρας που δεν διέθετε «βιοµηχανικό» παρελθόν, αλλά ούτε 
και τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα στοιχεία εκείνα που συµβάλλουν αποφασιστικά 
στην εκβιοµηχάνιση µιας αγροτικής οικονοµίας όπως κατά βάση ήταν η ελληνική 
οικονοµία.Τέτοιες προϋποθέσεις  όπως είναι η ενεργειακή επάρκεια, οι δηµόσιες 
υποδοµές, το υψηλό επίπεδο του επιστηµονικού και εργατικού δυναµικού, το επίπεδο 
ζήτησης βιοµηχανικών αγαθών που είναι σε θέση να υποστηρίξει η εγχώρια αγορά, το 
ευνοϊκό διεθνές επενδυτικό περιβάλλον κ.ά, απουσίαζαν από την ελληνική 
περίπτωση.Άλλωστε το ότι η Ε.Τ.Ε αντλούσε τη ρευστότητά της από καταθέσεις 
βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και επιπλέον διέθετε επικερδείς εναλλακτικές τοποθετήσεις 
των διαθεσίµων της στην ελληνική αγορά λόγω των µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών 
δοµών των επιµέρους αγορών που δραστηριοποιούνταν οι µεγάλοι πελάτες της Ε.Τ.Ε, 
και αντιµετωπίζοντας µειωµένο ανταγωνισµό από το εξωτερικό στο εσωτερικό της 
χώρας, καθιστούσαν επικίνδυνη και ανορθόδοξη µια πολιτική επενδύσεων στην 
ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας που συνεπαγόταν την ακινητοποίηση µεγάλου 
µεγέθους πιστωτικών πόρων σε µακροπρόθεσµη βάση και µε εξαιρετικά αµφίβολα 
αποτελέσµατα.Η  Ε.Τ.Ε διέθετε επαρκείς διεξόδους για την τοποθέτηση των διαθεσίµων 
της που  να ικανοποιούν τα τραπεζικά κριτήρια της ασφάλειας, της ρευστότητας και της 
αποδοτικότητας σε τέτοιο βαθµό που δεν είχε ισχυρά κίνητρα για να αναδιαρθρώσει τις 
πηγές άντλησης των διαθεσίµων της και να αναθεωρήσει την επενδυτική στρατηγική της, 
που χαρακτηριζόταν για την αποφυγή ανάληψης υψηλού ρίσκου και την επιλογή 
πελατών µε βάση το µέγεθος της επιχείρησης, το ύψος των εµπράγµατων ασφαλειών που 
παρείχε και τη δοµή της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνταν η αιτούσα πίστωσης 
επιχείρηση.Επιπλέον η Ε.Τ.Ε διέθετε στενότατους δεσµούς µε το καθεστώς  της 4ης 
Αυγούστου, δεδοµένου ότι πολλά υψηλόβαθµα στελέχη της τράπεζας κατείχαν 
ταυτόχρονα και υπουργικές θέσεις στη κυβέρνηση Μεταξά και ως εκ τούτου ήταν 
µάλλον απίθανο το καθεστώς Μεταξά να ασκούσε µια πολιτική πίεσης, µε τη λήψη 
διάφορων µέτρων, προς την Ε.Τ.Ε ώστε αυτή να αναπροσαρµόσει την επενδυτική της 
πολιτική προς µια φιλικότερη αντιµετώπιση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας 
µέσω της συγκρότησης µονάδων βαριάς βιοµηχανίας.  
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Οι προσπάθειες που θα πραγµατοποιηθούν στην κατεύθυνση της δηµιουργίας 
µονάδων βαριάς βιοµηχανίας έως την έναρξη του πολέµου θα στηριχτούν στις 
περιορισµένες δυνάµεις του ελληνικού κεφαλαίου, χωρίς µάλιστα την αρωγή των 
ελληνικών τραπεζών, έχοντας ως συνέπεια και στο κλάδο της σιδηρουργίας να 
παρουσιαστεί ο τύπος βιοµηχανίας που κυριαρχούσε στους άλλους µεταποιητικούς 
κλάδους, δηλαδή µικρές µη καθετοποιηµένες µονάδες (Χατζηιωσήφ 1993:312). 

 
 

2.15. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕΤΑΞΑ 
 

Η ραγδαία  αύξηση των παραγωγικών µεγεθών της Ελλάδας κατά το Μεσοπόλεµο 
πραγµατοποιήθηκε µέσα σε συνθήκες σχετικής αποµόνωσης από το διεθνές περιβάλλον 
και υπό την έντονη δηµογραφική πίεση που δηµιουργήθηκε από την  έλευση των 
προσφυγικών πληθυσµών.Το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας, που τις προηγούµενες 
δεκαετίες διέρρεε προς τη διεθνή αγορά, εγκλωβίστηκε µε την εκδήλωση της διεθνούς 
οικονοµικής κρίσης εντός του ελληνικού οικονοµικού χώρου.Από την άλλη πλευρά, η 
µαζική εγκατάσταση των προσφύγων άσκησε µια ισχυρότατη δηµογραφική πίεση, µε 
αποτέλεσµα την ύπαρξη άφθονης, άρα και φθηνής, εργατικής δύναµης.Η υπερεπάρκεια 
της προσφοράς εργασίας συµπίεσε τις εργατικές αµοιβές και επέτεινε τα φαινόµενα 
ανέχειας και εξαθλίωσης σε µεγάλα στρώµατα του πληθυσµού.Αξίζει υπόµνησης ότι 
κατά τη δεκαετία 1928-1938, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 43%, σε 
αντίθεση µε τον µέσο µισθό που αυξήθηκε µόνο κατά 24% (Βεργόπουλος 1978:92). 
Συνεπώς, η διαρκής υστέρηση των εργατικών αµοιβών έναντι της παραγωγικότητας 
λειτούργησε ως η βασική κινητήρια δύναµη για την προώθηση της εγχώριας 
εκβιοµηχάνισης.Η παγίωση των εργατικών αµοιβών σε χαµηλά επίπεδα προωθήθηκε 
τόσο από τον αποκλεισµό των µεταναστευτικών διόδων προς τα αναπτυγµένα 
καπιταλιστικά κράτη, πολιτική που οι Η.Π.Α εγκαινίασαν ήδη από το 1911, και από τα 
συνακόλουθα φαινόµενα της διόγκωσης της υποαπασχόλησης και της ανεργίας, που µε 
τη σειρά τους  ενίσχυσαν τη διαπραγµατευτική δύναµη των εργοδοτών και επέτρεψαν τη 
διατήρηση της αγοραστικής δύναµης των µισθών σε  χαµηλό ύψος. Περαιτέρω η 
δραµατική µείωση του µεταναστευτικού ρεύµατος συνετέλεσε στην επιδείνωση της 
δηµοσιονοµικής και συναλλαγµατικής στενότητας, συρρικνώνοντας έτσι την 
αγοραστική δύναµη πολλών νοικοκυριών που τα εισοδήµατά τους ενισχύονταν από τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα ή/και τις δηµόσιες δαπάνες (Βεργόπουλος 1978:91-93). 

Το εύρος της εξαθλίωσης ευρύτατων λαϊκών στρωµάτων αποτυπώνεται ανάγλυφα 
και από τα στατιστικά δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα η δειγµατοληπτική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε από τη Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος το 1930, εµφάνιζε 
το 73% των εργατικών οικογενειών  που συµπεριελήφθη στην έρευνα να διαθέτει 
εισόδηµα κατώτερο από το γενικώς θεωρούµενο ως απαραίτητο για τη στοιχειώδη 
συντήρηση και αναπαραγωγή, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί από τον Ξενοφώντα 
Ζολώτα και τον Περικλή Ρεδιάδη. Η εισοδηµατική κατάσταση των µισθωτών µεταξύ 
των ετών 1930-1938 εµφάνιζε περαιτέρω επιδείνωση. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα της 
UNRRA, µιας οργάνωσης που είχε συσταθεί για να συµβάλλει στην ανασυγκρότηση των 
χωρών που υπέστησαν εκτεταµένες καταστροφές κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µόνο 
το 17% των νοικοκυριών διέθεταν εισόδηµα ίσο ή ανώτερο από αυτό που εξασφάλιζε το 
ελάχιστο όριο συντήρησης (Βεργόπουλος 1978:94). 

Επιπλέον η φορολογική επιβάρυνση διαµορφωνόταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Σύµφωνα µε ορισµένους βουλευτές κατά τη διάρκεια  κοινοβουλευτικών συζητήσεων τη 
περίοδο 1933-1934 το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα κυµαινόταν 
µεταξύ του 26-32% του εθνικού εισοδήµατος. Με βάση αυτά τα στοιχεία η φορολογική 
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επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν τρεις φορές υψηλότερη σε σύγκριση µε την κατά 
κεφαλήν φορολογική επιβάρυνση στην Τουρκία και τη Βουλγαρία και διπλάσια από την 
αντίστοιχη επιβάρυνση στην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουµανία (Βεργόπουλος 1978:95).Η 
επίταση του φορολογικού βάρους στην Ελλάδα συνδεόταν µε την διεύρυνση του 
κρατικού προϋπολογισµού και της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία.Κατά τους 
υπολογισµούς του Χρήστου Ευελπίδη, πολιτικού και οικονοµολόγου, το ύψος του 
κρατικού προϋπολογισµού αντιπροσώπευε µεσοσταθµικά την περίοδο 1923-1935 το 
30% του εθνικού εισοδήµατος (Βεργόπουλος 1978:95).Με αυτά τα δηµοσιονοµική 
δεδοµένα οι δαπάνες για την εκβιοµηχάνιση, µε τη µορφή που αυτή έλαβε, και για την 
υποστήριξη του κρατικού παρεµβατισµού προήλθαν, ως επί το πλείστον, από την 
φορολογική, συµπεριλαµβανοµένης και της δασµολογικής, και την εισοδηµατική 
συµπίεση των πλατιών εργατοϋπαλληλικών στρωµάτων. 

Η συνισταµένη όλων των παραπάνω δεδοµένων προσδιόρισε τόσο τη δυναµική 
που ανέπτυξε η συλλογική έκφραση του εργατικού κινήµατος στο πολιτικό και στον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο, αλλά και την ένταση των κοινωνικοοικονοµικών 
διεκδικήσεων που προέβαλε.Η άνοδος των αριστερών ιδεών και του βασικού πολιτικού 
τους εκφραστή, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε), στις προτιµήσεις του 
εκλογικού σώµατος, οι αντικοµφορµιστικές αντιλήψεις που εκφράζονταν, µε µικρότερη 
ή µεγαλύτερη ένταση, µέσα από τις µαζικές εργατικές κινητοποιήσεις και η θορύβηση 
της αστικής τάξης από τις επιδιώξεις, πραγµατικές ή χαλκευµένες, που συνόδευαν τη 
διαφαινόµενη πολιτική χειραφέτηση της ελληνικής εργατικής τάξης, οδήγησαν τις 
µεσοπολεµικές κυβερνήσεις στην χάραξη µιας στρατηγικής που είχε ως περιεχόµενο τη 
λήψη νοµοθετικών και κατασταλτικών µέτρων.Η ψήφιση από την κυβέρνηση το 
καλοκαίρι του 1929 του περίφηµου «Ιδιώνυµου» εγγράφεται στο πλαίσιο αυτής της 
στρατηγικής. Το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα όριζε ως ιδιώνυµο αδίκηµα την διάδοση των 
κοµµουνιστικών ιδεών και περιόριζε το πλαίσιο και τα µέσα διεκδίκησης των εργατικών 
αιτηµάτων (Χατζηιωσήφ 1993:298-299).Χαρακτηριστικότερη περίπτωση της 
εφαρµογής κατασταλτικών µέτρων υπήρξε η βίαιη καταστολή της µεγάλης εργατικής 
κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη στις 9   Μα�ί�ου 1936 που σηµαδεύτηκε από την 
εκτέλεση εργατών από τη χωροφυλακή.Οι εκτοπίσεις των κοµµουνιστών, οι 
καταδικαστικές εγκύκλιοι του Κοµµουνισµού που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος και η 
αντικοµµουνιστική εκστρατεία των αστών διανοουµένων, συµπλήρωναν το σκηνικό των 
παντοειδών διώξεων που υφίσταντο οι φορείς κοµµουνιστικών ιδεών, αλλά και το σώµα 
των εργατοϋπαλλήλων που προέβαλε διεκδικήσεις για τη βελτίωση της οικονοµικής και 
κοινωνικής του θέσης.Μεγάλη µερίδα αυτών των ανθρώπων, παρά το ότι δεν 
εµφορούνταν από τα κοµµουνιστικά ιδεώδη, χαρακτηρίζονταν συλλήβδην κοµµουνιστές 
προκειµένου η διεκδικητική τους δράση να αντιµετωπιστεί µε τις πρακτικές και τις 
νοµικές επιταγές που προβλέπονταν για την αντιµετώπιση των υποστηρικτών του 
Κοµµουνισµού. 

Στην πραγµατικότητα η ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής απήχησης του 
Κ.Κ.Ε δεν οφειλόταν τόσο στις ικανότητες και την στρατηγική που ακολουθούσε η 
ηγεσία του, αλλά στις αντικειµενικές συνθήκες συσσώρευσης του κεφαλαίου στην 
Ελλάδα, οι οποίες δηµιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για την όξυνση των ταξικών 
συγκρούσεων (Χατζηιωσήφ 2002Β1:113).Οι µεσοπολεµικές δοµές κεφαλαιακής 
συσσώρευσης στηρίζονταν στον κρατικό προστατευτισµό, που αποµείωνε την ένταση 
του ανταγωνισµού που δέχονταν οι ελληνικές επιχειρήσεις από το εξωτερικό, και 
σαφέστατα στην εισοδηµατική πίεση των εργατικών στρωµάτων, πολιτική που 
ευνοήθηκε από την δηµογραφική έκρηξη που προκάλεσε η µαζική έλευση των 
προσφυγικών πληθυσµών και η απουσία µεταναστευτικών διεξόδων εξαιτίας της 
διεθνούς οικονοµικής κρίσης.Η κατακερµατισµένη διάρθρωση της παραγωγής που 
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εδράζεται στη λειτουργία πολλών µικρών επιχειρήσεων, ο περιορισµός της 
µεταποιητικής δραστηριότητας στις τελευταίες φάσεις της παραγωγής καταναλωτικών 
αγαθών, η χαµηλή προστιθέµενη αξία που ενσωµατώνεται στο παραγόµενο προϊόν, η 
εξάρτηση από το εξωτερικό για την προµήθεια πρώτων υλών και µηχανολογικού 
εξοπλισµού, η ανεπάρκεια των τραπεζικών πιστώσεων και το υψηλό κόστος του 
χρήµατος, καθώς η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα κρίνονταν αναγκαία για 
λόγους συναλλαγµατικής ισορροπίας και αδιαφορώντας, λόγω του µικρού µεγέθους των 
επιχειρήσεων τους, για την ύπαρξη ή µη µιας µαζικής καταναλωτικής αγοράς, οι έλληνες 
βιοµήχανοι είναι σε θέση να επηρεάσουν µία µόνο µεταβλητή: αυτή του εργατικού 
κόστους (Χατζηιωσήφ 1993:299). 

Σε αυτό το πολιτικό, κοινωνικό ,οικονοµικό και ιστορικό πλαίσιο αναδύονται τα 
αδιέξοδα του ελληνικού οικονοµικού συστήµατος, τα οποία δροµολογούν την άνοδο 
στην εξουσία του καθεστώτος Μεταξά,  µε σκοπό να κατοχυρώσει τα συµφέροντα της 
ελληνικής αστικής τάξης, που υπό τις δεδοµένες συνθήκες και την ύπαρξη εκλεγµένων 
κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων αδυνατεί να διασφαλίσει τους πάγιου όρους της 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης στους οποίου στηρίζονται οι παραγωγικές δοµές και 
διαδικασίες της ελληνικής οικονοµίας.Το κόστος της διασφάλισης των όρων 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης για την ελληνική αστική τάξη, υπήρξε η αφαίρεση 
σηµαντικών της δικαιωµάτων και πρωτίστως η πολιτική της εκµηδένιση.Με άλλα λόγια 
η κατοχύρωση των συµφερόντων της εγχώριας αστικής τάξης, τη συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, προϋπέθετε την κατάργηση του κυρίαρχου αστικού πολιτικού θεσµού, του 
κοινοβουλίου.Η αποστέρηση της πολιτικής της δύναµης συνιστούσε το τίµηµα που 
έπρεπε να καταβάλλει η αστική τάξη προκειµένου να διατηρήσει την οικονοµική της 
ισχύ (Χατζηιωσήφ 2002Β2:115). 

Το δηµοψήφισµα του Νοεµβρίου του 1935 που µε ποσοστό 97%, προϊόν 
καταφανούς νοθείας, επανέφερε το βασιλιά  Γεώργιο Β ́ στην ελληνική πολιτική σκηνή, 
υπήρξε το προανάκρουσµα της δικτατορίας Μεταξά που επιβλήθηκε στις 4 Αυγούστου 
του 1936.Η παλινόρθωση  της βασιλείας σηµατοδοτούσε ταυτόχρονα την αποκατάσταση 
των παραδοσιακών εξαρτήσεων του ελληνικού πολιτικού συστήµατος από τη Μεγάλη 
Βρετανία, που αποτελούσε το ουσιαστικό στήριγµα της βασιλικής δυναστείας, η οποία 
ανταπέδιδε φροντίζοντας να γίνονται σεβαστά τα αγγλικά συµφέροντα στην Ελλάδα.Η 
επιβολή της δικτατορίας Μεταξά χρειαζόταν άλλωστε και τη συγκατάθεση του βασιλιά, 
που για ορισµένους ήταν ο αληθινός εµπνευστής της κατάργησης του συντάγµατος 
(Χατζηιωσήφ 2002Β2:115).Ο ίδιος ο Μεταξάς υπέβαλε κατά το παρελθόν τα 
διαπιστευτήρια του προς τον αγγλικό παράγοντα.Ως υπουργός Συγκοινωνιών στη 
οικουµενική κυβέρνηση, το διάστηµα 1926-1928, υπηρέτησε τα αγγλικά οικονοµικά 
συµφέροντα προωθώντας την επικύρωση συµβάσεων της δικτατορίας Πάγκαλου µε 
µεγάλες αγγλικές εταιρείες, ανάµεσα στις οποίες δέσποζε η συµφωνία µε την Power, 
εταιρεία που την κυρίαρχη επιχειρηµατική οντότητα του συγκροτήµατος της Γενικής 
Ελληνικής Εταιρείας, που αφορούσε την ηλεκτροδότηση της πρωτεύουσας και τις 
αστικές συγκοινωνίες.Στις υπηρεσίες που προσέφερε ο Μεταξάς, πριν την άνοδο του 
στην εξουσία, προστίθεται και η υποστήριξη που παρείχε στην υλοποίηση του µεγάλου 
έργου της οδοποιίας από τον όµιλο Μακρή, όµιλο µε τον οποίο συνέπραξαν µερικές από 
τις  µεγαλύτερες βιοµηχανικές εταιρείες της χώρας, όπως οι τσιµεντοβιοµηχανίες 
Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής και Τιτάν, η αγγλική τράπεζα Hambros Bank, η εταιρεία πετρελαίων 
Shell και η Ε.Τ.Ε. Κατά συνέπεια η αγγλική πολιτική διέθετε επαρκείς λόγους, πέραν της 
παρουσίας του Γεωργίου Β ́, για να µην αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη δυσπιστία το 
καθεστώς Μεταξά (Χατζηιωσήφ 2002Β2:116). Άλλωστε η ιταλική επίθεση στην 
Αιθιοπία, η απειλή του αιγυπτιακού εθνικισµού στη διώρυγα του Σουέζ, το ξέσπασµα 
του ισπανικού εµφυλίου το 1936 και οι επεκτατικές γερµανικές βλέψεις, καθιστούσαν 
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την αγγλική πολιτική λιγότερο εκλεκτική στην αναζήτηση των συµµάχων της, καθώς 
επιδίωκε την µε  κάθε  µέσο εξασφάλιση των στρατηγικών της ερεισµάτων στη Μεσόγειο 
(Χατζηιωσήφ 2002Β2:116). 

Αφορµή για την επιβολή της δικτατορίας Μεταξά αποτέλεσε η κήρυξη γενικής 
απεργίας από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε), µε αίτηµα τη µη 
εφαρµογή της υποχρεωτικής διαιτησίας στις συλλογικές εργατικές διαφορές, γεγονός 
καθόλου τυχαίο που καταδεικνύει την ουσία της παρέµβασης Μεταξά στην πολιτική ζωή 
της χώρας.Ο Μεταξάς θα επικαλεστεί τον κοµµουνιστικό κίνδυνο στο σχέδιο της 
εισήγησης του στον βασιλιά για την αναγκαιότητα κήρυξης στρατιωτικού νόµου και την 
επιβολή δικτατορίας (Χατζηιωσήφ 2002Β2:114).Κατ� ουσίαν το καθεστώς Μεταξά 
επιχείρησε να συνδυάσει  το στόχο της οικονοµικής αυτάρκειας µε τη παγίωση του 
βαθµού εκµετάλλευσης της εργασίας στα επίπεδα που είχε επιτύχει να φτάσει µέχρι τότε 
η ελληνική αστική τάξη, ακόµα και µε την πραγµατοποίηση βελτιώσεων στο βιοτικό 
επίπεδο των εργαζόµενων, προκειµένου να επιτευχθεί η θεµελιώδης στόχευση του 
καθεστώτος που δεν ήταν άλλη από την σταθεροποίηση της έντασης εκµετάλλευσης της 
εργατικής τάξης, που συνιστούσε τον sine qua non όρο της κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης του λυµφατικού ελληνικού καπιταλισµού. 

Η δικτατορία Μεταξά αποτέλεσε τον εκφραστή των συµφερόντων της αστικής 
τάξης εν γένει και ιδιαίτερα του κυρίαρχου πόλου του ελληνικού κεφαλαίου, της Ε.Τ.Ε. 
Στοιχείο που, και σε συµβολικό επίπεδο, στηρίζει αυτόν τον ισχυρισµό είναι ότι ο 
υπουργός Εθνικής Οικονοµίας το πρώτο διάστηµα ανάληψης της εξουσίας από το 
Μεταξά ήταν ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος, µεγαλοβιοµήχανος µε στενούς πιστωτικούς 
δεσµούς µε την Ε.Τ.Ε και στέλεχος της τράπεζας,  που µετά την παραίτηση του από τον 
υπουργικό θώκο αντικαταστάθηκε από τον Ιωάννη Αρβανίτη, πρώην υπεύθυνο της 
βιοµηχανικής πίστης της Ε.Τ.Ε. Κεντρικό ρόλο όµως στη χάραξη της κυβερνητικής 
οικονοµικής πολιτικής του καθεστώτος Μεταξά είχε ο υποδιοικητής της Ε.Τ.Ε 
Αλέξανδρος Κορυζής, ο οποίος κατείχε τη θέση του υπουργού Προνοίας.Ο Κορυζής 
υπήρξε ο σχεδιαστής ενός προγράµµατος µιας διευθυνόµενης οικονοµίας που στόχευε 
στην επίτευξη της αυτάρκειας, ενώ ταυτόχρονα ενέπνευσε και την κοινωνική πολιτική 
της κυβέρνησης Μεταξά που βασικό άξονας της ήταν η βελτίωση και θεσµοθέτηση των 
στοιχειωδών όρων εργασίας και διαβίωσης της εργατικής τάξης, στο πλαίσιο βεβαίως 
ενός ασφυκτικού ελέγχου και περιορισµού των κοινωνικών και οικονοµικών 
διεκδικήσεων, αυταρχικής αντιµετώπισης των αιτηµάτων της εργατική τάξης που 
υπερέβαιναν τα αποδεκτά από το καθεστώς όρια και παγίωσης των εργατικών αµοιβών 
σε επίπεδα χαµηλότερα της παραγωγικότητας της εργασίας.Σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
που ανακοινώθηκε µετά την 4η Αυγούστου οι στοχεύσεις της οικονοµικής πολιτικής 
συνίσταντο στην υποκατάσταση των εισαγωγών και στην συµπλήρωση της ελληνικής 
βιοµηχανικής διάρθρωσης µε τους κλάδους που έως τότε απουσίαζαν (Χατζηιωσήφ 
2002Β2:117). 

Η µεγέθυνση του δευτερογενούς τοµέα η βαρύτητα που απέκτησε στο σχηµατισµό 
του Εθνικού Προϊόντος µέχρι το 1936 και η πολιτική του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου 
που στόχευε στην ποσοτική  ενίσχυση και την ποιοτική αναδιάρθρωση των δοµών της 
ελληνικής βιοµηχανίας, καθιστούσε επιβεβληµένη τη λήψη µέτρων που εντάσσονταν 
στο πλαίσιο µιας κοινωνικής και εργατικής πολιτικής που στόχευε στην αύξηση του 
προσδόκιµου ορίου ζωής, στην βελτίωση του γενικού επιπέδου υγείας του πληθυσµού 
και στη σταθεροποίηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργασίας, ώστε να εξοµαλυνθεί 
η αναπαραγωγή του συστήµατος κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης (Χατζηιωσήφ 
2002Β2:117), (Χατζηιωσήφ 2002Β1:55).Η αριθµητική διόγκωση των εργατικών 
στρωµάτων και η πολιτική ριζοσπαστικοποίησή τους συνδυαζόµενη µε τον δυναµισµό 
των οικονοµικών και κοινωνικών διεκδικήσεων τους αποτέλεσε την έτερη συνιστώσα 
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που συνδιαµόρφωσε την φυσιογνωµία της κοινωνικής πολιτικής του καθεστώτος 
Μεταξά, η οποία στην ουσία της υπήρξε προϊόν συµβιβασµού µε τα οικονοµικά 
αιτήµατα των µισθωτών. Ήδη πριν την επιβολή της δικτατορίας γενικεύτηκε η εφαρµογή 
του οκταώρου, που δεν ίσχυε ακόµα σε πολλούς κλάδους, όπως στην 
κλωστοϋφαντουργία, τις χηµικές βιοµηχανίες και στο σύνολο της βιοτεχνίας. 
Παράλληλα ορίσθηκαν κατώτατα ηµεροµίσθια ανά φύλο και ανά περιοχή.Η κυβέρνηση 
Μεταξά εισήγαγε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και το θεσµό της υποχρεωτικής 
διαιτησίας των εργατικών διαφορών, ενώ κατασκευάστηκαν νέα νοσοκοµεία και 
πολυϊατρεία προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που συντελούσαν στην 
καθήλωση της µέσης προσδόκιµης διάρκειας ζωής στην Ελλάδα, που ήταν η µισή από 
την αντίστοιχη στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες (Χατζηιωσήφ 
2002Β2:117-118).Το 1937 ξεκίνησε τη λειτουργία του και το Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).Σε ανταπόδοση για το οικονοµικό κόστος που συνεπάγονταν η 
θέσπιση και η εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων, κόστος βάρυνε τους έλληνες 
κεφαλαιοκράτες, οι τελευταίοι εξασφάλιζαν τη χειραγώγηση του συνδικαλιστικού 
κινήµατος, µέσω του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου που επιβλήθηκε µεταβάλλοντας µε 
νόµο µε νόµο την οργανωτική δοµή των εργατικών σωµατείων (Χατζηιωσήφ 
2002Β1:55), (Χατζηιωσήφ 2002Β2:118). 

∆ηλωτική της επιρροής που ασκούσε η Ε.Τ.Ε στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου 
ήταν και η παρουσία στη κυβέρνηση Μεταξά στη θέση του υφυπουργού, αρχικά, και 
αργότερα του υπουργού Οικονοµικών του Α. Αποστολίδη, ανώτερου στελέχους της 
Ε.Τ.Ε, ενώ τον Ιούνιο του 1939 ο Ιωάννης ∆ροσόπουλος, διοικητής της Ε.Τ.Ε, 
τοποθετήθηκε ταυτόχρονα και στη θέση του ∆ιοικητού της Τ.τ.Ε. Την διττή αυτή 
ιδιότητα όµως ο ∆ροσόπουλος ευτύχησε να τη διατηρήσει µόλις για έξι µέρες λόγω του 
αιφνίδιου θανάτου του. 

Την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά εντάθηκαν και οι διώξεις κατά των οπαδών 
του Κ.Κ.Ε, αλλά και του συνόλου του κοµµουνιστικού χώρου.Οι συλλήψεις, τα 
βασανιστήρια, οι φυλακίσεις, οι εξορίες και η προπαγάνδα µέσω του Τύπου, του 
κινηµατογράφου και του ραδιοφώνου συγκροτούσαν το  πλέγµα της καθηµερινής 
καταδυνάστευσης µεγάλης µερίδας του πληθυσµού (Χατζηιωσήφ 2002Β2:121).Οι 
πρακτικές της γενικευµένης αστυνόµευσης του εργατικού κινήµατος, η εχθρική 
αντιµετώπιση των εργατικών διεκδικήσεων και η ανάδειξη όλων αυτών των 
ανελεύθερων πρακτικών σε καθηµερινά βιώµατα, καλλιέργησε το έδαφος για την 
δηµιουργία   βαθύτατων κοινωνικών διαιρέσεων που κληροδοτήθηκαν στις επόµενες 
ιστορικές περιόδους και στέρησαν, ανάµεσα σε πολλά άλλα έναν εκ των ων ουκ άνευ όρο 
για την µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αυτόν της κοινωνικής ειρήνης. 

Στις θετικές συνεισφορές του καθεστώτος Μεταξά καταγράφονται οι θεσµικές 
διευθετήσεις που εισήγαγε στην  κοινωνική πολιτική της χώρας και η έµφαση που 
δόθηκε στην εκβιοµηχάνιση της χώρας µε την ταυτόχρονη ποιοτική της αναδιάρθρωση, 
ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι τα αποτελέσµατα υπολείπονταν κατά πολύ των 
εκπεφρασµένων φιλοδοξιών και επιδιώξεων.Επίσης παρά τις εγγενείς αδυναµίες, τα 
µεγάλα κενά, το έντονα προστατευτικό περιβάλλον και την ποικιλότροπη πίεση που 
ασκήθηκε στα εργατοϋπαλληλικά στρώµατα, στοιχεία που χαρακτήρισαν την 
παραγωγική µεγέθυνση του Μεσοπολέµου και ιδιαιτέρως της περιόδου διακυβέρνησης 
Μεταξά, το καθεστώς Μεταξά προχώρησε στην εκπόνηση ολοκληρωµένων 
υλικοτεχνικών µελετών που χρησιµοποιήθηκαν στη µεταπολεµική περίοδο για να 
υποστηρίξουν προτάσεις και σχέδια εκβιοµηχάνισης.Χαρακτηριστικότερη περίπτωση 
της προσέγγισης της οικονοµικής πολιτικής του καθεστώτος Μεταξά αποτελεί το έργο 
του ∆ηµητρίου Μπάτση « Η Βαρειά Βιοµηχανία στην Ελλάδα», µελέτη που 
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δηµοσιεύτηκε το 1947 και βασιζόταν στα δεδοµένα των οικονοµοτεχνικών µελετών της 
περιόδου Μεταξά (Χατζηιωσήφ 2002Β1:56). 

 
 

2.16. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1922-1940) 
 

Κατά το Μεσοπόλεµο ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός γνώρισε βαθύτατες 
µεταβολές σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού βίου ως απόρροια δύο κυρίαρχων 
γεγονότων: της µικρασιατικής καταστροφής και της συµπαροµαρτούσας µαζικής 
έλευσης προσφυγικών πληθυσµών από την Εγγύς Ανατολή και της διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης που  της περιόδου 1929-1932. 

Οι ανάγκες της προσφυγικής αποκατάστασης, η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς 
και η αύξηση του εργατικού δυναµικού, στοιχεία που εκπορεύτηκαν από την 
µικρασιατική καταστροφή και τη συρρίκνωση του µεταναστευτικού ρεύµατος προς το 
εξωτερικό, λειτούργησαν καταλυτικά στην διεύρυνση του ρόλου που όφειλε να 
διαδραµατίσει το κράτος στην οικονοµική σφαίρα και στην διαµόρφωση των όρων για 
την επιβεβληµένη, υπό το φως των νέων εξελίξεων, προώθηση της εκβιοµηχάνισης της 
χώρας.Η διεύρυνση της κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία συνεπαγόταν την 
αντίστοιχη διεύρυνση των µεγεθών του κρατικού προϋπολογισµού που µε τη σειρά του 
µεταφραζόταν στη σύναψη µεγάλων εξωτερικών δανείων προκειµένου να εξευρεθούν οι 
αναγκαίοι, για τον κρατικό παρεµβατισµό, συναλλαγµατικοί πόροι.Η απουσία όµως µιας 
ισχυρής βιοµηχανικής βάσης στερούσε από την Ελλάδα τη δυνατότητα προσπορισµού 
συναλλάγµατος µέσω της παραγωγικής της δραστηριότητας.Η αδυναµία παραγωγής 
ισχυρών εσωτερικών αξιών που θα µπορούσαν να ανταγωνιστούν µε άλλες  αξίες στις 
διεθνείς αγορές, ώστε να εισρεύσουν συναλλαγµατικοί πόροι στη χώρα, άφηνε ως 
µοναδική οδό εφοδιασµού της χώρας µε µεγάλα ποσά συναλλάγµατος τη σύναψη 
εξωτερικών δανείων.Από την πλευρά του το διεθνές πιστωτικό σύστηµα αξίωνε την 
διευθέτηση του νοµισµατικού καθεστώτος της χώρας µε τρόπο που θα διασφάλιζε την 
οµαλή εξυπηρέτηση των συναλλαγµατικών υποχρεώσεων της χώρας .Αυτό σήµαινε ότι η 
δραχµή θα έπρεπε να ενταχθεί στον ΚΣΧ, ήτοι να συνδέσει έµµεσα την εξωτερική της 
αξία µε το χρυσό,  επιτρέποντας την ελεύθερη ανταλλαγή της δραχµής µε νόµισµα που 
ήταν µετατρέψιµο σε χρυσό  και να αναλάβει την υποχρέωση να προσδιορίζει τα µεγέθη 
της νοµισµατικής κυκλοφορίας σε συνάρτηση µε τα αποθέµατα χρυσού και 
συναλλάγµατος που διέθετε η χώρα.Η επιβολή του ΚΣΧ προϋπέθετε την ίδρυση ΚΤ που 
δεν θα ασκούσε παράλληλα κερδοσκοπικής φύσεως τραπεζικές εργασίες, αλλά θα είχε 
ως βασική της αποστολή  την επίτευξη της νοµισµατικής σταθερότητας, µέσω της 
εύρυθµης λειτουργίας του ΚΣΧ που σύµφωνα µε τις κρατούσες αντιλήψεις θα 
διασφάλιζε, θεωρητικά τουλάχιστον, τη σταθεροποίηση της αξίας της δραχµής έναντι 
του χρυσού. 

Οι αξιώσεις των πιστωτών ικανοποιήθηκαν από  την ελληνική κυβέρνηση και η 
µεταρρύθµιση του νοµισµατικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας 
πραγµατοποιήθηκε βάσει των υπαγορεύσεων της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε , 
ενός οργάνου που στην ουσία απηχούσε τις θέσεις του διεθνούς πιστωτικού κεφαλαίου, 
και ειδικότερα της κυρίαρχης µερίδας του, του αγγλικού χρηµατοπιστωτικού 
κεφαλαίου.Η εισαγωγή του ΚΣΧ, η ίδρυση της Τ.τ.Ε και η µετατροπή της Ε.Τ.Ε σε µια 
αµιγώς εµπορική τράπεζα, µε την παράλληλη απόσπαση από αυτήν της κτηµατικής και 
της αγροτικής πίστης, που εκχωρήθηκαν στην Εθνική Κτηµατική Τράπεζα (1927) και 
στην Α.Τ.Ε (1929) αντίστοιχα, αποτέλεσαν το πλέγµα των διευθετήσεων που 
επιτελέστηκαν στο θεσµικό οικοδόµηµα του νοµισµατικού και τραπεζικού συστήµατος 
της χώρας την τριετία 1927-1929 στην Ελλάδα. 

 



 190

Η εφαρµογή του ΚΣΧ συνεπαγόταν δηµοσιονοµική ισορροπία, ήτοι 
ισοσκελισµένους τακτικούς προϋπολογισµούς, και νοµισµατική πολιτική που 
υπαγορεύονταν από πάγιους κανόνες,  δεδοµένου ότι το µέγεθος της χρηµατικής 
κυκλοφορίας προσδιοριζόταν βάσει των αποθεµάτων χρυσού και συναλλάγµατος που 
διέθετε η χώρα  , αποθέµατα  το µέγεθος των οποίων διαµορφώνονταν από  το ύψος  των 
εκροών και εισροών του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών της χώρας και φυσικά 
υπόκειντο στις αντίστοιχες διακυµάνσεις του.Αυτή η ρύθµιση εξυπηρετούσε τα 
συµφέροντα  και των εγχώριων πιστωτών, αφενός διότι σηµαντικό  ποσοστό τίτλων του 
ελληνικού δηµοσίου χρέους που είχε συναφθεί σε συνάλλαγµα (25% κατά το 1932) 
κατέχονταν από εγχώριους πιστωτές  και αφετέρου γιατί απέτρεπε την εκδήλωση 
πληθωριστικών εξάρσεων  γεγονός που τους παρείχε τη δυνατότητα να διευρύνουν, ή 
τουλάχιστον να σταθεροποιήσουν, τα περιθώρια κέρδους από τις πιστωτικές τους 
δραστηριότητες, αναβαθµίζοντας   την διαπραγµατευτική τους ισχύ εντός του ελληνικού 
οικονοµικού συστήµατος και συγκρατώντας ταυτόχρονα τις τιµές του συναλλάγµατος, 
εξέλιξη που µείωνε την επιβάρυνση των ελληνικών τραπεζών από τις σηµαντικές 
υποχρεώσεις που διατηρούσαν σε  συνάλλαγµα.Ο εξορθολογισµός των δηµοσίων 
δαπανών και η δηµοσιονοµική ισορροπία θα οδηγούσαν, θεωρητικά, στη συγκράτηση 
των πληθωριστικών φαινοµένων , στη σταθεροποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής 
αξίας της δραχµής, και συνακόλουθα στη βελτίωση των όρων εµπορίων της χώρας , που 
σε συνδυασµό µε τη διοχέτευση των δανειακών πόρων που θα αντλούσε η χώρα από το 
εξωτερικό προς παραγωγικές επενδύσεις θα µείωναν δραστικά την ελλειµµατικότητα του 
εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας και θα συντελούσαν κατά µείζονα λόγο στην 
εξοικονόµηση  συναλλαγµατικών πόρων ,   παρέχοντας τις ασφαλιστικές δικλείδες   
στους ξένους, αλλά και στους εγχώριους, πιστωτές για την οµαλή εξυπηρέτηση των 
δανείων που παρείχαν προς το ελληνικό ∆ηµόσιο,  αναφορικά µε την ικανότητα  του 
ελληνικού ∆ηµοσίου να προµηθεύεται τα αναγκαία ποσά συναλλάγµατος προκειµένου 
να εξυπηρετεί  µε οµαλό τρόπο τις δανειακές  του υποχρεώσεις.Επιπροσθέτως 
στοιχειοθετούσαν του όρους που έπρεπε να ικανοποιεί το ελληνικό κράτος για την 
απρόσκοπτη πρόσβαση του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εξέλιξη που θα διασφάλιζε την 
οµαλή λειτουργία του µηχανισµού του δηµοσίου χρέους.Η διατήρηση της δυνατότητας 
σύναψης εξωτερικών δανείων , δηλαδή η αναπαραγωγή του µηχανισµού του δηµοσίου 
χρέους, συνιστούσε τον ακρογωνιαίο λίθο αναπαραγωγής του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού, εξαιτίας της πάγιας αδυναµίας της ελληνικής οικονοµίας να προµηθεύσει 
τη χώρα µε επαρκείς συναλλαγµατικούς πόρους.Αυτοµάτως η παραγωγική αδυναµία της 
χώρας αναβαθµίζει το ρόλο της δηµόσιας πίστης, και δη του εξωτερικού δηµοσίου 
χρέους, που επωµίζεται το βάρος της εισροής συναλλάγµατος στην ελληνική 
οικονοµία.Ενδεχόµενος αποκλεισµός του ∆ηµοσίου από τις διεθνείς αγορές χρήµατος 
εσωτερικεύεται στη χώρα ως γενικευµένη οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζεται µε 
δηµοσιονοµική συστολή, µείωση της προσφοράς χρήµατος, αύξηση της φορολογικής 
επιβάρυνσης και διαχείριση της ζήτησης µε πτωτικές στοχεύσεις.Ο αποκλεισµός του 
ελληνικού ∆ηµοσίου από τις αγορές χρηµατικών κεφαλαίων του εξωτερικού λόγω της 
µεσοπολεµικής διεθνούς οικονοµικής κρίσης δεν αντιµετωπίστηκε εντούτοις µε 
πολιτικές µείωσης της εγχώριας ζήτησης, όπως στο παρελθόν, γεγονός που οφείλεται 
στον τρόπο που αντιµετώπισαν και οι υπόλοιπες εθνικές οικονοµίες τη διεθνή 
οικονοµική ύφεση, ενισχύοντας την κρατική παρέµβαση στο χώρο της οικονοµίας και 
επεκτείνοντας τις πολιτικές προστατευτισµού των εθνικών οικονοµιών, επιχειρώντας µε 
αυτές τις κινήσεις να αποµονώσουν τις οικονοµίες τους από το διεθνή ανταγωνισµό και 
να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης στο µικρότερο δυνατό βαθµό για τις  
οικονοµίες των χωρών τους. 
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Ο µηχανισµός του εξωτερικού δηµοσίου χρέους όµως επιτελεί στην Ελλάδα και  
µία ευρύτερη λειτουργία.∆ιευρύνει και εµβαθύνει το πλέγµα των αστικών σχέσεων 
επιτρέποντας στη χώρα να ενισχύει τη δυνατότητα κατανάλωσης εισαγόµενων αγαθών, 
γεγονός που µειώνει τις κοινωνικές αντιδράσεις και λειτουργεί νοµιµοποιητικά για τους 
αστικούς πολιτικούς θεσµούς, αµβλύνοντας παράλληλα τις αρνητικές οικονοµικές 
επιπτώσεις από τις ανεπαρκείς επιδόσεις  του εγχώριου παραγωγικού µηχανισµού, που 
σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλούσε ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις και 
αµφισβήτηση της πολιτικής και οικονοµικής κυριαρχίας της ελληνικής αστικής τάξης.Ο 
εξωτερικός δανεισµός, συνεπικουρούµενος από τους άδηλους πόρους,  αντιπροσωπεύει 
για τον άρχων κοινωνικό συνασπισµό τον πιο ανώδυνο τρόπο για να διευρύνει την 
εσωτερική αγορά και εποµένως και την οικονοµική και εκµεταλλευτική του βάση χωρίς 
ισχυρούς κοινωνικούς κλυδωνισµούς.Όταν το βάρος εξυπηρέτησης του εξωτερικού 
χρέους  αγγίζει τα όρια αντοχής της ελληνικής οικονοµίας και  θέτει σε κίνδυνο την 
αναπαραγωγή του συστήµατος, τότε η πτώχευση του ∆ηµοσίου και η αναστολή 
εξυπηρέτησης του χρέους  αποτελεί την επιλογή που  διασφαλίζει τα συµφέροντα  των 
εγχώριων αστικών δυνάµεων.Η αναστολή εξυπηρέτησης εκτονώνει τις πιέσεις που 
ασκούνται από την υψηλή φορολογική επιβάρυνση και απαµβλύνει τις κοινωνικές 
εντάσεις στο εσωτερικό της χώρας.Άλλωστε η επιβολή χρεοστασίου δεν  σηµατοδοτεί 
την παύση των δανειακών σχέσεων του ∆ηµοσίου µε τους πιστωτές του, αλλά ένα 
επικείµενο συµβιβασµό και την επαναλειτουργία του πιστωτικού µηχανισµού σε µια 
διευρυµένη βάση.Επιπλέον ο εξωτερικός δανεισµός δίνει τη δυνατότητα στον αστικό 
κόσµο της χώρας να εδραιώνει την κυριαρχία του χωρίς να θίγονται ή να απειλούνται οι 
ιδιοκτησιακές δοµές και δίχως να αµφισβητούνται εντόνως οι δοµές κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης.Στις περιπτώσεις που αυτό συνέβη η επιβολή στρατιωτικού νόµου και η 
ανάληψη της πολιτικής εξουσίας από στελέχη των ενόπλων δυνάµεων αποτελούσε τη  
«λύση»  που προέκρινε η αστική τάξη. 

Η  πραγµατοποίηση της νοµισµατικής σταθεροποίησης αποτελούσε   προϋπόθεση 
για τη συνέχιση της δανειοδότησης της χώρας από το εξωτερικό, που µε τη σειρά της 
συνιστούσε τον αναγκαίο όρο για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών της προσφυγικής 
αποκατάστασης και την εν γένει αναπαραγωγή της ελληνικής κοινωνίας.Ταυτόχρονα η 
διατήρηση της δυνατότητας προσφυγής της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές χρήµατος 
αποτελούσε προϋπόθεση και αποτέλεσµα της εύρυθµης λειτουργίας του ΚΣΧ και της 
διασφάλισης της νοµισµατικής σταθερότητας.Αυτά τα γεγονότα καταδεικνύουν, µεταξύ 
άλλων, και το πόσο στενά συνδεδεµένες ήταν και είναι η δηµοσιονοµική και 
νοµισµατική πολιτική και τους περιορισµούς που, υπό συγκεκριµένες συνθήκες,  θέτει η  
υλοποίηση των στοχεύσεων της µιας στην πραγµατοποίηση των στοχοθεσιών της άλλης. 

Το εγχώριο πιστωτικό κύκλωµα, στο οποίο κυριαρχούσε το συγκρότηµα της Ε.Τ.Ε, 
επωφελούνταν σηµαντικά από  την εφαρµογή του ΚΣΧ και των συνεπαγόµενων 
ρυθµίσεών του.Η νοµισµατική συστολή που υπαγορευόταν από το στόχο της 
νοµισµατικής σταθεροποίησης, συγκρατούσε τα µεγέθη της χρηµατικής κυκλοφορίας, σε 
βαθµό που ορισµένοι µιλούσαν την περίοδο λειτουργίας του ΚΣΧ στην Ελλάδα 
(1928-1932) για «πιστωτική ασφυξία».Αυτή η εξέλιξη ωθούσε τα επιτόκια σε 
υψηλότερα επίπεδα µε αποτέλεσµα οι εµπορικές τράπεζες να είναι σε θέση αφενός να 
προσελκύουν πιστώσεις από το εξωτερικό, λόγω της διαφοράς επιτοκίων, και αφετέρου 
να παρέχουν υψηλότοκα δάνεια στο εσωτερικό της χώρας.Οι αντιδράσεις της Ε.Τ.Ε 
αναφορικά µε την ίδρυση της Τ.τ.Ε και την απόσπαση από αυτήν του εκδοτικού 
προνοµίου, της διαχείρισης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας, της 
εκτέλεσης  του συνόλου των εργασιών που εκπορεύονται από την ιδιότητα της ΚΤ ως  
«τράπεζα του κράτους» και της εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής, συνάντησαν 
αρχικά ισχυρότατες αντιδράσεις από την διοίκηση της Ε.Τ.Ε, λόγω κυρίως των  
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διευθετήσεων υπό τις οποίες προβλέπονταν κατά τις πρώτες φάσεις των 
διαπραγµατεύσεων , ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την ∆ηµοσιονοµική 
Επιτροπή της Κ.τ.Ε, να πραγµατοποιηθεί η µεταρρύθµιση του ελληνικού τραπεζικού και 
εν γένει του νοµισµατικού συστήµατος της χώρας.Η πολεµική της Ε.Τ.Ε απέναντι στην 
σύσταση και τη λειτουργία της Τ.τ.Ε  επικεντρώθηκε, µετά την επίλυση της µορφής που 
θα λάµβανε η τραπεζική µεταρρύθµιση, στα επιµέρους στοιχεία του ενεργητικού που θα 
µεταβίβαζε η Ε.Τ.Ε, ως   πρότερη ΚΤ της χώρας  στο νεοσυσταθέν εκδοτικό ίδρυµα, στην 
προνοµιακή διαχείριση των διαθεσίµων των Ν.Π.∆.∆ και στην συµµόρφωση µε 
ρυθµίσεις που επιβάλλονταν από την Τ.τ.Ε και απέβλεπαν στην εξασφάλιση των 
καταθετών και στον έλεγχο της ρευστότητας των τραπεζών. Η συνέχιση των αιτιάσεων 
της Ε.Τ.Ε απέναντι στην Τ.τ.Ε ακόµα και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Τ.τ.Ε 
οφείλονταν στον ,οµολογουµένως ασύµβατο µε την ιδιότητα της ΚΤ, πιστωτικό 
ανταγωνισµό στον οποίο προέβαινε η Τ.τ.Ε απέναντι στις εµπορικές τράπεζες, αλλά και 
στο γεγονός ότι οι ιθύνοντες της Ε.Τ.Ε, παρά την  περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της 
στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα και την αύξηση της κερδοφορίας της, θεωρούσαν ότι η 
ύπαρξη της Τ.τ.Ε στερούσε από την Ε.Τ.Ε µεγάλο µέρος του κύρους και της ισχύς που η 
τελευταία απολάµβανε πριν την σύσταση της Τ.τ.Ε, αλλά επιπλέον στερούνταν και 
ορισµένων τραπεζικών εργασιών, όπως η διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
και του δηµοσίου χρέους της χώρας, εργασίες από τις οποίες η Ε.Τ.Ε αποκόµιζε υψηλές 
προµήθειες.Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο οι διοικούντες της Ε.Τ.Ε δεν έπαψαν να επιδιώκουν 
την διάλυση της Τ.τ.Ε  ή την συγχώνευση της µε την Ε.Τ.Ε ή και την απόσπαση   µέρους 
των αρµοδιοτήτων της Τ.τ.Ε από την Ε.Τ.Ε σε κάθε περίσταση που εκτιµούσαν ότι οι 
συνθήκες ήταν πρόσφορες  για να εγείρουν  τέτοιου είδους ζητήµατα, µε κυρίαρχο 
παράδειγµα την αµφισβήτηση της σκοπιµότητας της ύπαρξης της Τ.τ.Ε µετά την άρση 
της σταθεροποίησης, καθώς η ίδια η ίδρυση της Τ.τ.Ε είχε συνδεθεί µε την πολιτική της 
σταθεροποίησης.Η πολιτική της σταθεροποίησης και η µετατροπή της Ε.Τ.Ε σε µια 
αµιγώς εµπορική τράπεζα συνετέλεσε αποφασιστικά στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου 
της Ε.Τ.Ε, καθώς η τελευταία µεταβίβασε στην Τ.τ.Ε το µεγαλύτερο τµήµα του δηµοσίου 
χρέους που παρουσίαζε χαµηλό βαθµό ρευστότητας και χαµηλές συγκριτικά αποδόσεις  
λόγω των σχετικά υψηλών ρυθµών πληθωρισµού που επικρατούσαν την περίοδο πριν 
την νοµισµατική σταθεροποίηση  και ασκούσαν έντονα διαβρωτική επίδραση στις 
πραγµατικές αποδόσεις των τίτλων του ελληνικού δηµοσίου χρέους, διατηρώντας στο 
χαρτοφυλάκιο αξιών της τους τίτλους του δηµοσίου χρέους που διέθεταν πιο ελκυστικά 
χαρακτηριστικά και ενισχύοντας σηµαντικά τα ρευστά της διαθέσιµα ως απόρροια της 
αποδέσµευσης µεγάλου µέρους του ενεργητικού της από τους χαµηλής απόδοσης και 
χαµηλού βαθµού ρευστότητας τίτλους του ελληνικού δηµοσίου χρέους.Στοιχείο που 
καταδεικνύει το µέγεθος των ακινητοποιήσεων που   διέθετε η Ε.Τ.Ε σε τίτλους του 
ελληνικού δηµοσίου χρέους είναι ότι οι τελευταίοι αντιπροσωπεύουν την περίοδο  που 
προηγείται της νοµισµατικής  µεταρρύθµισης ποσοστό που αγγίζει το 50% του 
ενεργητικού της, δεδοµένο που υπήρξε αποτέλεσµα των υψηλών χρηµατοδοτικών 
αναγκών που απέρρεαν από την πραγµατοποίηση της µικρασιατικής εκστρατείας και του 
έργου της προσφυγικής αποκατάστασης.Η µεταρρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος, 
και µε δεδοµένο ότι η Ε.Τ.Ε ήταν πλέον απαλλαγµένη από τα καθήκοντα της άσκησης 
της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής, µε τους περιορισµένους που 
συνεπάγονταν η άσκηση των καθηκόντων αυτών στην επιδίωξη της µεγιστοποίησης του 
κέρδους που  απέρρεε από την ιδιότητα της Ε.Τ.Ε ως εµπορικής τράπεζας, λειτούργησε 
καταλυτικά στην ισχυροποίηση της πρωτοκαθεδρίας της Ε.Τ.Ε στο εγχώριο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.        

Ο «ενάρετος» κύκλος του ελληνικού κράτους και των πιστωτών του διερράγη το 
1932, όταν το ελληνικό ∆ηµόσιο αδυνατούσε πλέον να αναχρηµατοδοτήσει την 
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εξυπηρέτηση του εξωτερικού δηµοσίου χρέους του, δεδοµένου ότι η διεθνής οικονοµική 
κρίση προκάλεσε φαινόµενα έντονης συναλλαγµατικής αστάθειας και ακολούθως 
συρρίκνωση της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων.Στη διεθνή οικονοµία επικράτησαν 
πολιτικές προστατευτισµού της εγχώριας παραγωγής και τα διάφορα κράτη ύψωσαν 
δασµολογικά τείχη για να εξασφαλίσουν την επιβίωση της εθνικής τους παραγωγικής 
δοµής.Η Ελλάδα αδυνατώντας να συνάψει νέα εξωτερικά δάνεια εγκατέλειψε το 
σύστηµα του ΚΣΧ και κήρυξε πτώχευση τον Απρίλιο του 1932.Παράλληλα έχοντας σε 
ισχύ, ήδη από το 1926, ένα άκρως προστατευτικό εξωτερικό δασµολόγιο, ενίσχυσε τον 
παρεµβατικό ρόλο του κράτους στην οικονοµία, πολιτική συµβατή µε την κρατούσα 
διεθνή τάση.Ασκώντας κεντρική διαχείριση του συναλλάγµατος, περιορίζοντας τις 
εισαγωγές και απαγορεύοντας πλήρως την εισαγωγή ορισµένων ειδών, και 
εφαρµόζοντας το σύστηµα των διµερών εµπορικών συµψηφισµών στο εξωτερικό 
εµπόριο, οι ελληνικές κυβερνήσεις επιχείρησαν πρωταρχικά να εξισορροπήσουν το 
εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας και να εξοικονοµήσουν συναλλαγµατικούς πόρους.Σε 
δεύτερο χρόνο και χωρίς να αποτελεί προϊόν εκούσιας κρατικής παρέµβασης ευνοήθηκε 
η διεύρυνση της εγχώριας παραγωγικής βάσης από τη λήψη αυτών των µέτρων.Η 
βιοµηχανική ανάπτυξη που ξεκίνησε από την δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και 
συνεχίστηκε και µετά τη µικρασιατική καταστροφή, υπό τις ευνοϊκές συνθήκες που 
διαµορφώθηκαν από τη µαζική έλευση των προσφύγων, παρουσίασε στασιµότητα την 
περίοδο της νοµισµατικής σταθεροποίησης, και από 1932 µε το σύνολο των µέτρων και 
ρυθµίσεων που εισήγαγε η κρατική πολιτική στις συναλλαγές µε το εξωτερικό εµφάνισε 
υψηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης.Το προστατευτικό πλέγµα που συγκρότησε η κρατική 
πολιτική και ο συνεπακόλουθος περιορισµός του ανταγωνισµού από το εξωτερικό σε 
συνδυασµό µε την ευνοϊκή επίδραση που συνέχισε να ασκεί η παρουσία των προσφύγων, 
αλλά και η συναλλαγµατική πολιτική της Τ.τ.Ε που διατηρούσε την εξωτερική αξία της 
δραχµής σε χαµηλά σχετικά επίπεδα, λειτούργησαν ως µια ισχυρή προωθητική δύναµη 
στην κατεύθυνση της µεγέθυνσης του βιοµηχανικού δυναµικού της χώρας που διήρκησε 
µέχρι και την εµπλοκή της χώρας στον ελληνοϊταλικό πόλεµο. 

Παρά τους υψηλούς ρυθµούς παραγωγικής µεγέθυνσης που θα επιτύχει η Ελλάδα 
τη περίοδο του Μεσοπολέµου, από την εξέλιξη αυτή θα απουσιάσουν θεµελιώδη 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα προσέδιδαν µακροχρόνια δυναµική στο φαινόµενο της 
εκβιοµηχάνισης και θα πολλαπλασίαζε τα οφέλη για τη χώρα σε όλα τα επίπεδα.Το µικρό 
µέγεθος της πλειοψηφίας των παραγωγικών επιχειρήσεων, ο χαµηλός βαθµός  της 
διοικητικής τους οργάνωσης και της τεχνολογικής υποδοµής τους, η έλλειψη κλάδων 
βαριάς βιοµηχανίας, η χαµηλή ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων που διατίθεντο 
µάλιστα και σε υψηλές τιµές, εξαιτίας της απουσίας ισχυρού ανταγωνισµού, και η 
αδυναµία προώθησης της εγχώριας παραγωγής στο εξωτερικό στοιχειοθετούσαν τις 
σηµαντικότερες υστερήσεις που συνόδευσαν την βιοµηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα 
του Μεσοπολέµου. 

Η έλλειψη επαρκούς χρηµατοδότησης από το πιστωτικό σύστηµα, οι πιέσεις από   
εδραιωµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα του εξωτερικού που συνεπικουρούνταν από το 
εγχώριο µεταπρατικό κύκλωµα και τους πολιτικούς «συνοδοιπόρους» του, το µικρό 
µέγεθος της εσωτερικής αγοράς, η ανεπάρκεια του χαµηλής στάθµης, επιστηµονικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού, το ευρύτερο πλαίσιο της κρατικής παρέµβασης που 
δηµιούργησε ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον για την ελληνική βιοµηχανία, 
περιορίζοντας δραστικά τον εξωτερικό ανταγωνισµό, η παρουσία άφθονου, εποµένως 
και χαµηλόµισθου, εργατικού δυναµικού, αποτέλεσµα της άφιξης των προσφύγων και 
της έλλειψης µεταναστευτικών διεξόδων, που συµπίεζε σηµαντικά το εργατικό κόστος 
και διεύρυνε τα περιθώρια κέρδους αποστερώντας από τους επιχειρηµατίες το κίνητρο 
της βελτίωσης των µεθόδων παραγωγής και της εισόδου στην παραγωγή νέων 
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βιοµηχανικών αγαθών, καθώς και η απουσία υποδοµών που θα διευκόλυναν την 
παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων, συνιστούσαν τους ισχυρούς εκείνους 
ανασχετικούς µηχανισµούς που ήταν υπεύθυνοι για την απουσία ποιοτικών στοιχείων 
από την ελληνική µεσοπολεµική βιοµηχανική ανάπτυξη. 

Την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά επιδιώχθηκε πιο συστηµατικά η ανάπτυξη 
ενός βασικού κλάδου της βαριάς βιοµηχανίας, της σιδηρουργίας, η ανάπτυξη της οποίας 
θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την δηµιουργία και άλλων κλάδων της βαριάς 
βιοµηχανίας.Αυτή η εξέλιξη στοιχειοθετούσε ένα ποιοτικό άλµα σε σύγκριση µε την 
κρατική πολιτική που ακολουθήθηκε  όλες τις προηγούµενες ιστορικές περιόδου στην 
Ελλάδα πάνω σ’αυτό το ζήτηµα.Οι φιλοδοξίες της κυβέρνησης Μεταξά για την 
προώθηση της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα οφείλονταν κυριότατα στις εισηγήσεις των 
στρατιωτικών επιτελείων, που στις εισηγητικές τους εκθέσεις έκριναν εφικτή, όσο και 
σκόπιµη, την δηµιουργία µονάδων βαριάς βιοµηχανίας για τον εξοπλισµό της χώρας µε 
το απαραίτητο πολεµικό υλικό, εν όψει των διαφαινόµενων πολεµικών συγκρούσεων 
στις οποίες ήταν πιθανό να εµπλακεί και η Ελλάδα.Οι εισηγήσεις των γενικών επιτελείων 
συνέπιπταν µε τις επιθυµίες ορισµένων ισχυρών επιχειρηµατικών προσωπικοτήτων, που 
θεωρούσαν εφικτή και µε κερδοφόρες προοπτικές την συγκρότηση µονάδων βαριάς 
βιοµηχανίας στην Ελλάδα.Τα περιορισµένα αποτελέσµατα που τελικά  απέφεραν οι 
προσπάθειες για την ανάπτυξη βαριάς βιοµηχανίας στη χώρα αποδίδονται στην 
εντονότατη αντίδραση των διεθνών καρτέλ, µε το ∆ιεθνές Καρτέλ Χάλυβα του 
Λουξεµβούργου να διαδραµατίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο ζήτηµα αυτό (Χατζηιωσήφ 
1994: 26), που ήλεγχαν την παραγωγή και διάθεση των πρώτων υλών και της 
τεχνογνωσίας που ήταν απαραίτητα για την λειτουργία µονάδων βαριάς βιοµηχανίας, 
που δεν επιθυµούσαν την ανάδειξη νέων δυνητικών ανταγωνιστών.Στην προσπάθειά 
τους αυτή τα ξένα επιχειρηµατικά συµφέροντα διέθεταν τη συµπαράσταση των 
κυβερνήσεων τους, αλλά και των εγχώριων µεταπρατικών κύκλων και των πολιτικών 
δυνάµεων ή προσωπικοτήτων της χώρας που τους στήριζαν.Σηµαντικότατος παράγοντας 
της βιοµηχανικής καθυστέρησης της χώρας υπήρξε και η πιστωτική πολιτική του 
εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, που, µε προεξάρχουσα την Ε.Τ.Ε, παρείχε αναιµική 
δανειακή υποστήριξη στο εγχείρηµα της ανάπτυξης βαριάς βιοµηχανίας, όχι µόνο ως 
προς το µέγεθος των πιστώσεων, αλλά κυρίως όσον αφορά την κατανοµή τους και το 
είδος τους.Πιο συγκεκριµένα οι τραπεζικές πιστώσεις κατανέµονταν στους διάφορους 
κλάδους παραγωγής, αποτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο  την ανάπτυξη κλάδων που θα 
αναβάθµιζαν τη θέση της χώρας στο παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας, ενώ η 
ακινητοποίηση µεγάλου όγκου πόρων σε λίγες µεγάλες βιοµηχανίες και ο αποκλεισµός 
των επιχειρήσεων µικρού και µεσαίου µεγέθους από τις τραπεζικές πιστώσεις 
δηµιουργούσε αντικίνητρα για την  υιοθέτηση µεθόδων που θα βελτίωναν την ποιότητα 
των προϊόντων και την ανταγωνιστικότητά τους στην διεθνή αγορά. Η τελική κατανοµή 
των πόρων στους ήδη υπάρχοντες βιοµηχανικούς κλάδους και µε τρόπους και 
διαδικασίες που δεν εξασφάλιζαν τη δυνατότητα ανάπτυξης των ελλείποντων κλάδων 
της ελληνικής βιοµηχανίας ή της τεχνολογικής αναβάθµισης των υφιστάµενων 
παραγωγικών µονάδων, παγίωνε τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα της εθνικής παραγωγής 
στο διεθνή οικονοµικό στίβο.Επιπλέον ο, κατά βάση, βραχυπρόθεσµος χαρακτήρας των 
πιστώσεων δεν αποτελούσε προσφυές δανειακό εργαλείο για την ανάπτυξη της 
βιοµηχανίας, καθώς ο χρονικός ορίζοντας πραγµάτωσης της υπεραξίας στο χώρο της 
βιοµηχανίας είναι τέτοιος που απαιτεί την ακινητοποίηση δανειακών πόρων για 
µεσοχρόνια και µακροχρόνια διαστήµατα.Η χορήγηση βραχυπρόθεσµων, ή στην 
καλύτερη περίπτωση µεσοπρόθεσµων, ανανεούµενων πιστώσεων από το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ανταποκρινόταν στα τραπεζικά κριτήρια της ρευστότητας 
και της ασφάλειας, όµως σαφέστατα δεν ικανοποιούσε τις δανειακές ανάγκες της 
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επιταχυνόµενης βιοµηχανικής ανάπτυξης και πολύ περισσότερο δεν κάλυπτε τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες που υπαγορεύονταν από τις προοπτικές και τις επιδιώξεις για τη 
συγκρότηση µονάδων βαριάς βιοµηχανίας.Αυτές οι πιστωτικές πρακτικές είχαν ως 
αποτέλεσµα ο επιχειρηµατικός κόσµος να αντιµετωπίζει µεγάλες δυσχέρειες στην 
άντληση δανειακών πόρων και να στρέφεται στη λύση της αυτοχρηµατοδότησης, 
ενισχύοντας την  επιχειρηµατική του δράση ανεξάρτητα από το τραπεζικό σύστηµα, µε 
τίµηµα την συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας και την κλίµακα 
χρησιµοποίησης των παραγωγικών συντελεστών, µε ότι αυτό συνεπαγόταν για την 
αναπτυξιακή δυναµική της εγχώριας βιοµηχανικής  δραστηριότητας. 

Το εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα τόσο λόγω της εσωτερικής του 
διάρθρωσης και του χαµηλού βαθµού εξειδίκευσης του, δεδοµένου ότι κυριαρχούσε σ� 
αυτό  ο τύπος των εµπορικών τραπεζών, που στήριζαν την ρευστότητά τους στην 
προσέλκυση καταθέσεων βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα που ήταν αποδοτέες σε πρώτη 
ζήτηση, γεγονός που οφειλόταν  και στην επικρατούσα νοµισµατική αστάθεια που  
απέτρεπε τους αποταµιευτές  να τοποθετούν τα χρήµατά τους σε καταθέσεις µε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, αδυνατούσε να στηρίξει ικανοποιητικά τις χρηµατοδοτικές 
ανάγκες που απαιτούνταν για την εκβιοµηχάνιση της ελληνικής οικονοµίας.Τα 
τραπεζικά ιδρύµατα, και κατά µείζονα λόγο η Ε.Τ.Ε,  δεν αποτέλεσαν παρ� όλα αυτά 
απλούς θεατές των εξελίξεων, αλλά συµµετείχαν και, σε µεγάλο βαθµό, 
συνδιαµόρφωσαν το σχεδιασµό και της ληφθείσες αποφάσεις των κρατικών φορέων που 
ήταν επιφορτισµένοι µε την συγκρότηση και την άσκηση της κρατικής πολιτικής στη 
βιοµηχανία και τη χάραξη της µακροοικονοµικής πολιτικής.Εντούτοις  το τραπεζικό 
σύστηµα δεν άσκησε πιέσεις για την διαµόρφωση των αναγκαίων για την προαγωγή της 
βιοµηχανικής ανάπτυξης όρων και δεν προέβαλλαν αντιστάσεις στις αντιδραστικές 
ενέργειες του ξένου επιχειρηµατικού κεφαλαίου που στόχευαν στην καθήλωση του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας.Το τραπεζικό σύστηµα, και κυρίαρχα η Ε.Τ.Ε, 
προτίµησε να παρακολουθήσει την κρατική πολιτική και να παρέµβει µόνο στις 
περιπτώσεις που συνδέονταν µε την ακινητοποίηση σηµαντικών πιστώσεων σε λίγους 
µεγάλους  οφειλέτες που αντιµετώπιζαν αδυναµίες στην οµαλή εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων τους προς το τραπεζικό σύστηµα, επιχειρώντας, µε τη βοήθεια και του 
κράτους, να εξυγιάνει το χαρτοφυλάκιο των βιοµηχανικών αξιών που κατείχε.Μετά το 
1932 η µείωση του εισαγόµενου ανταγωνισµού, οι ολιγοπωλιακές δοµές της εσωτερικής 
αγοράς, η διατήρηση σε χαµηλά επίπεδα του εργατικού κόστους και η άρση των 
περιορισµών που έθετε η εφαρµογή του ΚΣΧ στα µεγέθη της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας, διαµόρφωσε ένα ευνοϊκό πιστωτικό περιβάλλον που επέτρεπε στις 
τράπεζες την επίτευξη υψηλών κερδών χωρίς την ανάληψη σοβαρών πιστωτικών 
κινδύνων.  

Το µακράν ισχυρότερο συγκρότηµα οικονοµικής ισχύος της χώρας η Ε.Τ.Ε, 
επέδειξε ατολµία, διστακτικότητα και αδυναµία σε άλλες περιπτώσεις, στη  χάραξη και 
στην υλοποίηση µιας πιστωτικής πολιτικής συµβατής µε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των 
προσπαθειών που έλαβαν χώρα  για την προαγωγή της εγχώριας βιοµηχανικής 
ανάπτυξης.Ο βραχυπρόθεσµος χαρακτήρας των χορηγήσεών της, η κατανοµή των 
πιστώσεων της ανάµεσα στο ελληνικό ∆ηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας 
και  ο επιµερισµός των δανείων στους διάφορους κλάδους της ελληνικής ιδιωτικής 
οικονοµίας, αφενός περιόριζε τον όγκο των δανειακών πόρων που προορίζονταν για τη 
χρηµατοδότηση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και αφετέρου µείωναν το χρονικό 
ορίζοντα των πιστώσεων.Παράλληλα οι ίδιες δανειακές πρακτικές άµβλυναν τα 
αναπτυξιακά αποτελέσµατα των χορηγήσεων της Ε.Τ.Ε και δεν συνέβαλαν στην 
ποιοτική αναδιάρθρωση της εγχώριας παραγωγής.Απόρροια της  προεκτεθείσας 
πιστωτικής πολιτικής της Ε.Τ.Ε ήταν η δηµιουργία στρεβλωτικών επιδράσεων επί της 
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προσπάθειας εκβιοµηχάνισης της χώρας, µε όρους αναδιάρθρωσης στη σύνθεση του 
εγχώριου προϊόντος και επίτευξης µακροχρόνιας αναπτυξιακής δυναµικής.Η Ε.Τ.Ε 
επιδίωξε τη συγχώνευση οµοειδών επιχειρήσεων µε σκοπό τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού στους κλάδους που δραστηριοποιούνταν οι µεγάλοι χρεώστες της, ώστε 
να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των δανείων που είχαν χορηγηθεί σ� αυτές τις 
επιχειρήσεις.Άλλωστε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που η Ε.Τ.Ε αντιµετώπιζε 
µεγάλες ακινητοποιήσεις επρόκειτο για επιχειρήσεις που είτε η Ε.Τ.Ε συµµετείχε στο 
µετοχικό τους κεφάλαιο είτε ελέγχονταν από στελέχη της Ε.Τ.Ε.Στις περιπτώσεις όπου   
σηµαντικές πιστώσεις της Ε.Τ.Ε ή και των υπολοίπων τραπεζών κατευθύνονταν σε 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις αυτό οφείλονταν στο ατοµικό ενδιαφέρον του ηγετικού 
πυρήνα των τραπεζών και αφορούν κατά κανόνα επιχειρήσεις που χάρη σε κυβερνητικές 
ρυθµίσεις ή εξαιτίας της φύσης των προϊόντων που παρήγαγαν,  κατείχαν µονοπωλιακή, 
ή στην καλύτερη περίπτωση ολιγοπωλιακή, θέση στην αγορά, µε αποτέλεσµα να 
περιορίζεται δραστικά ο επιχειρηµατικός κίνδυνος για τους µετόχους και τους πιστωτές 
τους.Σε πολλές περιπτώσεις τα τραπεζικά ιδρύµατα οφείλουν την ύπαρξη τους στην 
επιδίωξη των ιδρυτών τους να µεγεθύνουν την ισχύ των ατοµικών τους επιχειρήσεων 
αντλώντας πιστώσεις ή εγγυήσεις για τις πιστώσεις που λαµβάνουν, από τις τράπεζες στο 
µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν,  επιµερίζοντας µε αυτό τον τρόπο τους  
επιχειρηµατικούς κινδύνους   ή/και το υψηλό, για τα δεδοµένα  της προσωπικής τους 
οικονοµικής επιφάνειας, χρηµατοδοτικό βάρος που συνεπάγεται η λειτουργία των 
ατοµικών τους επιχειρήσεων.Αυτού του είδους η συνάρθρωση ανάµεσα στην Ε.Τ.Ε, 
αλλά και εν γένει στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, και στο µεγάλο εγχώριο βιοµηχανικό 
κεφάλαιο, γεννούσε  στρεβλώσεις στην εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής της 
τράπεζας καθώς αντιστρατευόταν τα κριτήρια άσκησης µιας ορθής δανειοδοτικής 
πολιτικής.Ο εξορθολογισµός του παραγωγικού συστήµατος επιδιώχθηκε από την Ε.Τ.Ε 
µόνο στο βαθµό που υπηρετούσε την επίτευξη του βασικού τραπεζικού στόχου , δηλαδή 
της κερδοφορίας, και δεν αποτέλεσε ποτέ  σταθερό κριτήριο των πιστωτικών επιλογών 
της και της ευρύτερης πολιτικής της.Η Ε.Τ.Ε παρακολούθησε τις εξελίξεις και 
προσάρµοσε την πολιτική της µε τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά ακύρωνε τις εγχώριες 
αναπτυξιακές προσπάθειες και παγίωνε τις κυρίαρχες δοµές της ελληνικής βιοµηχανίας, 
αναπαράγοντας τις παθογένειες και τη στασιµότητα  της ελληνικής οικονοµίας.Η 
συντηρητικότητα που διέκρινε την πολιτική της Ε.Τ.Ε συνεχίστηκε και την περίοδο τη 
δικτατορίας Μεταξά, όπου ανώτατα στελέχη της τράπεζας κατέλαβαν κορυφαίες 
κυβερνητικές θέσεις, και σε σύµπλευση µε τους ξένους εταίρους της κατόρθωσε να  
αποτρέψει τις επιδιωκόµενες, ή τουλάχιστον τις επιθυµητές από ορισµένες 
προσωπικότητες του κρατικού µηχανισµού και της εγχώριας επιχειρηµατικής τάξης, 
αλλαγές στην οικονοµική δοµή της χώρας. 

∆εδοµένων των σχέσεων που αναπτύχθηκαν ανάµεσα στο βιοµηχανικό και 
τραπεζικό κεφάλαιο, όπως αυτές σκιαγραφήθηκαν παραπάνω, η διοχέτευση του µεγάλου 
όγκου των τραπεζικών προς τη βιοµηχανία, σε µια περίοδο σχετικής αποµόνωσης της 
ελληνικής οικονοµίας, ευνόησαν τη βιοµηχανία χωρίς όµως να επηρεάσουν και να 
µεταβάλλουν τις προβληµατικές εσωτερικές δοµές της.Η προσέγγιση τραπεζών και 
βιοµηχανίας απέφερε µόνο βραχυπρόθεσµα οφέλη στον τοµέα της µεταποίησης, ενώ 
ταυτόχρονα κυοφορούσε µακροπρόθεσµους κινδύνους, διότι η αύξηση των 
βραχυπρόθεσµων πιστώσεων προς τη βιοµηχανία και η συνεπακόλουθη µείωση της 
τραπεζικής χρηµατοδότησης προς το εµπόριο, µετακύλυσε στις βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις τον πιστωτικό κίνδυνο χρηµατοδότησης του εµπορίου, κατάσταση που θα 
εµφανιστεί και στο µεταπολεµικό οικονοµικό περιβάλλον µε µεγαλύτερη ένταση και 
διευρυµένη έκταση. Με τις συνθήκες µειωµένου εσωτερικού και εξωτερικού 
ανταγωνισµού που χαρακτήρισαν τη µεσοπολεµική περίοδο, ο νέος ενισχυµένος 
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διαµεσολαβητικός ρόλος της βιοµηχανίας στην κατανοµή των πιστώσεων προς το 
εµπόριο, αναβάθµισε τη θέση της βιοµηχανίας  ως προς το εµπόριο κληροδοτώντας µια 
κατάσταση που µε την απελευθέρωση των εισαγωγών µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο θα 
υπονόµευε τις στοχεύσεις της νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής.     

Από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου εισήχθησαν και µια σειρά ρυθµίσεων που 
συγκρότησαν ένα συνεκτικό πλαίσιο εργατικής και ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που 
αποσκοπούσε στην αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής του εργατικού πληθυσµού, τη 
βελτίωση των γενικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, τον περιορισµό των 
εργατικών διεκδικήσεων, την ποδηγέτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την 
σταθεροποίηση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργασίας, ώστε να εξοµαλυνθεί η 
αναπαραγωγή του παραγωγικού συστήµατος, που βασιζόταν στην συµπίεση του 
εργατικού κόστους.Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων το καθεστώς Μεταξά, αλλά 
και σε µικρότερη έκταση και οι προηγούµενες µεσοπολεµικές κυβερνήσεις, 
επιστράτευσαν και τους κατασταλτικούς µηχανισµούς του κράτους, οι οποίοι έδρασαν 
στην κατεύθυνση της αστυνόµευσης της καθηµερινότητας και στην βίαιη αντιµετώπιση 
ή και στην εκτόπιση όλων εκείνων που προέβαλλαν αιτήµατα και αξιώσεις για την 
βελτίωση της οικονοµικής τους θέσης και διεύρυνσης των εργατικών τους, κοινωνικών 
τους και πολιτικών τους δικαιωµάτων ή ακόµα και αλλαγής του πολιτικού και 
κοινωνικοοικονοµικού καθεστώτος.Οι διαιρέσεις του κοινωνικού σώµατος που 
δηµιουργήθηκαν τη µεσοπολεµική περίοδο κληροδοτήθηκαν σε διευρυµένη βάση και 
στο µεταπολεµικό κοινωνικό γίγνεσθαι, µε τη διαµεσολάβηση της κατοχικής περιόδου 
που προηγήθηκε να επιτείνει την όξυνση και να ενισχύει το µέγεθος της κοινωνικής 
αντιπαράθεσης, µέσα στις ιδιότυπες συνθήκες που διαµόρφωσαν οι ανάγκες της 
αντίστασης  απέναντι στις δυνάµεις κατοχής. 

Αναφορικά µε  το ρόλο της κρατικής πολιτικής απέναντι στη βιοµηχανία, αυτή 
οριακά µόνο άσκησε θετική επίδραση στο ρυθµό και, κυρίως, στο χαρακτήρα της 
βιοµηχανικής ανάπτυξης, δίχως να επηρεάσει την κατεύθυνσή της και αφήνοντας  
άθικτες  τις κυρίαρχες δοµές της. Το ελληνικό κράτος ενθάρρυνε την εκβιοµηχάνιση 
µόνο στο βαθµό που αυτή η διαδικασία δεν έθιγε την πολιτική και τα συµφέροντα του 
τραπεζικού κεφαλαίου και τις επιθυµίες του ξένου επιχειρηµατικού κεφαλαίου, που 
εναντιωνόταν, µε ιδιαίτερη ένταση, στις όποιες προσπάθειες βιοµηχανικής ανάπτυξης 
που στόχευαν στην διαφοροποίηση της παραγωγικής   διάρθρωσης της χώρας και της 
αναβάθµισης της θέσης της στο παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. Η διστακτικότητα, η 
απροθυµία ή και η αδυναµία της ελληνικής κρατικής πολιτικής απέναντι στην προοπτική 
διεύρυνσης της µεταποιητικής βάσης της οικονοµίας, εκπορευόταν και από τις 
θεµελιώδεις µακροοικονοµικές ανισορροπίες, και ειδικότερα από την πάγια 
ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, που ήταν απόρροια της 
σύνθεσης του εθνικού προϊόντος. Η ισχνή παραγωγική βάση της χώρας, η κυριαρχία της 
ελαφράς βιοµηχανίας και η απουσία κλάδων βαριάς βιοµηχανίας, η χαµηλή 
προστιθέµενη αξία των παραγόµενων αγαθών και η αδυναµία ελέγχου των παραµέτρων 
που προσδιορίζουν το κόστος παραγωγής, µε εξαίρεση το εργατικό κόστος, συνιστούσαν 
τους παράγοντες της χρόνιας ελλειµµατικότητας του ισοζυγίου πληρωµών της χώρας. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, χωρίς την εκ βάθρων µεταβολή 
των παραπάνω δεδοµένων, που  δεν ήταν εφικτό να  πραγµατοποιηθεί σε βραχύ χρονικό 
διάστηµα, επέτεινε την παθητικότητα του εξωτερικού ισοζυγίου και περιόριζε τη 
νοµισµατική κυκλοφορία δηµιουργώντας αντίρροπες δυνάµεις στην ανάπτυξη της 
βιοµηχανίας, αναδεικνύοντας το ισοζύγιο πληρωµών ως ένα πάγιο περιοριστικό 
παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Η κρατική παρέµβαση λειτούργησε προωθητικά στην παραγωγική µεγέθυνση της 
χώρας και στην αύξηση της συµµετοχής του δευτερογενούς τοµέα στο σχηµατισµό του 
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εθνικού προϊόντος έµµεσα και, κατά κύριο λόγο, ωθούµενη από την πίεση που ασκούσε η 
διεθνής οικονοµική συγκυρία στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα. Ο έντονος 
κρατικός παρεµβατισµός στο πεδίο της πολιτικής εξωτερικού εµπορίου, που  
αποσκοπούσε στην µείωση της ελλειµµατικότητας του εµπορικού ισοζυγίου, ώστε να 
επιτευχθούν δηµοσιονοµικοί, πρωτίστως, στόχοι, η διεθνής οικονοµική κρίση και η 
συρρίκνωση των διεθνών συναλλαγών, που στέρησαν από την χώρα ένα θεµελιώδη 
µηχανισµό αναπαραγωγής της µε όρους σχετικής σταθερότητας και που παράλληλα 
επέτεινε την ανάγκη για την επίτευξη αυτάρκειας, αλλά και η δραστική µείωση του 
εξωτερικού ανταγωνισµού που επιτεύχθηκε µέσω της εφαρµογής του νέου δασµολογίου 
και του περιορισµού των εισαγωγών, καθώς και η µαζική συσσώρευση φθηνού 
εργατικού δυναµικού που ταυτόχρονα αποτελούσε παράγοντα τόνωσης της εγχώριας 
ζήτησης, διαµόρφωσαν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για µία δύσµορφη µεγέθυνση 
της βιοµηχανικής βάσης, που χαρακτηριζόταν από ασυνέχειες, ατελή στόχευση και 
απουσία σαφούς προσανατολισµού. Ο ισχυρός κρατικός παρεµβατισµός και το φθηνό 
εργατικό δυναµικό που αντιπροσώπευαν οι προσφυγικοί πληθυσµοί, λειτούργησαν 
βραχυπρόθεσµα ως προωθητική δύναµη για την ανάπτυξη της ελαφράς βιοµηχανίας 
στην Ελλάδα, σε µακροπρόθεσµη βάση όµως έδρασαν ως αντικίνητρα για την ποιοτική 
αναδιάρθρωση του εθνικού προϊόντος µε την εισαγωγή νέων παραγωγικών κλάδων στην 
ελληνική οικονοµία, γεγονός που σε βάθος χρόνου αποτέλεσε την µείζονα αιτία για την 
εδραίωση της οικονοµικής υστέρησης της χώρας. 

Η µεσοπολεµική περίοδος κατέδειξε επιπροσθέτως του συσχετισµούς ισχύος 
ανάµεσα στις εγχώριες κεφαλαιοκρατικές δυνάµεις, αλλά πολύ περισσότερο ανέδειξε τα 
όρια της βούλησης και των επιδιώξεων της κυρίαρχης µερίδας της ελληνικής αστικής 
τάξης αναφορικά µε την στόχευση της υπέρβασης των παραγωγικών δοµών που 
χαρακτήριζαν την ελληνική οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα το εγχώριο χρηµατοπιστωτικό 
κεφάλαιο είτε εξέφραζε ρητά, δια στόµατος Γ. Πεσµαζόγλου, την απροθυµία του να 
υποστηρίξει την εκβιοµηχάνιση της χώρας, συνοδευόµενη µε διαρθρωτικές αλλαγές,   
είτε ακολούθησε µια πολιτική παρακολούθησης των εξελίξεων παρεµβαίνοντας σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις για να ακυρώσει ή να αποθαρρύνει ενέργειες που γίνονταν 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων  βιοµηχανικών  κλάδων που έλειπαν από το 
εγχώριο οικονοµικό κύκλωµα.Η σύγκρουση ανάµεσα στους κύκλους που υποστήριζαν 
την αναθεώρηση της ελληνικής παραγωγικής δοµής, όπως είχε διαµορφωθεί ως τότε, και 
τους φορείς που απηχούσαν τις απόψεις του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού µηχανισµού 
εσωτερικεύτηκε, εν πολλοίς, µέσα στο µεγαλύτερο επιχειρηµατικό συγκρότηµα της 
χώρας, την Ε.Τ.Ε. Παράγοντες που συµµετείχαν στη διοίκηση της τράπεζας, κατείχαν 
σηµαντική θέση στο µετοχολόγιό της και ασκούσαν τον εν γένει τον έλεγχό της, 
διατύπωναν αποκλίνουσες προσεγγίσεις σχετικά µε τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να 
ακολουθήσει η οικονοµική πολιτική της χώρας.Η πλευρά που οι απόψεις της συνέπλεαν 
µε τις αντίστοιχες δηµόσιες τοποθετήσεις στις οποίες είχε προβεί ο Γ.Πεσµαζόγλου, 
πρόσωπο που εµφορούνταν από αντιλήψεις εχθρικές στις προοπτικές βιοµηχανικής 
ανάπτυξης, ενώ στελέχη της Ε.Τ.Ε που ταυτόχρονα διέθεταν µεγάλες παραγωγικές 
µονάδες τηρούσαν, προεξάρχοντος του Ανδρέα Χατζηκυριάκου, φιλική στάση στο 
ενδεχόµενο σχετικών µεταβολών στην παραγωγική διάρθρωση της ελληνικής 
οικονοµίας.Τις  θέσεις του Ανδρέα Χατζηκυριάκου ενστερνίζονταν και άλλες ισχυρές 
προσωπικότητες όπως ο Πρόδροµος Μποδοσάκης, που αποτελούσε τον ιδιοκτήτη του 
µεγαλύτερου βιοµηχανικού οµίλου της χώρας και ταυτόχρονα έναν από τους 
µεγαλύτερους, αν όχι το µεγαλύτερο, χρεώστη της Ε.Τ.Ε, ιδιότητα που κατείχε και ο 
Α.Χατζηκυριάκος.Η θετική τοποθέτηση των Χατζηκυριάκου και Μποδοσάκη στο 
ζήτηµα της ανάπτυξης βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα πρέπει να γίνει κατανοητή στο 
πλαίσιο των ευνοϊκών συγκυριακών συνθηκών που διαµορφώθηκαν αναφορικά µε τις 
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τιµές και τη ζήτηση για τα προϊόντα της βαριάς βιοµηχανίας, και ιδιαίτερα της 
σιδηροβιοµηχανίας και της χαλυβουργίας, διεθνώς αλλά και εγχωρίως, όπου τα χαµηλά 
επίπεδα  του εργατικού κόστους, οι εξοπλιστικές ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων, η 
υψηλή οικιστική δραστηριότητα και η δηµιουργία των  δηµοσίων υποδοµών που έθεταν 
επιτακτικά η µεταβολή των  δηµογραφικών µεγεθών και η προϊούσα αστικοποίηση 
ολοένα και µεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσµού, καθιστούσαν εφικτή και οικονοµικά 
ελκυστική την προοπτική της εγχώριας ανάπτυξης κλάδων  βαριάς βιοµηχανίας σε 
ορισµένους παραγωγικούς της κλάδους.Η ευµενής στάση συγκεκριµένων ισχυρών 
εγχώριων βιοµηχανικών κύκλων απέναντι σ’αυτή τη προοπτική όµως δεν θα πρέπει να 
εκλαµβάνεται ως µια ριζική αναθεώρηση του τρόπου πρόσληψης από την εγχώρια 
αστική τάξη του ζητήµατος που άπτεται των δυνατοτήτων της χώρας να διαφοροποιήσει 
αποφασιστικά τις παραγωγικές της δοµές και να µεταβάλλει τους όρους ενσωµάτωσής 
της στον διεθνή καταµερισµό εργασίας.Πρόκειται κυρίως για µια συγκυριακή θεώρηση 
της οικονοµικής πραγµατικότητας που επιχειρεί να απαντήσει στην επίταση των 
αδιεξόδων της οικονοµικής πολιτικής που ανέκυψαν από την εκδήλωση της διεθνούς 
οικονοµικής κρίσης, θεώρηση η οποία φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει τις ανάγκες που 
αναδύονται από την όξυνση των διακρατικών ανταγωνισµών στο µεσογειακό χώρο και 
την εν γένει επιδείνωση των διεθνών σχέσεων στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής σκηνής,  
συνδυάζοντας και τις επιχειρηµατικές επιδιώξεις των προσώπων που εκφράζουν  τις 
συγκεκριµένες απόψεις βάσει και της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν αυτά τα πρόσωπα 
στο εγχώριο οικονοµικό  γίγνεσθαι. 

Εντούτοις πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι απόψεις περί ανάγκης αλλά και 
δυνατότητας της Ελλάδας να θέσει σε κίνηση τις διαδικασίες  εκβιοµηχάνισης 
αξιοποιώντας µάλιστα τις εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές, εξέλιξη που 
µεταφράζεται σε εκτιµήσεις και έρευνες για την ύπαρξη και το βαθµό αξιοποίησης του 
εθνικού ορυκτού πλούτου και των υδατοπτώσεων, εκφράζονται για πρώτη φορά την 
περίοδο της µεταξικής δικτατορίας από οικονοµολόγους που ήταν φιλικά διακείµενοι 
προς το καθεστώς Μεταξά, µε κυρίαρχα παραδείγµατα τους καθηγητές ∆ηµήτρη 
Στεφανίδη και Ιωάννη Τουρνάκη (Χατζηιωσήφ 1993:353-355).Στο πλαίσιο αυτών των 
τοποθετήσεων απορρίπτονται θέσεις που εκφράζονται από την αντιβενιζελική παράταξη, 
µε χαρακτηριστικότερη περίπτωση το έργο του Κωνσταντίνου Σφυρή που κυκλοφόρησε 
το 1931 µε το τίτλο «Υπό ποίας προϋποθέσεις η Ελλάς είναι βιώσιµος;».Στο 
συγκεκριµένο έργο προσδιορίζεται το εγχώριο οικονοµικό πρόβληµα µε όρους 
γεωοικονοµίας, προβάλλοντας ως κύρια αιτία της οικονοµικής καθυστέρησης της χώρας 
τον υπερπληθυσµό της που ορίζεται ως πρόβληµα σε συνάρτηση µε την µικρή 
καλλιεργήσιµη επιφάνεια της χώρας, τη χαµηλή αποδοτικότητα των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων της, την εν γένει έλλειψη εγχώριων φυσικών πόρων, καθώς και στην 
γεωγραφική της θέση που επιτρέπει την ενασχόληση των ελλήνων µε τις θαλάσσιες 
µεταφορές, το εµπόριο και την διοχέτευση των πληθυσµιακών της πλεονασµάτων στο 
εξωτερικό µέσω της µεταναστευτικής διεξόδου  στοιχεία που µε εθνοφυλετικούς όρους 
προσδιορίζουν και την περιορισµένη αποδοτικότητα του Έλληνα για συνεχή και 
συστηµατική εργασία (Χατζηιωσήφ 1993:341-342). 

Στην βενιζελική παράταξη οι προτάσεις και οι θέσεις που διατυπώνονται 
αναφορικά µε τις αιτίες της οικονοµικής υστέρησης και τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε 
να ακολουθήσει η οικονοµική πολιτική χαρακτηρίζονται από αµφιταλαντεύσεις και την 
απουσία ενός σαφούς προσανατολισµού.Ο Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, στενός συνεργάτης 
του Ελευθερίου Βενιζέλου και ηγετικό οικονοµικό στέλεχος του κόµµατος των 
Φιλελευθέρων, απορρίπτει τις προτάσεις Σφυρή που αφορούν την φυλετική επέκταση 
των ελλήνων στο  µεσογειακό χώρο ως λύση στο πρόβληµα της αναπτυξιακής εµπλοκής 
και των οικονοµικών αδιεξόδων που αντιµετωπίζει η χώρα την µεσοπολεµική περίοδο, 
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και µε δεδοµένο ότι οι µεταναστευτικές διέξοδοι παραµένουν την συγκεκριµένη ιστορική 
περίοδο κλειστές, θεωρεί  ως µονόδροµο την  πολιτική της επιδίωξης της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της αυτάρκειας εντός των εθνικών γεωγραφικών ορίων και υπερθεµατίζει 
για την πολιτική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση Βενιζέλου που στόχευε στην 
επέκταση των καλλιεργούµενων εδαφών, στην προστασία της βιοµηχανίας και στην 
εκτέλεση ενός εκτεταµένου προγράµµατος δηµοσίων έργων.Η πολιτική αυτή κατά τον 
∆ιοµήδη θα έπρεπε να ακολουθηθεί µε περισσότερη ένταση και µε κινητοποίηση των 
εγχώριων αποταµιευτικών πόρων ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθµός συσσώρευσης του 
κεφαλαίου (Χατζηιωσήφ 1993:350-351). 

Μια διαφοροποιηµένη προσέγγιση σχετικά µε τον προσανατολισµό της 
οικονοµικής πολιτικής διατυπώνει, στα πλαίσια της αστικής διανόησης, ο καθηγητής 
Ξενοφών Ζολώτας που εκτιµά ότι τα επίπεδα του εθνικού εισοδήµατος αδυνατούν να 
σχηµατίσουν µια επαρκή µάζα εγχώριων αποταµιεύσεων ικανή να υποστηρίξει µια 
πολιτική δυναµικής εκβιοµηχάνισης, θέτοντας ως κυρίαρχη αιτία της οικονοµικής 
υπανάπτυξης την έλλειψη κεφαλαίων και προσθέτοντας την ανεπάρκεια των τεχνικών 
γνώσεων του εγχώριου ανθρώπινου δυναµικού στους βασικούς ανασταλτικούς 
παράγοντες της ανάπτυξης της ελληνικής βιοµηχανίας (Ζολώτας 
1964(1926):119).Παράλληλα ο Ζολώτας θα επικρίνει τις αντιλήψεις που εκφράζονταν 
από  τις διοικήσεις των εµπορικών τραπεζών , και ιδιαίτερα της Ε.Τ.Ε, οι οποίες   
θεωρούσαν ότι έλειπαν στην Ελλάδα οι αναγκαίοι όροι για την ανάπτυξη της εγχώριας 
βιοµηχανίας µε αποτέλεσµα η πιστωτική τους πολιτική έναντι της ελληνικής 
βιοµηχανίας να µην ευνοεί την προώθηση της εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας 
και ως εκ τούτου να επιτείνεται το ήδη οξύ πρόβληµα της έλλειψης χρηµατικών 
κεφαλαίων που αντιµετώπιζαν οι µεταποιητικοί κλάδοι (Ζολώτας 1964(1926):124).Η 
άρση του αδιεξόδου που θέτει η ελλιπής χρηµατοδότηση της ελληνικής βιοµηχανίας από 
το τραπεζικό σύστηµα και η εν γένει έλλειψη του συντελεστή κεφάλαιο που 
χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία εναποτίθεται στην εισροή ξένου κεφαλαίου για 
την τοποθέτηση του στον ιδιωτικό τοµέα, αφενός γιατί µετά την πτώχευση του 1932 το 
ελληνικό ∆ηµόσιο αδυνατεί να δανεισθεί από το εξωτερικό και αφετέρου γιατί το κράτος 
έχει αποτύχει να διαδραµατίσει επιχειρηµατικό ρόλο.Επιπροσθέτως ο Ζολώτας 
υποστηρίζει µια πιο ενεργή κρατική παρέµβαση στην οικονοµία, θέση που βρίσκεται σε 
σύµπνοια µε το πνεύµα της εποχής, αποκλείοντας όµως την ανάληψη αρµοδιοτήτων 
οικονοµικής φύσεως από τους  κοινοβουλευτικούς θεσµούς, ισχυριζόµενος ότι η φύση 
της λειτουργίας αυτών των θεσµών δεν προσφέρεται για την χάραξη και την άσκηση 
οικονοµικής πολιτικής και προτείνει την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της εκτελεστικής 
εξουσίας η οποία δεν θα συνεπικουρείται στο έργο της  από τον κρατικό διοικητικό 
γραφειοκρατικό µηχανισµό, καθόσον αυτός έχει αποδειχθεί, κατά το Ζολώτα, ανεπαρκής 
ακόµα και στα πλέον προηγµένα κράτη, λόγω της έλλειψης επαρκώς καταρτισµένων 
στελεχών, να υποστηρίξει το έργο της εκτεταµένης κρατικής παρέµβασης του κράτους 
στην οικονοµία.Αντίθετα προτείνεται η σύσταση ενός ειδικού συµβουλευτικού 
οικονοµικού οργάνου που θα απαρτίζεται από υψηλής στάθµης επιστηµονικό προσωπικό 
χωρίς την γνωµοδότηση του οποίου κανένα νοµοσχέδιο που θα αφορά την οικονοµική 
πολιτική δεν θα υποβάλλεται στη Βουλή για ψήφιση (Ζολώτας 1936:100-110).Επιπλέον 
ο Ζολώτας απορρίπτει το φασιστικό πρότυπο κρατικής οργάνωσης, θεωρώντας το 
αφενός ως αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας και αφετέρου απρόσφορες τις 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα για την υιοθέτηση αυτού του συστήµατος 
(Ζολώτας 1936:105).Αναφορικά µε την επάρκεια των φυσικών πόρων της χώρας ο 
Ζολώτας επαναδιατυπώνει το επιχείρηµα, για το περιορισµένο µέγεθος των εδαφών που 
επιδέχονται καλλιέργεια και για τις δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες που θέτουν 
στενά όρια στην εντατική καλλιέργεια των γεωργικών εκτάσεων, µε εξαίρεση τη 
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σταφίδα, τον καπνό και την ελιά που η παραγωγή τους ευνοείται ιδιαίτερα από τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.Στον αντίποδα των εγγενώς 
περιορισµένων δυνατοτήτων της ελληνικής γεωργίας βρίσκεται ο ορυκτός πλούτος της 
χώρας, µε την ύπαρξη σηµαντικών κοιτασµάτων µεταλλευµάτων, και το υδατικό 
δυναµικό της, που κατά το Ζολώτα εµφανίζουν µεγάλα περιθώρια εκµετάλλευσης 
(Ζολώτας 1936:9-10). 

Κριτική στις θεωρίες βιωσιµότητας που διατυπώνονται από τους κύκλους της 
εγχώριας αστικής οικονοµικής σκέψης έρχεται να ασκήσει ο Σ.Σωµερίτης µέσα από τις 
στήλες του περιοδικού «Σοσιαλιστική Επιθεώρηση».Σύµφωνα µε τον Σωµερίτη τα 
αδιέξοδα  της ελληνικής οικονοµίας δεν οφείλονται σε εγγενείς αδυναµίες της, αλλά 
στους ίδιους τους νόµους της καπιταλιστικής οικονοµίας, οι οποίοι ταυτόχρονα 
αποτελούν και τον οδηγό για την έξοδο της ελληνικής οικονοµίας από την στασιµότητα 
και την κρίση.Συγκεκριµένα ο Σωµερίτης προτείνει, εν έτει 1933, την σύναψη πολιτικών 
συµφωνιών  µε σκοπό την δηµιουργία νέων εξωτερικών αγορών, στα Βαλκάνια και την 
Τουρκία, για τα προϊόντα της αναπτυσσόµενης ελληνικής βιοµηχανίας, ευελπιστώντας 
ότι η εξαγωγή βιοµηχανικών προϊόντων θα αντικαταστήσει την εξαγωγή των εργατικού 
δυναµικού (Χατζηιωσήφ 1993:347-348). 

Το ζήτηµα του ορυκτού πλούτου της χώρας και του υδάτινου δυναµικού της 
αποκτά κοµβική ρόλο στις συζητήσεις περί των δυνατοτήτων εκβιοµηχάνισης της χώρας 
δεδοµένου ότι στοιχειοθετούν τους αναγκαίους όρους για την εγχώρια προµήθεια των 
πρώτων υλών για τη βιοµηχανία και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών που 
προϋποθέτει η ανάπτυξη της.Παρά το γεγονός ότι το σηµαντικό πλουτοπαραγωγικό 
δυναµικό της χώρας δεν αποτελούσε έναν άγνωστο αναπτυξιακό συντελεστή κατά το 
Μεσοπόλεµο, η σκοπιµότητα και η δυνατότητα αξιοποίησης του  προς όφελος της 
εκβιοµηχάνισης θα διερευνηθούν, έστω και κατά τρόπο αποσπασµατικό και ατελή, µόνο 
κατά την περίοδο του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου όταν και το ζήτηµα της ανάπτυξης 
εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας θα τεθεί συστηµατικότερα και µε µεγαλύτερη ένταση από 
ορισµένους  εγχώριους επιχειρηµατικούς κύκλους και τα στρατιωτικά επιτελεία της 
χώρας, που εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες θα συγκλίνουν σ’ένα κοινό τόπο: 
την σκοπιµότητα για την δηµιουργία εγχώριας βαριάς βιοµηχανίας.  

Ο ρόλος των ενόπλων δυνάµεων δεν θα περιοριστεί κατά το Μεσοπόλεµο στις 
εισηγήσεις των επιτελείων για την αναγκαιότητα συγκρότησης εγχώριας βαριάς 
βιοµηχανίας και ειδικότερα µονάδων παραγωγής πολεµικού υλικού, αλλά θα επεκταθεί 
και σε επεµβάσεις , άµεσες ή έµµεσες, στην πολιτική ζωή προκειµένου να διασφαλιστούν 
οι όροι αναπαραγωγής του   ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού µέσα  στις συνθήκες 
έντονης ρευστότητας που διαµόρφωσαν τα ιστορικά γεγονότα της προσφυγικής εισροής, 
του κλονισµού της δηµόσιας πίστης του ελληνικού κράτους, της διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης, της απουσίας των µεταναστευτικών διεξόδων, των οικονοµικών αδιεξόδων της 
ελληνικής οικονοµίας και της συνακόλουθης ισχυρής κρατικής παρέµβασης στην 
οικονοµική σφαίρα.Οι παρεµβάσεις των ενόπλων δυνάµεων στο πολιτικό γίγνεσθαι της 
χώρας αποσκοπούσαν πρωτίστως στην αυταρχική διαχείριση των εργασιακών σχέσεων, 
στην αποκατάσταση των πιστωτικών σχέσεων µεταξύ του ελληνικού κράτους και των 
εγχώριων, κατά κύριο λόγο,  δανειστών του και στη διευθέτηση των εξωτερικών 
οικονοµικών σχέσεων της χώρας.Στόχος των µεσοπολεµικών κυβερνήσεων που 
σχηµατίσθηκαν µετά από στρατιωτικές επεµβάσεις δεν ήταν η άρση της ταξικής 
διάρθρωσης της ελληνικής κοινωνίας και των αντιθέσεων που αυτή γεννούσε, αλλά η 
εξασφάλιση της αναπαραγωγής του υφιστάµενου κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος, 
όταν αυτή συναντούσε δυσκολίες, και η αποφυγή προώθησης αλλαγών που θα 
µπορούσαν να αποδεσµεύσουν ανεξέλεγκτες εσωτερικές δυνάµεις.            
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Στο πεδίο της κρατικής παρέµβασης στο χώρο της οικονοµίας και ιδιαίτερα στο 
χώρο της βιοµηχανίας, η ασθενική αντίδραση των  κυβερνήσεων στις  ανασχέσεις, τις 
πιέσεις και τα προσκόµµατα που έθεταν τα ισχυρά επιχειρηµατικά συµφέροντα του 
εξωτερικού, η αναιµική υποστήριξη που παρείχε η κρατική πολιτική στις προσπάθειες 
αναδιάρθρωσης της σύνθεσης της εθνικής παραγωγής και η ανεπαρκής στήριξη από το 
καθεστώς Μεταξά των σχεδίων  για την δηµιουργία µονάδων βαριάς βιοµηχανίας που 
υποστηρίζονταν από   επιχειρηµατικούς φορείς και στελέχη των ενόπλων δυνάµεων, 
οδήγησαν στην αποτελµάτωση των όποιων προσπαθειών και στοχεύσεων για την 
προαγωγή των παραγωγικών δυνάµεων της ελληνικής οικονοµίας. 

Ο χαρακτήρας και η αποτελεσµατικότητα των κρατικών παρεµβάσεων στην 
οικονοµία προσδιοριζόταν από τη µορφή και τη δυναµική των παραγωγικών δοµών του 
ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας.Η κυριαρχία των µικρών σε µέγεθος επιχειρήσεων στην 
διάρθρωση του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος που συµβάλλουν µε χαµηλή 
προστιθέµενη αξία στο σχηµατισµό του τελικού προϊόντος και η απουσία κλάδων βαριάς 
βιοµηχανίας, και κυρίως του τοµέα παραγωγής µέσων παραγωγής, και η επικράτηση των 
εµπορικοπιστωτικών δραστηριοτήτων στο εγχώριο επιχειρηµατικό γίγνεσθαι,  
καθιστούσαν το ελληνικό παραγωγικό κύκλωµα οριακά κερδοφόρο, αν όχι ζηµιογόνο, µε 
αποτέλεσµα η φοροδιαφυγή και η αποφυγή επιβολής υψηλής φορολογίας, να συνιστά 
όρο επιβίωσης για µεγάλο τµήµα του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου, γεγονός που 
σηµατοδοτούσε την µειωµένη εισροή φορολογικών πόρων στο δηµοσιονοµικό κύκλωµα 
και συνακόλουθα την ανεπαρκή κρατική παρέµβαση στη σφαίρα της οικονοµίας.Ο 
καχεκτικός ιδιωτικός τοµέας δεν  ήταν σε θέση να υποστηρίξει µε την ισχνή φοροδοτική 
του ικανότητα την συγκρότηση επαρκών διοικητικών µηχανισµών και την υλοποίηση 
εκτεταµένων παρεµβατικών πολιτικών που θα καθιστούσαν την κρατική παρουσία στο 
χώρο της οικονοµίας αποτελεσµατική και προωθητική της οικονοµικής ανάπτυξης.Η 
κρατική παρέµβαση τη µεσοπολεµική περίοδο υπήρξε αρκούντως έντονη σε ρυθµιστικό 
επίπεδο, αλλά, κατά το µάλλον ή ήττον, υποτονική, αποσπασµατική και 
αυτοαναιρούµενη σε όρους αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών και επιτάχυνσης 
της οικονοµικής ανάπτυξης, παραµένοντας δέσµια των περιορισµών που τίθεντο στο 
εύρος και την ποιότητα της δράσης της από το µειωµένο δυναµισµό της ιδιωτικής 
οικονοµίας της χώρας.   

Κρίσιµο ερµηνευτικό ζήτηµα στοιχειοθετεί και το πλέγµα των σχέσεων που 
αναπτύχθηκαν ανάµεσα στην Ε.Τ.Ε και τους µεγαλοχρεώστες της, καθώς ορισµένοι εξ 
αυτών υπήρξαν διαπρύσιοι υποστηρικτές της προώθησης του βιοµηχανικού δυναµικού 
της χώρας.Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαµόρφωση των εξαρτήσεων που 
υπήρχαν µεταξύ των µεγάλων βιοµηχανικών πελατών της Ε.Τ.Ε, που ήταν ή όχι 
ταυτόχρονα στελέχη ή/και µέτοχοι της Ε.Τ.Ε, και προσώπων, στελεχών ή/και µετόχων, 
που έλεγχαν την τελική κατανοµή των πιστωτικών πόρων της τράπεζας.∆εν θα στερείτο  
βάσης η υπόθεση ότι οι µεγαλοοφειλέτες της Ε.Τ.Ε αδυνατούσαν να αρθρώσουν και να 
υλοποιήσουν µια σχετικά αυτόνοµη στρατηγική βιοµηχανικής ανάπτυξης, δεδοµένου 
των δεσµεύσεων και των δανειακών υποχρεώσεων που είχαν έναντι της Ε.Τ.Ε, και να 
αντιτάξουν µια ριζικά διαφορετική πολιτική που να αντίκειται στις επιδιώξεις και τις 
επιθυµίες των παραγόντων που διέθεταν υπό τον έλεγχό τους  τους  δανειακούς πόρους 
της τράπεζας, ή την ισχύ να επηρεάζουν αποφασιστικά την κατανοµή των πιστώσεων της 
Ε.Τ.Ε,  επιβάλλοντας ουσιαστικά τις αντιλήψεις τους αναφορικά µε τις κατευθύνσεις της 
οικονοµικής πολιτικής και προωθώντας παράλληλα την παγίωση των εγχώριων 
παραγωγικών µηχανισµών σε χαµηλά επίπεδα ανάπτυξης. 

Η περίοδος της Κατοχής που ακολούθησε ενέτεινε τις πάγιες και δοµικές 
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας δηµιουργώντας το πρόσφορο έδαφος για την 
πιστωτική και κερδοσκοπική µερίδα της ελληνικής επιχειρηµατικής τάξης, µε τις 
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µεταβολές που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό της την κατοχική περίοδο,  να διαµορφώσει, 
εντός του µεταπολεµικού, διεθνούς και εγχώριου, οικονοµικού περιβάλλοντος, τους 
όρους σταθεροποίησης της ισχύος της, µε ότι αυτό συνεπαγόταν για την αναπαραγωγή 
των φαινοµένων στασιµότητας και υπανάπτυξης του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 
Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ     1941 – 
1944 
 
 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Η έκρηξη του Β’ Παγκοσµίου πολέµου το 1939 και η χρονική του επέκταση ως και το 
1945 δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα και να µην επιφέρει 
βαθύτατες µεταβολές στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική δοµή της χώρας. Η 
Ελλάδα αποτελώντας ένα από τα κύρια θέατρα πολεµικών επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια του πολέµου δέχτηκε ισχυρότατες αλλαγές στη διαµόρφωση της ιστορικής της 
διαδροµής σε µια περίοδο που είχαν επιτευχθεί σηµαντικά βήµατα προόδου τόσο σε 
επίπεδο εµπέδωσης της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής σταθερότητας όσο και στην 
σφυρηλάτηση αντιλήψεων που ευνοούσαν την προώθηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης 
της χώρας σε µόνιµη και µακροπρόθεσµη βάση. Οι αντιλήψεις αυτές δεν αποτελούσαν 
αντικείµενο ευρύτερης αποδοχής από το σύνολο της πολιτικής και επιχειρηµατικής ελίτ 
της χώρας, καθώς η ισχυροποίηση του δευτερογενούς τοµέα αντιµετωπίζονταν ως 
απόρροια της διεθνούς κρίσης της περιόδου 1929 – 1933, της κατάρρευσης του ΚΣΧ, της  
παγκόσµιας νοµισµατικής και συναλλαγµατικής αστάθειας, της συρρίκνωσης του 
διεθνούς εµπορίου και της συνεπακόλουθης πολιτικής οικονοµικού προστατευτικού που 
εφάρµοσε σχεδόν το σύνολο των κρατών την δεύτερη µεσοπολεµική δεκαετία. Με άλλα 
λόγια η ενίσχυση της βιοµηχανικής παραγωγής της χώρας, εξέλιξη που υπήρξε απότοκος 
της πολιτικής προστατευτισµού που ακολούθησε και η Ελλάδα, θεωρήθηκε από τους 
Έλληνες ιθύνοντες µια κατάσταση προσωρινού χαρακτήρα που επήλθε κατά αναγκαίο 
τρόπο λόγω των συνεπειών που γέννησε η διεθνής οικονοµική κρίση, παρά η απαρχή 
µιας ενσυνείδητης, οργανωµένης και µεθοδικής προσπάθειας µε µακρόπνοο σχεδιασµό 
για την επίτευξη ενός υψηλού βαθµού εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας. 

Παρά τις δοµικές αδυναµίες και την εγγενώς περιορισµένη δυναµική σε βάθος 
χρόνου που χαρακτήριζε τη σηµαντική αύξηση της συµµετοχής του δευτερογενούς 
τοµέα στη διαµόρφωση του εθνικού προϊόντος, λόγω του γεγονότος ότι αυτή η αύξηση 
υπήρξε αποτέλεσµα του καθεστώτος προστατευτισµού της εγχώριας παραγωγής και της 
πολιτικής αυτάρκειας που ακολούθησε η χώρα εναρµονιζόµενη µε την κρατούσα διεθνή 
τάση, το ξέσπασµα του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, η συµµετοχή της Ελλάδας σ’ αυτόν και 
η κατοχή της χώρας για µεγάλο χρονικό διάστηµα από τα γερµανικά – και τα συµµαχικά 
σ’ αυτούς ιταλικά και βουλγαρικά – στρατεύµατα, ανέκοψε βίαια µια σαφέστατα 
ανοδική πορεία που ακολούθησε η Ελλάδα σε οικονοµικό επίπεδο πριν την έναρξη του 
πολέµου.  

Οι βαθύτατες  µεταβολές που επέφερε στο κοινωνικό σώµα της χώρας η κατοχική 
περίοδος θα επιδράσουν αρνητικότατα την µεταπολεµική διαδροµή της χώρας και θα 
σηµαδέψουν  την κοινωνικοοικονοµική της ανάπτυξη ως τις µέρες µας. 
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3.2. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ  
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 
Η Ελλάδα ενεπλάκη στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο σε µια περίοδο που είχε κατορθώσει να 
εδραιώσει την νοµισµατική σταθερότητα και να εξισορροπήσει  το δηµοσιονοµικό της 
ισοζύγιο.  Παράλληλα η χώρα είχε πετύχει κατά τη Β’ δεκαετία του Μεσοπολέµου να 
τονώσει σε σηµαντικό βαθµό και την εγχώρια παραγωγική βάση, κυριότατα στους τοµείς 
των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Τα γεγονότα όµως αυτά δεν πρέπει να δίνουν την 
εσφαλµένη εντύπωση ότι η ελληνική οικονοµία είχε πετύχει να απαλλαγεί από τις 
χρόνιες αδυναµίες της και από την υστέρηση της συγκριτικά µε τις προηγµένες 
βιοµηχανικά χώρες του καπιταλιστικού κέντρου. 

Τα αναµφισβήτητα βήµατα οικονοµικής προόδου που συντελέστηκαν πριν την 
εµπλοκή της χώρας στο Β’ Παγκόσµιο πόλεµο θα πρέπει να αποδοθούν, κατά µείζονα 
λόγο, στις ευνοϊκές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν τόσο από το προσφυγικό ρεύµα που 
εισήλθε στη χώρα µετά την Μικρασιατική εκστρατεία όσο κι από την πολιτική του 
προστατευτισµού και της αυτάρκειας των εθνικών οικονοµικών που ακολουθήθηκε 
διεθνώς ως απάντηση στη διεθνή οικονοµική κρίση και την κατάρρευση του διεθνούς 
συναλλακτικού κυκλώµατος, που – εν πολλοίς – υπήρξε αποτέλεσµα της αποδιάρθρωσης 
του ΚΣΧ.  

Η νοµισµατική σταθερότητα, εσωτερική κι εξωτερική διατηρήθηκε κατά τη 
διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου ως την κατάληψη της χώρας από τα γερµανικά 
στρατεύµατα (Οκτώβριος  1940 – Απρίλιος  1941 ). Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτήν την 
εξέλιξη διαδραµάτισε η βελτίωση που παρουσίασε το ισοζύγιο πληρωµών καθώς τα 
χρόνια που προηγήθηκαν της έναρξης του πολέµου, αλλά και µετά το ξεκίνηµά του, 
αυξήθηκαν κατά πολύ οι άδηλοι πόροι που προέρχονταν από τη ναυτιλιακή 
δραστηριότητα, ως αποτέλεσµα της ανοδικής πορείας που σηµειώθηκε στις τιµές των 
ναύλων και των ασφαλίστρων (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου, 2002 :186). Η πολεµική 
προπαρασκευή της χώρας δεν προκάλεσε έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων καθώς η 
αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας, κατά 48,6 % το 1940 προκειµένου ν’ 
αντιµετωπιστούν οι πολεµικές ανάγκες της χώρας, καλύφθηκε από την αύξηση του 
συναλλαγµατικού καλύµµατος που προήλθε από πιστώσεις που παρείχε η Μεγάλη 
Βρετανία στην Ελλάδα. Ενδεικτικό της διατήρησης της νοµισµατικής σταθερότητας 
αποτελεί και το ποσοστό που αντιπροσώπευε το συναλλαγµατικό απόθεµα της χώρας ως 
προς τη νοµισµατική κυκλοφορία, που το ∆εκέµβριο του 1940 υπερέβαινε το 60 % 
έναντι 39 % τον αντίστοιχο µήνα του 1939 (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002: 187). 

Η Ελλάδα συνεπώς, µέχρι και την επιβουλή της γερµανικής κατοχής τον Απρίλιο 
του 1941 δεν γνώρισε φαινόµενα αστάθειας επί τη βάσει δύο κυρίως παραγόντων ˙ 
αφενός της εισροής σηµαντικών συναλλαγµατικών εισροών που προήλθαν από τη 
ναυτιλιακή δραστηριότητα και από δάνειο που συνήφθη µε την Αγγλική κυβέρνηση, ως 
αντιστάθµισµα για τη συµµετοχή της χώρας στον πόλεµο στο πλευρό της Μεγάλης 
Βρετανίας, και αφετέρου από τη σχετικά συγκρατηµένη αύξηση της χρηµατικής 
κυκλοφορίας από τις νοµισµατικές αρχές. Επιπλέον τα κυβερνητικά µέτρα που 
ελήφθησαν καθ΄όλη τη διάρκεια του 1940 συνέτειναν στη συγκέντρωση κάτω από τον 
έλεγχο του κράτους του συνόλου της εγχώριας παραγωγής και των εισαγόµενων αγαθών 
ώστε να καταστεί δυνατός ο επαρκής εφοδιασµός της αγοράς και να µην παρατηρηθεί  
υστέρηση στην προσφορά αγαθών ή εκδηλωθούν κερδοσκοπικά φαινόµενα από τακτικές 
των παραγωγών, όπως η αποθεµατοποίηση αγαθών, προκειµένου να εµφανιστεί τεχνητή 
ανεπάρκεια εφοδιασµού της αγοράς, ή λόγω  υπερτιµολόγησης της προσφερόµενης 
παραγωγής εξαιτίας της υπερβάλλουσας ζήτησης ή αδυναµίας  της παραγωγικής 
µηχανής να αυξήσει την αποδοτικότητά της κάτω από αυτές τις έκτακτες συνθήκες. 
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3.3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1941-1944): ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Πέρα από κάθε αµφιβολία η κατοχική περίοδος αποτέλεσε την ιστορική µήτρα 
βαθύτατων µεταβολών στον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό. Η σπουδαιότητα και η 
πολυπλοκότητα όµως των εξελίξεων που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα που η 
Ελλάδα τελούσε υπό γερµανική κατοχή, αλλά και σε κάποιες περιοχές που η γερµανική 
διοίκηση διέθετε και τη συνδροµή ιταλικών, στα Ιώνια νησιά, και βουλγαρικών σε 
περιοχές της Β. Ελλάδας, στρατευµάτων, πρέπει να γίνει κατανοητή και στο πλαίσιο των 
µεταβολών που προηγήθηκαν στον κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό ιστό της χώρας. Η 
αποτυχία της Μικρασιατικής εκστρατείας και η έλευση 1,5 εκ. προσφύγων πρωτίστως, 
αλλά και δευτερευόντως η διεθνής οικονοµική κρίση και η αναδίπλωση των εθνικών 
οικονοµιών σε πολιτικές και πρακτικές που στόχευαν στην απόκτηση του µεγαλύτερου 
δυνατού βαθµού οικονοµικής αυτάρκειας, µη εξαιρουµένης της Ελλάδας, δροµολόγησαν 
σύνθετες κοινωνικές διεργασίες και διαµόρφωσαν µια ριζικά διαφορετική κοινωνική 
πραγµατικότητα πριν την εµπλοκή της χώρας στο Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Η ανάδυση νέων κοινωνικών στρωµάτων από την εκβιοµηχάνιση, έστω και µε τα 
χαρακτηριστικά της υστέρησης και της καχεξίας µε την οποία αυτή η εκβιοµηχάνιση 
πραγµατοποιήθηκε, σηµατοδότησε αµφίδροµες εξελίξεις και στο πολιτικό πεδίο.  Η 
επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου από τον Ιωάννη Μεταξά και η αναστολή 
των δηµοκρατικών διαδικασιών και δικαιωµάτων δεν είχε ως αποτέλεσµα µόνο   τη 
διατήρηση των κεκτηµένων και των προνοµίων της ελληνικής αστικής τάξης σε µια 
περίοδο που µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού  βρισκόταν σε  πορεία προι�ούσας 
προλεταριοποίησης, αλλά και τη σφυρηλάτηση µιας στοιχειώδους έστω, ταξικής 
συνείδησης από ορισµένα εργατικά στρώµατα, κάτι που οδήγησε στην ανάπτυξη 
συγκρουσιακών σχέσεων ανάµεσα στο καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά και των 
στρωµάτων αυτών. 

Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικό πλαίσιο θα πραγµατοποιηθεί η είσοδος της Ελλάδας 
στην παγκόσµια σύρραξη, η εισβολή των Γερµανικών στρατευµάτων και η συγκρότηση 
και η υλοποίηση της αντιστασιακής προσπάθειας, η εµφάνιση της οποίας σαφέστατα 
προκλήθηκε από την ανάγκη των εθνικοαπελευθερωτικών στοχεύσεων, αλλά δεν πρέπει 
να παραγνωρίζεται και το εσωτερικό κοινωνικό υπόβαθρο που είχε διαµορφωθεί πριν το 
ξέσπασµα του πολέµου, καθώς αυτό επέδρασε βαθύτατα στη µορφοποίηση των 
σκοπεύσεων του βασικού αντιστασιακού µετώπου,  πέραν των σκοπεύσεων που 
σχετίζονταν µε τις ανάγκες απελευθέρωσης της χώρας απ’ τα στρατεύµατα του Γ’ Ράιχ 

 
 

3.4. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1941 – 1944 
 

Η γερµανική διοίκηση αναλαµβάνοντας τη διακυβέρνηση της Ελλάδας ύστερα από την 
εισβολή και την κατοχή της χώρας από τα γερµανικά στρατεύµατα ανέθεσε στον 
στρατηγό Γεώργιο Τσολάκογλου τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Η κυβέρνηση που 
σχηµατίστηκε στις 30 Απριλίου του 1941 υπό την προεδρία του στρατηγού 
Τσολάκογλου αποτέλεσε την πρώτη ελληνική κατοχική κυβέρνηση,  η οποία φυσικά 
απολάµβανε της εµπιστοσύνης της Γερµανικής διοίκησης υπό της διαταγές της οποίας 
καλούνταν ν’ ασκήσει το έργο της διακυβέρνησης της χώρας. Όπως γίνεται εύκολα 
αντιληπτό η κυβέρνηση Τσολάκογλου, αλλά και οι διάδοχες ελληνικές  κατοχικές 
κυβερνήσεις, δεν εφάρµοζαν µια αυτόνοµη κυβερνητική πολιτική. Το κυβερνητικό έργο, 
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κατά το εύρος και το βάθος που θα µπορούσε αυτό να λάβει κάτω από τις συνθήκες που 
έχουν διαµορφωθεί σε µια χώρα που τελεί υπό κατοχή, υπόκειντο στην άµεση υποταγή 
και τον έλεγχο της γερµανικής κατοχικής διοίκησης. Χρήζει, εν τούτοις, αναφοράς ότι 
στην κατεχόµενη Ελλάδα δεν υπήρξε κατάλυση των θεµελιωδών φιλελεύθερων 
οικονοµικών αρχών της ατοµικής ιδιοκτησίας και της ελευθερίας σύναψης των 
συµβάσεων. Οι αρχές αυτές, που βρίσκονται στη βάση της λειτουργίας των 
καπιταλιστικών οικονοµιών, αποτέλεσαν τον κανόνα που διήπε την οικονοµική ζωή 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν εµφανίστηκαν και 
έκδηλες εξαιρέσεις, όπως η δήµευση των περιουσιών των Εβραίων (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:1821), όπως εξακολούθησαν να ισχύουν και οι θεµελιακοί δηµοσιονοµικοί 
κανόνες και τυπικά τουλάχιστον, δεν ανεστάλη η εφαρµογή των νοµισµατικών 
συστηµάτων παρά τις σηµαντικότατες ανωµαλίες οι οποίες παρουσιάστηκαν. 
             Το πεδίο όπου εµφανίστηκαν έντονες αποκλείσεις από τις βασικές 
καπιταλιστικές αρχές ήταν οι εργασιακές σχέσεις. Οι αποκλείσεις στο χώρο των 
εργασιακών σχέσεων ήταν µαζικές και διαρκείς δεδοµένου του εκτεταµένου, σε χωρικό 
και χρονικό εύρος, χαρακτήρα που έλαβαν οι διάφορες µορφές καταναγκαστικής 
εργασίας όπως οι αγγαρείες αγροτών, η υποχρεωτική στρατολόγηση εργατών και η 
καταναγκαστική εργασία αιχµαλώτων πολέµου και κρατουµένων σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:182). Οι ακολουθούµενες αυτές πρακτικές στη 
σφαίρα των εργασιακών σχέσεων αποδείχτηκαν εξαιρετικά προσοδοφόρες για πολλούς 
εργοδότες που διεύρυναν τα ποσοστά κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους, 
χρησιµοποιώντας στην παραγωγική διαδικασία εργατικό δυναµικό που 
στρατολογούνταν από τις κατοχικές δυνάµεις και αµείβονταν  µε πενιχρά ποσά, 
φροντίζοντας µάλιστα να υπερτιµολογούν το εργατικό κόστος ή να συµπιέζουν της 
αµοιβές των εργατών, ώστε να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, καθώς τα κοστολόγια 
καλύπτονταν από την εξασφαλισµένη πελατεία τους που ήταν σε πολλές περιπτώσεις η 
γερµανική κατοχική διοίκηση (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:182). Ακόµη όµως και στις 
περιπτώσεις που ο καταναλωτής του προϊόντος της παραγωγής δεν ήταν οι κατοχικές 
δυνάµεις, η ίδια η δυνατότητα χρησιµοποίησης εργατικού προσωπικού που ήταν 
επιταγµένο από την κατοχική διοίκηση, επέτρεπε στους εργοδότες να παράγουν µε πολύ 
χαµηλό εργατικό κόστος και να διαθέτουν τα προϊόντα τους, που δεν  προορίζονταν για 
την κάλυψη των αναγκών των δυνάµεων κατοχής, σε πολύ υψηλές τιµές, δεδοµένων και 
των συνθηκών που επικρατούσαν σε µια οικονοµία που οι παραγωγικές της δοµές είχαν 
αποδιαρθρωθεί κατά την κατοχική περίοδο. 

Η βίαιη απόσπαση και η επίταξη της παραγωγής δεν στάθηκαν επαρκείς µέθοδοι 
για την ικανοποίηση των αναγκών της κατοχικής διοίκησης. Αυτό αιτιολογείται στη 
βάση της παραδοχής ότι οι παραγωγοί διατηρούν πάντα ως ένα βαθµό τον έλεγχο ως 
προς την ένταση και τον ρυθµό της εργασίας, αλλά και την ποιότητα της απόδοσης του 
εργατικού δυναµικού και το µέγεθος της παραγωγής σε σχέση µε τις διαθέσιµες πρώτες 
ύλες (Θωµαδάκης 2006(1981):119). Η ικανότητα και ο βαθµός αποτελεσµατικότητας 
οποιουδήποτε κρατικού µηχανισµού να επιτάξει, να αποσπάσει βίαια και να ιδιοποιηθεί 
τµήµα ή και το σύνολο της παραγωγής περιορίζεται από την αντίστοιχη ικανότητα των 
παραγωγών, να καταστρέψουν, να υπονοµεύσουν, να αποκρύψουν και να αλλοιώσουν 
την παραγωγή. Η διάθεση και η ικανότητα των παραγωγών να αντισταθούν είναι 
παράγοντες που προσδιορίζουν τον βαθµό επιτυχίας µεθόδων που βασίζονται σε 
µηχανισµούς άσκησης βίας ή κάθε άλλης µορφής καταναγκασµού αναφορικά µε την 
απόσπαση εκροών της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτή η αναγνώριση είναι που 
κατέστησε επιβεβληµένη για την κατοχική διοίκηση την ανάγκη θέσπισης µιας σειράς 
οικονοµικών κινήτρων για τους παραγωγούς προκειµένου να διαµορφωθεί κοινό έδαφος 
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για την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάµεσα στη γερµανική διοίκηση και τους 
παραγωγικούς φορείς (Θωµαδάκης 2006 (1981):119). 

Κατά συνέπεια, οι µηχανισµοί αναγκαστικής απόσπασης πόρων από την κατοχική 
διοίκηση λειτούργησαν εντονότερα στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και λιγότερο στο 
επίπεδο της διάθεσης του παραγόµενου προϊόντος, κάτι που ίσως να δικαιολογείται και 
από τον χαρακτήρα της ελληνικής οικονοµίας, όπου κυριαρχούσε η µικρής κλίµακας 
παραγωγή, η χαµηλή εξειδίκευση εργασίας και το χαµηλό επίπεδο της 
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας. Σε οικονοµίες τέτοιου είδους ο έλεγχος και η 
οικειοποίηση της παραγωγής, µέσω κυρίως της πολιτικής της βίαιης απόσπασης 
εργαζοµένων από τις παραδοσιακές δραστηριότητές τους, καθιστά πιο εύκολο για την 
κατοχική διοίκηση το έργο της οικονοµικής αποµύζησης της υπό κατάληψη χώρας 
(Θωµαδάκης 2006 (1981):118). Αντιθέτως µια βιοµηχανικά προηγµένη οικονοµία 
προσφέρεται περισσότερο για την επιβολή µιας οικονοµικής πολιτικής από τις κατοχικές 
αρχές που δεν θα έθιγαν τις αναπαραγωγικές δοµές του οικονοµικού συστήµατος τις 
χώρας µε µεθόδους επίταξης του εργατικού δυναµικού αλλά θα βασίζονταν κυρίως στην 
απόσπαση των τελικών εκροών των παραγωγικών µηχανισµών. 

Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν κι ορισµένες αναφορές στα στοιχεία που 
διαφοροποιούν την οικονοµία των πόλεων από την αντίστοιχη της υπαίθρου,όπως αυτές 
µορφοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής εξαιτίας του χαρακτήρα των 
παρεµβάσεων και των ενεργειών που πραγµατοποίησαν οι κατοχικές αρχές στον 
οικονοµικό βίο της χώρας. Αφετηριακά πρέπει να τονιστεί ότι η επίταξη των 
συγκοινωνιακών µέσων και των καυσίµων από τη γερµανική διοίκηση απέκοψε την 
οικονοµία των πόλεων από τις αγροτικές περιοχές αλλά περιόρισε επίσης σοβαρά και το 
δίκτυο των αστικών µεταφορών. Σ’ αυτό το πλαίσιο η οικονοµία της κατεχόµενης 
Ελλάδας  κατέστη ένα σύνολο κλειστών τοπικών οικονοµιών, χωρίς δυνατότητα 
επικοινωνίας µεταξύ τους προκαλώντας µ ‘αυτόν τον τρόπο  την κατάρρευση του 
συστήµατος διακίνησης των προϊόντων και των διαύλων ανεφοδιασµού, γεννώντας έτσι 
τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία και την εξάπλωση των µαύρων αγορών (Θωµαδάκης 
2006 (1981):122).  

Η γερµανική κατοχική διοίκηση προκειµένου να επιτύχει την διάθεση προς 
πώληση των κρυφών αποθεµάτων και να δώσει κίνητρα στην εγχώριο παραγωγικό 
µηχανισµό δεν κατέφευγε στην βίαιη απόσπαση του προϊόντος αλλά παρείχε το 
χρηµατικό αντίτιµο για την αγορά της παραγωγής, διότι σε πολλές περιπτώσεις 
αποδεικνύονταν εξαιρετικά δυσχερές το έργο της εξεύρεσης και επίταξης των 
παραγόµενων αγαθών. Συγκεκριµένα η γερµανική διοίκηση κατόπιν εντολών που έδινε 
προς την Τ.τ.Ε, µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών, αποκτούσε πιστώσεις που της 
εξασφάλισαν απεριόριστη αγοραστική δύναµη, αφού η προσφυγή στο εκδοτικό 
προνόµιο από την κατοχική διοίκηση ήταν αδιάκοπη, φροντίζοντας µάλιστα να 
προµηθεύεται την παραγωγή σε τιµές διατίµησης, που καθορίζονταν σε χαµηλά επίπεδα 
και ίσχυαν αποκλειστικά γι’ αυτήν. Με αυτό το µηχανισµό οι κατακτητές εξασφάλιζαν 
αγοραστική δύναµη που ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη από την ονοµαστική αξία του 
χαρτονοµίσµατος που αντλούσαν από το εκδοτικό ίδρυµα (Τ.τ.Ε 1978:198) 

Η τακτική αυτή των κατοχικών δυνάµεων διαδέχτηκε την άµεση κατάσχεση 
προϊόντων και τις επιτάξεις των µέσων παραγωγής που εφαρµόστηκαν κατά την πρώτη 
φάση της γερµανικής κατοχής, τακτική όµως που αποδείχτηκε αποτελεσµατική µόνο 
κατά τους πρώτους µήνες της κατοχικής περιόδου, όταν οι εισβολείς βρήκαν έτοιµα τα 
αποθέµατα της παραγωγής (Σταθάκης 2004:41). Οι κατοχικές δυνάµεις επιχείρησαν 
επιτυχώς κατά τον πρώτο χρόνο της παρουσίας τους στην Ελλάδα να θέσουν υπό τον 
έλεγχό τους τα πλεονάσµατα της αγροτικής παραγωγής µέσω του ελέγχου των 
συνεταιριστικών και κρατικών φορέων που ήταν επιφορτισµένοι µε την συγκέντρωση 
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και διάθεση της αγροτικής παραγωγής. Σύντοµα όµως η πρακτική αυτή, όπως και η 
επιβολή φορολογίας σε είδος επί της παραγωγής, απέδωσαν πενιχρά αποτελέσµατα και 
υποχρέωσαν τη γερµανική διοίκηση να στραφεί στην πολιτική της παροχής οικονοµικών 
κινήτρων, µε τη µορφή των εγχρήµατων συναλλαγών, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και 
αποδοτικότερη η πρόσβασή της στον ελληνικό παραγωγικό µηχανισµό (Σταθάκης 
2004:41). 

Η αφαίµαξη της ελληνικής οικονοµίας ολοκληρωνόταν µε το σύστηµα που 
εφάρµοζαν οι δυνάµεις κατοχής στις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας. Η εξαγωγική 
δραστηριότητα προσανατολίστηκε υποχρεωτικά προς τις χώρες του άξονα και ο 
διακανονισµός πραγµατοποιούνταν µε την διαδικασία των εµπορικών συµψηφισµών 
(κλήρινγκ –clearing). Η ελληνογερµανική συµφωνία εµπορικών συµψηφισµών συνήφθη 
τον Αύγουστο του 1932 πριν την άνοδο των Ναζί στην εξουσία. Οι πολιτικοί ιθύνοντες 
και η επιχειρηµατική τάξη της Γερµανίας υπήρξαν ένθερµοι υποστηρικτές αυτού του 
θεσµού καθώς εξασφάλιζαν µε χαµηλό συναλλαγµατικό κόστος τις πρώτες ύλες και τα 
τρόφιµα που εισήγαγε η χώρα τους από τα κράτη της κεντρικής και Νοτιανατολικής 
Ευρώπης. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά εξασφάλιζε την εξαγωγή σε σχετικά 
ικανοποιητικές τιµές του ελληνικού καπνού, η τιµή του οποίου, όπως άλλωστε και όλων 
των αγροτικών προϊόντων είχε γνωρίσει σηµαντική υποχώρηση στη διεθνή αγορά µετά 
την κρίση του 1929 (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:183) 

Πριν την άνοδο του ναζιστικού κόµµατος στην εξουσία, που έλαβε χώρα τον 
Ιανουάριο του 1933, το ισοζύγιο πληρωµών της Γερµανίας ήταν πλεονασµατικό έναντι 
της Ελλάδας και των άλλων Βαλκανικών κρατών, κάτι που σήµαινε ότι οι χώρες αυτές 
είχαν ισχυρό κίνητρο να επιδιώκουν την αύξηση των εξαγωγών τους µε την Γερµανία 
καθώς µε αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν τις απαραίτητες συναλλαγµατικές πιστώσεις που 
ήταν αναγκαίες για να καλύπτουν το κόστος των εισαγωγών που πραγµατοποιούσαν από 
τη Γερµανία και των οφειλών που είχαν προς αυτή. Με την ανάληψη όµως της 
διακυβέρνησης από τους Ναζί και την επιστροφή της γερµανικής οικονοµίας στην πλήρη 
απασχόληση, χάρη και στο πρόγραµµα πολεµικών εξοπλισµών που υλοποιούσε, οι 
γερµανικές εισαγωγές από τις αντισυµβαλλόµενες χώρες σηµείωσαν µεγάλη άνοδο και 
κατέστησαν ελλειµµατικό το εµπορικό ισοζύγιο της Γερµανίας µε τις χώρες που συνήψε 
συµφωνίες κλήρινγκ. Βάσει αυτών των συµφωνιών όµως οι χώρες αυτές υπόκειντο σε 
περιορισµούς αναφορικά µε το πώς θα µπορούσαν να διαθέσουν τα ενεργητικά 
υπόλοιπα, δηλαδή τα συναλλαγµατικά πλεονάσµατα, που προέκυπταν από τους 
λογαριασµούς κλήρινγκ. Στην ουσία µε τον τρόπο αυτό οι χώρες που είχαν συνάψει 
συµφωνίες κλήρινγκ µε τη  Γερµανία χρηµατοδοτούσαν έµµεσα την πολεµική 
προπαρασκευή των Ναζί (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:183-184). 

Στο ελληνογερµανικό κλήρινγκ το πρόβληµα της διάθεσης των ενεργητικών 
υπολοίπων κατέστη ιδιαίτερα έντονο από τις αρχές του 1936 και αποτέλεσε αντικείµενο 
δριµείας κριτικής από παράγοντες της οικονοµικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Η 
δικτατορία Μεταξά διευθέτησε το ζήτηµα διαθέτοντας το ενεργητικό υπόλοιπο στην 
αγορά πολεµικού υλικού από την Γερµανία σε διογκωµένες τιµές και σε πολλές 
περιπτώσεις µε χαµηλές τεχνικές προδιαγραφές. Η Γερµανία κατόρθωσε µε την 
εµπορική πολιτική των συµφωνιών κλήρινγκ να διεισδύσει στην Νοτιανατολική Ευρώπη 
και να καταστεί ο κυριότερος εµπορικός εταίρος των χωρών της περιοχής, αποµυζώντας 
ουσιαστικά πόρους από τις οικονοµίες των χωρών αυτών και τονώνοντας την δική της 
οικονοµία. 

Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας η Γερµανία ήταν ο µεγαλύτερος 
αγοραστής, και ταυτόχρονα κακοπληρωτής, των κυριότερων ελληνικών εξαγώγιµων 
προϊόντων. Η δεσπόζουσα εµπορική θέση που κατείχε η Γερµανία ευνοήθηκε και από 
την κατά το µάλλον ή ήττον παθητική στάση της Αγγλίας που παρά το σκεπτικισµό µε 

 



 210

τον οποίο αντιµετώπιζε την γερµανική εµπορική διείσδυση στην Ελλάδα, δεν 
ανησυχούσε υπερβολικά στο βαθµό που  ήλεγχε το τραπεζικό σύστηµα, το δηµόσιο 
χρέος και κατ’ επέκταση την ίδια την πολιτική εξουσία της χώρας, τόσο η ίδια όσο και, 
αλλά σε ουσιωδώς µικρότερο βαθµό, η Γαλλία (Χατζηιωσήφ 2007Γ2: 184). 

Στο ίδιο πλαίσιο των συµφωνιών κλήρινγκ του Μεσοπολέµου κινήθηκαν και οι 
εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδας µε τη ναζιστική Γερµανία την περίοδο της Κατοχής. 
Ο διακανονισµός συνέχιζε να πραγµατοποιείται µε συµφωνίες κλήρινγκ µε τις χώρες του 
Άξονα αλλά µε εξαιρετικά επαχθής, για την Ελλάδα, όρους. Οι εξαγωγές της Ελλάδας 
περιελάµβαναν προϊόντα σηµαντικά για τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσµού και την 
παραγωγική διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας όπως λάδι, καπνό, σταφίδα και 
διάφορες πρώτες ύλες. Οι εισαγωγές, κατά µείζονα λόγο, αφορούσαν είδη που κάλυπταν 
ανάγκες των δυνάµεων κατοχής, για λογαριασµό των οποίων και γίνονταν, ενώ µεγάλο 
µέρος από τα προϊόντα που προορίζονταν για τον ελληνικό πληθυσµό ήταν 
δευτερεύουσας σηµασίας. (Τ.τ.Ε 1978:198).  

Οι λογαριασµοί κλήρινγκ της Ελλάδας µε τις χώρες του Άξονα τον πρώτο χρόνο 
της Κατοχής εµφάνιζε µεγάλα ενεργητικά υπόλοιπα υπέρ της Ελλάδας. Αργότερα η 
κατάσταση µεταβλήθηκε και οι λογαριασµοί κλήρινγκ εµφάνιζαν ως το τέλος της 
Κατοχής υψηλό παθητικό υπόλοιπο. Η παθητικότητα που εµφάνιζε όµως το κλήρινγκ 
ήταν πλασµατική και οφειλόταν στους όρους µε τους οποίους διεξάγονταν οι εµπορικού 
συµψηφισµοί, όρους που φυσικά τους επέβαλαν οι κατακτητές. Κατά πρώτον η σχέση 
των τιµών των προϊόντων που αποτελούσαν τον κύριο όγκο του εξωτερικού εµπορίου 
άλλαξε εις βάρος των ελληνικών εξαγωγών ύστερα από αυθαίρετες διατιµήσεις των 
αρχών κατοχής. Επιπλέον µεγάλο µέρος των ελληνικών εξαγωγών που κατευθύνονταν 
στις χώρες του Άξονα, και κυριότατα στη Γερµανία, είτε ως προϊόν επίταξης, είτε όταν 
αυτές αποκτούνταν µε πληθωριστικές δραχµές και σε τιµές που καθορίζονταν αυθαίρετα 
από τις κατοχικές δυνάµεις, δεν εµφανίζονταν στο ενεργητικό υπόλοιπο της Ελλάδας 
στους λογαριασµούς κλήρινγκ. Επιπροσθέτως το παθητικό σκέλος του κλήρινγκ 
διογκώθηκε για την Ελλάδα καθώς µε τη διοχέτευση χρυσών λιρών από τις γερµανικές 
αρχές κατοχής, προκειµένου να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, εµφανίζονταν 
στο ενεργητικό σκέλος του κλήρινγκ για τους γερµανούς το αντίστοιχο δραχµικό 
αντίτιµο που κατέβαλαν οι έλληνες για να αποκτήσουν τις χρυσές λίρες (Τ.τ.Ε 
1978:199). Στην ουσία τους οι συµφωνίες εµπορικών συµψηφισµών της Κατοχής 
αποτελούσαν µια ακόµη µορφή, έστω και έµµεση, επίταξης του οικονοµικού πλούτου 
της χώρας. Η επίταξη του εγχώριου πλούτου πραγµατοποιούνταν µε µια σειρά µεθόδων, 
που ξεκινούσε από την άµεση και βίαια απόσπαση της παραγωγής και των παραγωγικών 
συντελεστών, συµπληρωνόταν από µια σειρά εµπορικών συµφωνιών, µε 
δυσµενέστατους για την ελληνική πλευρά όρους και ολοκληρωνόταν µε την 
πραγµατοποίηση εµπορικών συναλλαγών µε έλληνες επιχειρηµατίες που αποκόµιζαν 
υψηλότατα κέρδη από τις δοσοληψίες τους µε τις κατοχικές αρχές. 

 
 

3.5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 
 
Οι δυνάµεις κατοχής ήδη από τις πρώτες εβδοµάδες της παρουσίας τους στον ελληνικό 
χώρο έσπευσαν να συνάψουν µακροπρόθεσµα συµβόλαια – συνήθως εικοσιπενταετούς 
διάρκειας – µε τα οποία η ελληνική πλευρά δεσµευόταν να διαθέσει την παραγωγή της 
αποκλειστικά στην αντισυµβαλλόµενη γερµανική επιχείρηση, ενώ σπανιότερα οι 
γερµανοί προέβαιναν στην εξαγορά ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συµβάσεις αυτές 
αφορούσαν κυρίων µεταλλευτικές επιχειρήσεις, η παραγωγή των οποίων ήταν 
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εξαιρετικά χρήσιµη για την παροχή των πρώτων υλών στην γερµανική βιοµηχανία. 
Σηµαντικότατη υπήρξε και η διεύρυνση της ελληνογερµανικής συνεργασίας που 
σχετίζονταν µε την διοχέτευση της παραγωγής της ελληνικής βιοµηχανίας για την 
κάλυψη των αναγκών κυρίως των επιτόπιων γερµανικών δυνάµεων, και σε µικρότερη 
έκταση για τις ανάγκες του γερµανικού στρατού στο ανατολικό µέτωπο (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:186). Μεγάλες υπήρξαν και οι ποσότητες λαδιού που εισήχθησαν στην Γερµανία 
από την Ελλάδα, εισαγωγές που κρίθηκαν αναγκαίες για τη διαβίωση του γερµανικού 
πληθυσµού.  
 Ανεξάρτητα πάντως από τις προθέσεις των επιχειρηµατιών που συνήψαν 
συµφωνίες µε του Γερµανούς, είτε αυτές οι προθέσεις εντοπίζονταν στη σφαίρα των 
αδήριτων αναγκών που γεννά το πλέγµα των εµπράγµατων σχέσεων, είτε σχετίζονταν µε 
την φροντίδα για την τύχη τόσο των ίδιων όσο και του προσωπικού τους, όπως 
αναδροµικά ισχυρίστηκε ο Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων (Σ.Ε.Β) (Σ.Ε.Β 1945:94), 
παρήχθησαν πολιτικά αποτελέσµατα. Οι ταξικές αντιθέσεις έγιναν αντικείµενο 
αναγωγής στο επίπεδο της εθνικοφροσύνης, της εθνικής συνείδησης και του 
πατριωτισµού. Οι επιχειρηµατίες που συνεργάστηκαν µε τις κατοχικές αρχές µπήκαν στο 
στόχαστρο της µεγαλύτερης σε µέγεθος και σπουδαιότητας αντιστασιακής οργάνωσης 
του Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο), ενώ όσοι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
παρείχαν διευκολύνσεις, υπηρεσίες ή εκδουλεύσεις κάθε είδους στον κατακτητή 
θεωρήθηκαν ως συνεργάτες του και είχαν την ανάλογη αντιµετώπιση. Η απειλή που 
αντιπροσώπευε για όλους τους ανωτέρω η αντιµετώπιση που τους επιφύλασσε το Ε.Α.Μ. 
τους ωθούσε αυτόµατα να υποστηρίζουν δυνάµεις που αντιτίθεντο στην επικράτηση του 
Ε.Α.Μ. και των εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνικών σκοποθεσιών του, είτε 
επρόκειτο για τον Ε.∆.Ε.Σ. (Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος) είτε για 
διάφορους ένοπλους δορυφόρους των κατακτητών που είχαν ως κοινό τους γνώρισµα 
τον αντικοµµουνισµό (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:181). Οι αντιθέσεις αυτές σε κοινωνικό, 
οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο δεν έχουν τις ρίζες τους στην περίοδο της Κατοχής αλλά 
κατά βάσει στην µεσοπολεµική περίοδο. Κατά την διάρκεια όµως της Κατοχής και λόγω 
ακριβώς των ιδιοµορφιών που χαρακτήρισαν την συγκρότηση και εκδήλωση της 
αντιστασιακής και απελευθερωτικής προσπάθειας, όπως και των συνθηκών που 
δηµιουργήθηκαν στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της χώρας από τον τρόπο που 
επιβλήθηκαν και λειτούργησαν οι κατοχικές δυνάµεις, οι ταξικές αντιθέσεις 
διευρύνθηκαν και οξύνθηκαν στον υπέρτατο βαθµό, γεγονός που υπονόµευσε την 
κοινωνική ειρήνη στην µεταπολεµική Ελλάδα και υπέσκαψε τα θεµέλια της 
µεταπολεµικής προσπάθειας για την οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της 
χώρας. 
 Το ενδιαφέρον των γερµανικών αρχών για τον εγχώριο παραγωγικό µηχανισµό 
της Ελλάδας είχε µία διττή όψη. Ο δευτερογενής τοµέας της ελληνικής οικονοµίας 
προοριζόταν να καλύψει τις ανάγκες των δυνάµεων κατοχής σε είδη ευρείας, κατά κύριο 
λόγο, κατανάλωσης. Ο πρωτογενής όµως τοµέας της ελληνικής οικονοµίας, πέραν της 
ικανοποίησης των επισιτιστικών αναγκών των κατοχικών δυνάµεων, προοριζόταν να 
εξυπηρετήσει σηµαντικό ποσοστό των αναγκών της γερµανικής βιοµηχανίας, και δη της 
πολεµικής βιοµηχανίας, σε µέταλλα. Κατά συνέπεια καθίσταται αντιληπτό ότι οι 
ελληνικές εξορυκτικές επιχειρήσεις αποκτούσαν, σ’ αυτές τις ιδιαίτερες πολεµικές 
συνθήκες όπου η γερµανική βιοµηχανία ήταν αποκοµµένη από τη διεθνή αγορά, µεγάλη 
βαρύτητα στην συνέχιση της γερµανικής πολεµικής προσπάθειας, καθώς η παραγωγή 
από τα ελληνικά ορυχεία µετάλλων όπως το χρώµιο, το νικέλιο και ο µόλυβδος ήταν 
άκρως απαραίτητη για την παραγωγή πολεµικού υλικού από τις γερµανικές βιοµηχανίες 
που προµήθευαν τον γερµανικό στρατό µε το αναγκαίο πολεµικό υλικό (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:192). 
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Η επίταξη εργασίας ήταν το µέσο που χρησιµοποιούνταν από την γερµανική 
κατοχική διοίκηση για την λειτουργία των ορυχείων και γενικότερα για την παραγωγική 
δραστηριότητα της υπαίθρου, κατά µείζονα λόγο της αγροτική παραγωγής, που ήταν 
απαραίτητη για την συντήρηση των γερµανικών στρατευµάτων. Η ίδια µέθοδος 
χρησιµοποιήθηκε από τους κατακτητές για την υλοποίηση των έργων υποδοµής που 
απαιτούνταν για την απόσταση της παραγωγής και την διοχέτευσή της στα γερµανικά 
στρατεύµατα κατοχής. 

Σε αντίθεση όµως µε ότι συνέβαινε στην επαρχία όπου η εκµετάλλευση της 
εγχώριας εργατικής δύναµης µέσω των αγοραίων µηχανισµών αποτελούσε την εξαίρεση, 
στην περιοχή της πρωτεύουσας η εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης 
πραγµατοποιούνταν µέσω των µηχανισµών της αγοράς (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:194). 
Η κατάτµηση της εθνικής αγοράς που υπήρξε αποτέλεσµα του αποκλεισµού της χώρας 
από τις εξωτερικές πηγές ανεφοδιασµού της, εξαιτίας και του ναυτικού αποκλεισµού που 
είχε επιβάλει η Μ. Βρετανία στην κατεχόµενη Ευρώπη, του διοικητικού 
κατακερµατισµού που επικράτησε, αφού στις τρεις µη συνεχείς εδαφικές ζώνες κατοχής, 
τη γερµανική την ιταλική και τη βουλγαρική σύντοµα προστέθηκε και µια τέταρτη 
ασυνεχής εδαφική ζώνη που ελέγχονταν από τους αντάρτες του Ε.Α.Μ., αλλά και της 
κατάρρευσης των εθνικών οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων, εξώθησε την 
πλειονότητα των αγροτών να επιστρέψει στην αυτοκατανάλωση της αγροτικής 
παραγωγής. Πρακτικά η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την µη καταβολή των φόρων και 
την µη αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων των αγροτών δηµιούργησαν µια 
κατάσταση σχετικής αφθονίας, που όµως οφειλόταν στις δεδοµένες έκτακτες συνθήκες 
και σε καµιά περίπτωση δεν συνιστούσε µια αύξηση µόνιµου χαρακτήρα της παραγωγής 
ή της παραγωγικότητας . Η δοµική µάλιστα αδυναµία της ελληνικής γεωργίας να 
επιτύχει εξυγίανση των οικονοµικών της µεγεθών καταδεικνύεται από την ρυθµιστική 
παρέµβαση που πραγµατοποίησε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου σχετικά µε το ζήτηµα 
των αγροτικών χρεών σε µια περίοδο µάλιστα που χαρακτηρίστηκε από τη σαφή άνοδο 
της παραγωγής και της παραγωγικότητας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µετά το 1933 
(Χατζηιωσήφ 2007Γ2:196). Η περιορισµένη έκταση της διαθέσιµης γης,  η έλλειψη 
σύγχρονων µέσων παραγωγής και εργατικών χεριών αλλά και η ανασφάλεια για την τύχη 
που επιφύλαγαν οι κατακτητές στην παραγωγή έθεταν όρια στην αύξηση της παραγωγής.   

Παρόλα αυτά η αύξηση της αγροτικής παραγωγής,  αυτής της περιόδου,  µε τα 
χαρακτηριστικά που αυτή έλαβε όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω,  ήταν ικανή να 
δηµιουργήσει το έδαφος στο οποίο αναπτύχθηκε η ένοπλη αντίσταση και να στηρίξει 
άµεσα και ικανοποιητικά τις επισιτιστικές ανάγκες των ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. (Εθνικός 
Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) που αποτελούσε στρατιωτικό σκέλος του Ε.Α.Μ.  Σε 
πολλές µάλιστα περιπτώσεις το Ε.Α.Μ. ενέταξε στις τάξεις του άτοµα που προέρχονταν 
από τον αγροτικό χώρο,  καθώς οι λεηλασίες στις οποίες επιδίδονταν οι κατακτητές  ή η 
απόσταση  της παραγωγής µε τη µορφή φορολογίας από την κατοχική κυβέρνηση η 
οποία στερούνταν νοµιµοποίησης,  ωθούσαν πολλούς αγρότες να λάβουν την απόφαση 
να ενταχθούν στο αντιστασιακό κίνηµα υπό την σκέπη του Ε.Α.Μ. που διέθετε τόσο 
οργανωτική υποδοµή όσο και ιδεολογικό υπόβαθρο. (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:197). 

Τις επιπτώσεις όµως της αποδιάρθρωσης της εθνικής αγοράς τις αντιµετώπισαν σε 
µεγαλύτερη έκταση και ένταση οι πιο ανεπτυγµένες οικονοµικά περιοχές της χώρας,  που 
παρήγαγαν αποκλειστικά για την αγορά και δεν είχαν τη δυνατότητα να στραφούν στην 
οικονοµία της αυτοκατανάλωσης,  µε αποτέλεσµα οι αστικοί πληθυσµοί να γνωρίσουν 
συνθήκες λιµού µε άµεση συνέπεια τον αποδεκατισµό µεγάλης µερίδας του πληθυσµού,  
ιδιαίτερα τον χειµώνα του 1941-1942.  Οι τραγικές αυτές συνθήκες διαβίωσης των 
αστικών πληθυσµών διαµόρφωσαν το πλέον κατάλληλο έδαφος για τη δηµιουργία της 
µαύρης αγοράς και των  συµπαροµαρτούντων φαινοµένων. 
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Οι επιδράσεις του πληθωρισµού και του λιµού στη βιοµηχανική παραγωγή δεν 
χαρακτηρίζονταν από µια ενιαία κατεύθυνση. Οι βιοµήχανοι που προθυµοποιήθηκαν να 
συνεργαστούν µε την γερµανική κατοχική διοίκηση εξασφάλισαν τις απαραίτητες 
εισροές για την κίνηση της παραγωγικής διαδικασίας στα εργοστάσιά τους ενώ 
ταυτόχρονα αποκτούσαν και µια σταθερή πελατειακή βάση που αντιπροσώπευαν τα 
κατοχικά στρατεύµατα.  Με αυτόν τον τρόπο τα κατοχικά στρατεύµατα λειτουργούσαν 
τόσο ως προµηθευτές των βιοµηχανικών µονάδων,  που στις δεδοµένες συνθήκες ήταν 
µόνο αυτοί που µπορούσαν να αναλάβουν αυτό το ρόλο, όσο και ως αποδέκτες του 
µεγαλύτερου όγκου της παραγωγής,  καθώς ήταν αυτοί που διέθεταν και την ανάλογη 
αγοραστική δύναµη. Αυτή η κατάσταση ίσχυε βεβαίως περισσότερο για τις µονάδες που 
παρήγαγαν κυρίως οικοδοµικά υλικά και το κύκλωµα της µεταλλουργικής βιοµηχανίας,  
αφού οι εκροές αυτών των εργοστασίων ήταν απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων 
υποδοµής και τον εφοδιασµό των στρατιωτικών τους µονάδων. Στο βαθµό όµως που το 
προσωπικό των εργοστασίων αυτών λάµβανε τις αποδοχές του σε χρηµατική µορφή και 
όχι σε είδη πρώτης ανάγκης, εµφανιζόταν απρόθυµο να συµµετάσχει στο παραγωγικό 
αποτέλεσµα, διότι ο υψηλός πληθωρισµός εκµηδένιζε την αγοραστική δύναµη των 
χρηµατικών αµοιβών.   

Αντίθετα στις βιοµηχανίες του τοµέα καταναλωτικών αγαθών,  οι εργαζόµενοι 
ήταν σε θέση να παρακρατούν ένα µέρος της παραγωγής είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω 
της πληρωµής τους σε είδος και να το διοχετεύουν στην µαύρη αγορά (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:198).   

Οι κατακτητές επιχείρησαν να µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του 
πληθωρισµού στη βιοµηχανία µε τη λήψη µέτρων που αφορούσαν τη βελτίωση της 
γενικής επισιτιστικής κατάστασης στα αστικά κέντρα και την παράλληλη στήριξη 
επιλεγµένων βιοµηχανιών µε τη διανοµή συσσιτίου στο προσωπικό τους.  Η προσπάθεια 
για τη βελτίωση της γενικής επισιτιστικής καταστάσης, που επιδιώχθηκε µέσω της 
οργάνωσης δηµοσίων συσσιτίων,  απέτυχε λόγω της εξάπλωσης του αντάρτικου που 
αφαίρεσε από τις δυνάµεις κατοχής τη δυνατότητα ελέγχου της αγροτικής παραγωγής. 
Το µέτρο της διανοµής συσσιτίου στο προσωπικό συγκεκριµένων παραγωγικών 
µονάδων απέδωσε µάλλον περισσότερο, καθώς κάποιες εκτιµήσεις φέρουν περίπου το 
10% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας εργάζεται άµεσα για την πολεµική 
προσπάθεια των δυνάµεων του Άξονα (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:199). ∆ιαφορετική άποψη 
επί του θέµατος εξέφρασε ο Σ.Ε.Β θεωρώντας ότι η Ελλάδα παρείχε στον κατακτητή τη 
µικρότερη προσφορά εργατικής δύναµης στον κατακτητή εν συγκρίσει προς το 
πληθυσµό της χώρας ενώ υποστήριξε ότι αντέδρασε σθεναρά στα διοικητικά και 
νοµοθετικά µέτρα των κατοχικών αρχών αποτρέποντας την εκούσια µετακίνηση 
ειδικευµένου εργατικού προσωπικού προς εχθρικές χώρες, σε βαθµό µάλιστα να 
απειληθεί ο πρόεδρος του Σ.Ε.Β προσωπικά (Σ.Ε.Β 1945:94). 

Επιχειρώντας µια γενικότερη εκτίµηση για το βαθµό και τον τρόπο ελέγχου του 
παραγωγικού δυναµικού της χώρας από τις δυνάµεις κατοχής είναι δυνατόν να 
υποστηριχθεί ότι όσες µονάδες παρήγαγαν προϊόντα που ήταν απαραίτητα για την 
κάλυψη των πολεµικών αναγκών των κατοχικών στρατευµάτων ελέγχονταν κατά τρόπο 
αυστηρό και άµεσο από τη γερµανική κατοχική διοίκηση. Τέτοιες µονάδες ήταν τα 
ορυχεία, οι χηµικές βιοµηχανίες,  τα µηχανουργεία και εν γένει οι βιοµηχανίες 
κατεργασίες µετάλλου.  Στις βιοµηχανίες παραγωγής καταναλωτικών αγαθών 
αποδείχτηκε αποτελεσµατικότερη η πολιτική διατήρησης µιας σχετικής διοικητικής 
αυτονοµίας και η παροχή κινήτρων τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζόµενους 
που συνίσταντο στην παρακράτηση µέρους της παραγωγής από αυτούς που διοικούσαν 
και ήλεγχαν την παραγωγή, δηλαδή τους εργοδότες και ορισµένα υψηλόβαθµα στελέχη 
των επιχειρήσεων αυτών, και στην διανοµή συσσιτίου αλλά και στην αµοιβή σε είδος του 
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προσωπικού των βιοµηχανιών αυτών (Θωµαδάκης 2006 (1981):127). Αναφοράς αξίζει 
και το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις και οι έντονες αντιδράσεις των εργαζοµένων είτε 
στην επίταξη εργασίας είτε στην παροχή πενιχρών κινήτρων όπως οι µισθολογικές 
αυξήσεις χρηµατικής µορφής, που εξουδετερώνονταν από τον καλπάζοντα πληθωρισµό,  
η διανοµή πρόσθετου σιτηρέσιου, που συχνά αδυνατούσαν ή ήταν απρόθυµες να 
παράσχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, τροφοδοτούσαν απεργίες µεγάλης κλίµακας αλλά 
και διεύρυναν την απήχηση και την βάση του αντιστασιακού κινήµατος στα αστικά 
κέντρα. Πρωτίστως µάλιστα οι αντιδράσεις αυτές ενίσχυσαν τις τάξεις του Ε.Α.Μ., το 
οποίο κατόρθωσε να κινητοποιήσει την συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού κόσµου 
παρόλο που ελέγχονταν από το Κ.Κ.Ε. και παρά το γεγονός ότι µικρή µερίδα των 
εργαζοµένων ανήκε στην αριστερή τάση που Ε.Α.Μ.(Χατζηιωσήφ 2007Γ2:203) και 
(Θωµαδάκης :2006(1981) 128-129). 

Στα παρεχόµενα κίνητρα των γερµανικών αρχών στηρίχθηκε και η προσπάθεια των 
τελευταίων να στρατολογήσουν πάσης φύσεως και ειδίκευσης εργατικό δυναµικό που θα 
µεταφέρονταν στη Γερµανία για να εργαστούν σε επιχειρήσεις και έργα που 
πραγµατοποιούνταν εκεί. Η καλή διατροφή, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, η 
ασφαλιστική κάλυψη, τα υψηλότερα ηµεροµίσθια αλλά και η τοποθέτησή τους σε 
σχετικά ασφαλείς περιοχές που δεν κινδύνευαν από τους βοµβαρδισµούς των συµµάχων 
συνιστούσαν τα βασικά κίνητρα που παρέχονταν, ή τουλάχιστον προβάλλονταν από τη 
γερµανική προπαγάνδα, προκειµένου να καταστεί ελκυστική για τους Έλληνες εργάτες 
να µεταβούν εθελουσίως στη Γερµανία (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:206). Πέραν όµως των 
παραπάνω κινήτρων, που οδήγησαν  σηµαντικό αριθµό ελλήνων εργατών να 
στρατολογηθεί εκουσίως για να εργαστεί για λογαριασµό του Γ’ Ράιχ στη Γερµανία, 
πρέπει να συνεκτιµηθούν και πρόσθετοι λόγοι, που ίσως να αποτελούσαν και ισχυρότερα 
κίνητρα από αυτά που προπαγάνδισαν οι γερµανικές αρχές, και συνδέονταν µε την 
επικρατούσα κατάσταση την τελευταία περίοδο της Κατοχής. Συγκεκριµένα οι εµφύλιες 
συγκρούσεις ανάµεσα στις αντιστασιακές οργανώσεις, οι µάχες των ανταρτών µε τους 
ταγµατασφαλίτες, που αποτελούσαν ένοπλα σώµατα που συγκροτήθηκαν από την 
τελευταία κατοχική κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη µε στόχο την καταστολή της 
αντιστασιακής δράσης του Ε.Λ.Α.Σ., καθώς και τα αντίποινα των Γερµανών οδήγησαν 
στην κατάρρευση της αγροτικής οικονοµίας και δηµιούργησαν µάζες εξαθλιωµένων 
προσφύγων και στην ύπαιθρο, που αντιµετώπισαν ως διέξοδο τη µετάβαση στη 
Γερµανία.  Ανάµεσα σ’ αυτούς τους πληθυσµούς που η κατάσταση της υγείας τους τους 
επέτρεπε να µεταφερθούν στη Γερµανία και να εργαστούν εκεί υπήρχαν δωσίλογοι που 
συνεργάστηκαν µε τις δυνάµεις κατοχής αλλά και άτοµα που έλαβαν ενεργό ρόλο στον 
αντιστασιακό αγώνα. Οι ετερόκλητο αυτές οµαδώσεις ριψοκινδύνευσαν να µεταβούν για 
εργασία στη Γερµανία για να αποφύγουν τις διώξεις, η κάθε µια από την σκοπιά της, της 
αντίπαλης πλευράς (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:209).   

Εάν επιχειρηθεί µια εκτίµηση, στα οµολογουµένως αποσπασµατικά και ανεπαρκή 
στοιχεία που διαθέτουµε, για τη στρατολόγηση των Ελλήνων εργατών που 
µεταφέρθηκαν στη Γερµανία ως ποσοστό του οικονοµικά ενεργά πληθυσµού αυτά θα 
πρέπει να κυµαίνονταν ανάµεσα στο 0,5% και στο 1,1%. Αν σε αυτό το µέγεθος 
συνυπολογισθεί και το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού που εργάζονταν 
στην Ελλάδα σε έργα για λογαριασµό των κατοχικών αρχών αλλά και σε επιχειρήσεις 
που συνεργάζονταν µε τους κατακτητές τότε κατά προσέγγιση περίπου 25% του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της Ελλάδος εργάζονταν για την πολεµική προσπάθεια 
των δυνάµεων του Άξονα (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:208). 

Αποτιµώντας, σε αδρές γραµµές, το µέγεθος των απωλειών σε όρους έµψυχου 
δυναµικού και παραγωγικής δυναµικότητας την περίοδο της Κατοχής, αυτό υπήρξε 
τεράστιο. Η καλλιεργούµενη έκταση περιορίστηκε στο 70% της αντίστοιχης 
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προπολεµικής και η στρεµµατική απόδοση µειώθηκε και κάτω από το ήµισυ. Άµεση 
συνέπεια των παραπάνω ήταν να σηµειωθεί η κατακόρυφη πτώση της αγροτικής 
παραγωγής, που κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου δεν ξεπέρασε, παρά τις πιο 
αξιόπιστες εκτιµήσεις, το 40% της προπολεµικής παραγωγής(Τ.τ.Ε 1978:206). 
Ακολούθως η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων κυµαινόταν γύρω στο 40 µε 60% της 
αντίστοιχης προπολεµικής ενώ η παραγωγή αλιευµάτων άγγιξε µόλις το 25% της 
προπολεµικής.   

Η βιοµηχανική παραγωγή, εξαίροντας τις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους ήταν 
απαραίτητες για τη συντήρηση των δυνάµεων των κατακτητών και την συνέχιση της 
πολεµικής τους προσπάθειας, σχεδόν εκµηδενίστηκε, δεδοµένης της καθολικής έλλειψης 
των αναγκαίων για τη λειτουργία τους εισροών (πρώτες ύλες, καύσιµα, ανταλλακτικά 
µηχανηµάτων κ.λ.π. Ενδεικτικό για την έκταση της καταστροφής που γνώρισε η 
ελληνική βιοµηχανία είναι ότι το 1946 η βιοµηχανική παραγωγή µόλις και µετά βίας 
ανήλθε στο 60% της προπολεµικής, παρόλο που η απασχόληση στον τοµέα αυτό 
κυµαινόταν περίπου στο 80% της προπολεµικής (Τ.τ.Ε 1978:209). Η παραγωγική 
ικανότητα της χώρας περιορίστηκε στο ελάχιστο, καθώς το πραγµατικό κεφάλαιο στον 
πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα όσο και ο τοµέας των µεταφορών γνώρισε σχεδόν 
ολοκληρωτική καταστροφή είτε από τις εχθροπραξίες είτε από τις επιτάξεις των 
κατακτητών, οι οποίοι κατά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα επιδόθηκαν στην 
καταστροφή µεγάλου µέρους του πάγιου κεφαλαίου που είχαν επιτάξει αλλά και 
διαφόρων έργων υποδοµής. 

Αναφορικά µε τις απώλειες σε ανθρώπινο δυναµικό περισσότερο από µισό 
εκατοµµύριο Έλληνες απεβίωσαν την τετραετία 1940 - 1944 ως απόρροια των 
πολεµικών επιχειρήσεων, των εκτελέσεων, του λιµού και των ασθενειών που έπληξαν 
µεγάλη µερίδα του πληθυσµού. Οι ανθρώπινες απώλειες και η κάµψη των γεννήσεων 
οδήγησαν στη µείωση του πληθυσµού της χώρας σε 7,150,000 άτοµα το 1946 
από7,300,000 που ήτανε το 1940 (Τ.τ.Ε 1978:212). Οι αρρώστιες και ο υποσιτισµός 
υπονόµευσαν την υγεία του πληθυσµού σε τέτοιο βαθµό, ώστε περίπου δύο εκατοµµύρια 
άνθρωποι, κάτι λιγότερο από το 1/3 του πληθυσµού της χώρας, να περιθάλπονται για να 
επιζήσουν από διεθνείς, εθνικούς και ιδιωτικούς οργανισµούς (Τ.τ.Ε 1978:212).  
Συνολικά οι ανθρώπινες απώλειες προσέγγισαν το 7% του πληθυσµού της χώρας. 
Επιπροσθέτως στις αρνητικές επιπτώσεις του κατοχικού υποσιτισµού πρέπει, εκτός των 
απωλειών, να προσµετρηθεί και η εντυπωσιακή µείωση  της σχέσης µεταξύ αναστήµατος 
και ηλικίας που διαπιστώθηκε στα παιδιά των έξι µέχρι δεκαέξι χρόνων. Παράλληλα 
περισσότερο από ένα εκατοµµύριο Έλληνες έµειναν άστεγοι και το 1/4 των κτιρίων κάθε 
είδους είτε καταστράφηκε ολοσχερώς είτε υπέστη σοβαρές φθορές (Τ.τ.Ε 1978:212).   

Ιδιαίτερης µνείας χρήζει και η καταστροφή που σηµειώθηκε στον τοµέα των 
µεταφορών. Η ελληνική ναυτιλία κατέχοντας προπολεµικά την ενάτη θέση στο διεθνή 
ναυτιλιακό στίβο από άποψη χωρητικότητας, ήρθε αντιµέτωπη µε την απώλεια του 72% 
της ολικής χωρητικότητας του στόλου της (Τ.τ.Ε 1978:213). Στη ουσία συντελέστηκε 
εκµηδένιση του ελληνικού ναυτιλιακού στόλου αν συνεκτιµηθούν και οι απώλειες που 
υπήρξαν στο ανθρώπινο δυναµικό της ελληνικής ναυτιλίας. Ολοσχερής πρέπει να 
θεωρηθεί και η καταστροφή που επήλθε στο σιδηροδροµικό και το οδικό δίκτυο της 
χώρας, αφού το πρώτο καταστράφηκε σε ποσοστό άνω του 80%, µε την ίδια εικόνα 
καταστροφών να παρουσιάζει και το τροχαίο υλικό των σιδηροδρόµων, ενώ το δίκτυο 
οδικών µεταφορών κυριολεκτικά στο τέλος της κατοχικής περιόδου ήταν σχεδόν 
ανύπαρκτο και το αντίστοιχο τροχαίο υλικό να εµφανίζεται εκµηδενισµένο και εντελώς 
ανίκανο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες (Τ.τ.Ε 1978:213-214).   

Ο απολογισµός της κατοχικής περιόδου φέρνει την Ελλάδα να έχει υποστεί 
καταστροφές σε όλα τα επίπεδα σε τέτοια έκταση και ένταση που να δικαιολογείται η 
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εκτίµηση ότι ήταν η χώρα που υπέστη αναλογικά µε τον πληθυσµό της και την 
οικονοµική της ισχύ τις µεγαλύτερες απώλειες, συγκρίσιµες ίσως µόνο µε τις αντίστοιχες 
απώλειες που γνώρισε η Ρωσία, από την διεξαγωγή του Β’ Παγκοσµίου πολέµου.   
 
 
3.6. Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1941 - 1944 ΚΑΙ ΟΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  
 
Η κατάληψη της Ελλάδας από τα γερµανικά στρατεύµατα τον Απρίλιο του 1941 και η 
διαίρεση της ελληνικής επικράτειας σε τρεις ζώνες διοικητικού ελέγχου - τη γερµανική, 
την ιταλική και τη βουλγαρική - δροµολόγησε ταυτόχρονα την κυκλοφορία παράλληλα 
µε τη δραχµή τριών διαφορετικών νοµισµατικών µονάδων: του γερµανικού «κατοχικού» 
µάρκου, της ιταλικής «µεσογειακής» δραχµής και του βουλγαρικού λεβ (Θωµαδάκης 
2006(1981:123), (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002:194). Τα νοµίσµατα αυτά µην 
έχοντας καµία απολύτως αξία στο εξωτερικό και προκαλώντας µε τη χρήση τους 
σύγχυση, αναφορικά µε την αγοραστική δύναµη που αντιπροσώπευαν, και φαινόµενα 
νοµισµατικής αποδιοργάνωσης, αποσύρθηκαν τους επόµενους µήνες από την 
κυκλοφορία και από την 1η Αυγούστου 1941 η δραχµή αποτέλεσε και πάλι το µοναδικό 
συναλλακτικό µέσο της χώρας (Θωµαδάκης 2006(1981:123), (Αλογοσκούφης, 
Λαζαρέτου 2002:194). 

Η επικράτηση της δραχµής ως του µοναδικού µέσω ανταλλαγών και οι µεγάλες 
ανάγκες συντήρησης των κατοχικών στρατευµάτων, σε συνδυασµό µε την πολιτική των 
γερµανικών αρχών της απόσπασης παραγωγικού πλούτου από την Ελλάδα και την 
χρησιµοποίηση του ελληνικού παραγωγικού δυναµικού για τον εφοδιασµό των 
δυνάµεων του Άξονα µε υλικό που ήταν απαραίτητο για την συνέχιση της πολεµικής 
τους προσπάθειας, ώθησε τους Γερµανούς να θέσουν υπό τις εντολές τους την Τ.τ.Ε  
προκειµένου η τελευταία να εκδώσει όσα τραπεζογραµµάτια επιθυµούσαν οι κατοχικές 
αρχές.  Η διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν το Υπουργείο Οικονοµικών να δίνει 
έγγραφες εντολές προς το ∆ιοικητή της Τ.τ.Ε, ώστε αυτή να εκδίδει τραπεζογραµµάτια 
για την καταβολή συνεχώς διογκούµενων προκαταβολών για λογαριασµό της 
γερµανικής διοίκησης, µε τη µορφή είτε πολεµικών αποζηµιώσεων είτε πιστώσεων προς 
τις κατοχικές αρχές (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002:192). 

Στις χρηµατικές ανάγκες των δυνάµεων κατοχής πρέπει φυσικά να προστεθούν και 
οι δαπάνες του ελληνικού ∆ηµοσίου για την καταβολή των µισθών και των συντάξεων. 
Οι δηµόσιες µάλιστα δαπάνες ήταν αυξηµένες σε σχέση µε το πρόσφατο πολεµικό 
παρελθόν, καθώς από τα 140.000 άτοµα που απασχολούνταν προπολεµικά στο δηµόσιο 
τοµέα ή λάµβαναν τη σύνταξή τους από αυτόν, µέχρι το Νοέµβριο του 1944 ο αριθµός 
αυτός υπερδιπλασιάστηκε (324.000) (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002:196). Η 
δηµοσιονοµική αυτή επέκταση πραγµατοποιήθηκε την συγκεκριµένη περίοδο µάλλον 
για λόγους αµιγώς ανθρωπιστικούς, ώστε να είναι σε θέση, έστω και µε τις πενιχρότατες 
απολαβές τις οποίες ελάµβαναν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, να καλύψουν 
τις πλέον στοιχειώδες βιοτικές τους ανάγκες. Είναι ευνόητο ότι οι µε αποδιοργανωµένο 
το εγχώριο παραγωγικό µηχανισµό και την οικονοµία εν γένει και µε ανύπαρκτο 
εξωτερικό εµπόριο η εισροή πόρων, από τους φόρους και δασµούς, στα δηµόσια ταµεία 
ήταν από ελάχιστη έως µηδενική. Κατά συνέπεια η µόνη πηγή εσόδων για τις κατοχικές 
ελληνικές κυβερνήσεις ήταν η προσφυγή στο εκδοτικό προνόµιο της Τ.τ.Ε.   

Φυσικό επακόλουθο της εκτεταµένης προσφυγής στο εκδοτικό προνόµιο,  που 
αποτελούσε άλλωστε τη µοναδική πηγή άντλησης πόρων τόσο για τις κατοχικές 
κυβερνήσεις όσο και για τις δυνάµεις κατοχής, ήταν η εµφάνιση υψηλού πληθωρισµού 
που δεν άργησε να λάβει καλπάζουσα µορφή και να εκτιναχθεί σε αστρονοµικά ύψη. Η 
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υπερβάλλουσα προσφορά χρήµατος και η ανυπαρξία προσφοράς προϊόντων, αφού ο 
παραγωγικός µηχανισµός είχε ουσιαστικά καταρρεύσει εξαιτίας των καταστροφών των 
κατακτητών αλλά και του πολέµου που προηγήθηκε της Κατοχής, κατέστησαν 
αναπόδραστη την εκτίναξη του πληθωρισµού και τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής. 
Με εξαίρεση το χρονικό διάστηµα από το Νοέµβριο του 1942 έως το Φεβρουάριο του 
1943 που υπήρξε καθοδική τάση στις τιµές των αγαθών,  καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κατοχικής περιόδου ο πληθωρισµός κινούνταν σε δυσθεώρητα ύψη σηµειώνοντας το 
ανώτατο σηµείο ανόδου του το Νοέµβριο του 1943 (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 
2002:194). Η πτωτική πορεία των τιµών κατά το χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου 1942 - 
Φεβρουαρίου 1943 είναι δυνατόν να αποδοθεί σε τρία γεγονότα. Πρώτον στον 
εκτεταµένο αποθησαυρισµό τραπεζογραµµατίων και την επάνοδό τους στις τράπεζες, 
λόγω της νικηφόρας έκβασης των πολεµικών επιχειρήσεων των συµµάχων κατά των 
Γερµανών στη Βόρεια Αφρική και στις προσδοκίες που γεννήθηκαν για γρήγορη 
απελευθέρωση της χώρας. ∆εύτερον στην άµβλυνση του επισιτιστικού προβλήµατος 
λόγω της διάθεσης στην αγορά µεγάλων αποθεµάτων που είχαν αποθηκευτεί από τους 
κερδοσκόπους, προκειµένου να δηµιουργήσουν τεχνητή έλλειψη αγαθών στην αγορά και 
να επιτύχουν υψηλότερες τιµές για τα προϊόντα τους. Ειδικότερα οι νικηφόρες πολεµικές 
επιχειρήσεις των συµµαχικών στρατευµάτων στη Βόρεια Αφρική θορύβησε τους 
κερδοσκόπους της Αθήνας γιατί η άρση του αποκλεισµού της Αθήνας θα µπορούσε να 
ανεφοδιάσει την Αθήνα µε αγαθά, να ρίξει τις τιµές τους και να προκαλέσει σηµαντικές 
ζηµιές σε όλους τους προµηθευτές που τα αποθήκευαν προσβλέποντας σε άνοδο της 
τιµής τους στο µέλλον.  Ενδεικτικό του µεγάλου µεγέθους των αποθησαυρισµένων 
αποθεµάτων είναι ότι οι τιµές των τροφίµων µειώθηκαν το Νοέµβριο του 1942 κατά 50% 
(Θωµαδάκης 2006(1981):135). Ένας τρίτος παράγοντας στον οποίο θα πρέπει να 
αποδοθεί η πτώση των τιµών το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι τα µέτρα που 
έλαβε η γερµανική οικονοµική επιτροπή υπό τον Herman Neubacher. 

Ο Herman Neubacher υπήρξε ο έκτακτος εντεταλµένος του Ράιχ για τα ζητήµατα 
της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής που τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση, 
µαζί µε έναν Ιταλό οµόλογό του, τον Οκτώβριο του 1942. Αποστολή του Neubacher, ο 
οποίος υπήρξε επικεφαλής µιας γερµανικής οικονοµικής επιτροπής που είχε σταλεί από 
τη Γερµανία στην Αθήνα, ήταν να ελεγχθεί ο υπερπληθωρισµός που υπέσκαπτε τα 
θεµέλια του ελληνικού νοµισµατικού συστήµατος σε βαθµό που αυτό απειλούνταν µε 
πλήρη αποδιάρθρωση. Οι ελληνικές κατοχικές κυβερνήσεις είχαν θορυβηθεί από τις 
εκρηκτικές διαστάσεις που λάµβαναν οι πληθωριστικές πιέσεις, επειδή αυτή η εξέλιξη 
παρέλυε τις λειτουργίες του κρατικού µηχανισµού και υποµόνευε το κοινωνικό 
καθεστώς, το οποίο είχαν αναλάβει να διαφυλάξουν από τις πολιτικές συνέπειες της 
στρατιωτικής ήττας της Ελλάδος το 1941 (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:210). Τους ίδιους 
προβληµατισµός ενστερνίζονταν και οι ιταλικές αρχές κατοχής, γιατί διακυβεύονταν η 
οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα µιας χώρας που µακροπρόθεσµα είχε 
κατοχυρωθεί στο δικό τους ζωτικό χώρο (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:210). Αναφορικά µε τα 
αίτια του υπερπληθωρισµού ελληνικές και  ιταλικές αρχές συνέκλιναν στη διαπίστωση 
ότι αιτία της κατάρρευσης της αγοραστικής αξίας της δραχµής ήταν οι δαπάνες κατοχής 
που κατέβαλε το ελληνικό ∆ηµόσιο στις δυνάµεις κατοχής, δαπάνες που ελλείψει 
φορολογικών εσόδων καλύπτονταν µε την έκδοση χαρτονοµίσµατος, γεγονός που 
ισοδυναµούσε µε την επιβολή του λεγόµενου φόρου πληθωρισµού (tax inflation). Ο 
φόρος αυτός καλείται έτσι γιατί η αύξηση του πληθωρισµού που προκαλείται από την 
κάλυψη των δηµοσίων ελλειµµάτων µε έκδοση νέου χρήµατος και συνεπακόλουθο την 
αύξηση της προσφοράς χρήµατος, αφαιρεί ουσιαστικά αγοραστική δύναµη από τους 
φορολογούµενους, εξαιτίας του πληθωρισµού, κάτι που ισοδυναµεί µε επιβολή 
φορολογίας, αφού η αγοραστική δύναµη που αφαιρείται από τους πολίτες µεταβιβάζεται 
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ουσιαστικά στο κράτος, καθώς η ανάγκη κάλυψης των δηµοσίων δαπανών είναι αυτή 
που προκαλεί τις πληθωριστικές πιέσεις.    

Οι γερµανικές αρχές από την πλευρά τους αδιαφορούσαν για την επιβίωση του 
ελληνικού κοινωνικού καθεστώτος, επείγονταν όµως για την αντιµετώπιση του 
υπερπληθωρισµού, επειδή καθιστούσε επιζήµια για τις γερµανικές βιοµηχανίες την 
εισαγωγή των απαραίτητων ελληνικών πρώτων υλών (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:210). Αυτή 
η εξέλιξη οφειλόταν στο ότι για λόγους γενικότερης οικονοµικής πολιτικής παρέµενε 
ουσιαστικά σταθερή η ισοτιµία µάρκου και δραχµής βάσει τις οποίας διεξάγονταν οι 
ελληνογερµανικές εµπορικές ανταλλαγές στο πλαίσιο της συµφωνίας κλήρινγκ του 1952 
που εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ. Η αξία σε µάρκα των ελληνικών πρώτων υλών 
κυµαίνονταν σε τέτοια ύψη, δεδοµένου ότι οι σε πληθωριστικές δραχµές εκφρασµένες 
τιµές των προϊόντων αυτών βρίσκονταν σε αστρονοµικά επίπεδα και ότι η ισοτιµία 
δραχµής και µάρκου ήταν διοικητά καθορισµένη να παραµένει αµετάβλητη, εξέλιξη που 
καθιστούσε αδύνατο για τις γερµανικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα αυξηµένα 
κοστολόγια εισαγωγής των ελληνικών πρώτων υλών. Η αντιµετώπιση αυτής της 
κατάστασης απαιτούσε, κατά την θεώρηση της οικονοµικής επιτροπής που συστήθηκε 
από τους κατακτητές για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του υπερπληθωρισµού, µέτρα 
που θα απέβλεπαν στην αποκατάσταση και διατήρηση της ελεύθερης αγοράς και στη 
συγκράτηση των δαπανών των κατοχικών δυνάµεων, το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος 
των οποίων αντιπροσώπευαν οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών (περίπου το 90%) από 
ελληνικές επιχειρήσεις (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:210-211).   

Τα πρώτα µέτρα που έλαβε ο Neubacher αφορούσαν την προσωρινή άρση των 
πληρωµών της γερµανικής κατοχικής διοίκησης και τους περιορισµούς στην τραπεζική 
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Τα µέτρα αυτά σηµατοδοτούσαν την αναγνώριση του 
πληθωριστικού ρόλου της δράσης των βιοµηχάνων και των επιχειρήσεων που 
εµπλέκονταν στην εκτέλεση έργων υποδοµής. Στις επιχειρήσεις πρέπει να 
προσµετρηθούν και οι εισαγωγείς γερµανικών αγαθών που εκµεταλλευόµενοι τη 
σταθερή ισοτιµία δραχµής - µάρκου προµηθεύονταν τα γερµανικά προϊόντα σε 
εξαιρετικά χαµηλές τιµές, ενώ τα διέθεταν στην ελληνική αγορά στις επικρατούσες 
υψηλές πληθωρικές τιµές (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:211). Για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που προέκυπταν από τη σταθερή ισοτιµία δραχµής - µάρκου 
αποφασίστηκε η επιβολή ενός είδους αντισταθµιστικού φόρου στις εισαγωγές µε το 
προϊόν του οποίου ένα µέρος κατευθύνθηκε στην επιδότηση των ελληνικών εξαγωγών 
µεταλλευµάτων και άλλων πρώτων υλών που είχαν ως περιορισµό τη Γερµανία ενώ το 
υπόλοιπο προστίθεντο στις πιστώσεις που το ελληνικό ∆ηµόσιο χορηγούσε στις δυνάµεις 
κατοχής (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:211). (Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002:194). O 
Neubacher προχώρησε και στην κατάργηση του ελέγχου των τιµών στα τρόφιµα για να 
πληγεί η µαύρη αγορά ενώ προέβη και στην εισαγωγή τροφίµων από χώρες - 
δορυφόρους της Γερµανίας στα Βαλκάνια,  που σε συνδυασµό µε τις διανοµές τροφίµων 
από το ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό θεωρούνταν ως επαρκείς συνθήκες για την αύξηση της 
προσφοράς αγαθών που θα εξοµάλυνε τη λειτουργία της αγοράς (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:211). 

Τα πιο σηµαντικά µέτρα όµως της πολιτικής του Neubacher ήταν αυτά που 
αφορούσαν στην πολιτική ανοικτής αγοράς χρυσών λιρών που στόχευε στην 
απορρόφηση της πλεονάζουσας αγοραστικής δύναµης των Ελλήνων προµηθευτών των 
κατοχικών αρχών αλλά και αυτών που εφοδίαζαν µε αγαθά τη µαύρη αγορά. Οι 
προµηθευτές των Γερµανών, των κατοχικών ελληνικών κυβερνήσεων και της µαύρης 
αγοράς ήταν οι αποδέκτες πληρωµών µεγάλων ποσών δραχµών. Στην προσπάθειά τους 
να αποφύγουν το κόστος της συνεχούς µείωσης της αγοραστικής δύναµης των 
δραχµικών διαθεσίµων τους, λόγω υπερπληθωρισµού, κατέφευγαν στη µετατροπή των 
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διαθεσίµων τους σε χρυσές λίρες, σε ακίνητα και στην αποθεµατοποίηση αγαθών, σε 
αξίες που διατηρούσαν την αγοραστική τους δύναµη σε περιβάλλον νοµισµατικής 
αποδιοργάνωσης και εκφυλισµού της λειτουργίας των επίσηµων κρατικών συµβατικών 
συναλλακτικών µέσων, δηλαδή των τραπεζογραµµατίων που εκδίδουν τα Εκδοτικά 
Ιδρύµατα. Οι προµηθευτές, είτε αυτοί ήταν εγχώριοι παραγωγοί, είτε εισαγωγείς 
γερµανικών αγαθών, είτε συνεργάτες των κατοχικών δυνάµεων ή των ελληνικών 
κατοχικών κυβερνήσεων ή µεσάζοντες κάθε είδους στο εγχώριο συναλλακτικό 
κύκλωµα, έσπευδαν να µετατρέψουν τα χρηµατικά τους διαθέσιµα σε αξίες που η τιµή 
τους δεν υποχωρεί ή και αυξάνεται ραγδαία σε συνθήκες υπερπληθωρισµού, όπως 
χρυσές λίρες, ακίνητα και αγαθά, επιταχύνοντας την πτώση της αξίας της δραχµής, 
συµβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των ισχυρότατων πληθωριστικών πιέσεων και 
αυξάνοντας ταυτόχρονα την αξία των δικών τους τοποθετήσεων (Θωµαδάκης 
2006(1981:134), (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:134).   

Το πιο χαρακτηριστικό µέτρο και αυτό µε τη µεγαλύτερη µεταπολεµική 
σπουδαιότητα ήταν η πώληση χρυσού - αγγλικών λιρών και γαλλικών ναπολεωνίων - στο 
Χρηµατιστήριο της Αθήνας, προκειµένου να απορροφηθούν τα χρηµατικά πλεονάσµατα 
που είχαν συσσωρεύσει οι προµηθευτές των κατοχικών αρχών και της µαύρης αγοράς για 
να συγκρατηθεί µε τον τρόπο αυτό η τιµή της χρυσής λίρας, να µειωθεί η ζήτηση αγαθών 
και να περιοριστούν οι οξύτατες πληθωριστικές πιέσεις. Τα έσοδα σε δραχµές από τις 
πωλήσεις χρυσού διατίθεντο για την κάλυψη των δαπανών της γερµανικής κατοχικής 
διοίκησης προς τους Έλληνες προµηθευτές της χωρίς να επιβαρύνουν οι δαπάνες αυτές 
το ελληνικό ∆ηµόσιο (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:212). Αξίζει αναφοράς ότι µέρος των 
χρυσών λιρών που διετέθη στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας για τη συγκράτηση της τιµής 
της χρυσής λίρας και την αναχαίτιση του καλπάζοντος πληθωρισµού προήλθε από τις 
10.000 χρυσές λίρες που κατέβαλε η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης, εξαγοράζοντας 
την απαλλαγή των Εβραίων που είχαν επιζήσει από την χρησιµοποίησή τους στην 
εκτέλεση έργων υποδοµής και την εξόρυξη µεταλλευµάτων (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:292). 
Το µεγαλύτερο όµως τµήµα των χρυσών λιρών που πουλήθηκαν στο Χρηµατιστήριο της 
Αθήνας, που σύµφωνα µε εκτιµήσεις ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 1943, προέρχονταν 
από τη  δήµευση των περιουσιών των Ελλήνων Εβραίων και κυρίως της Θεσσαλονίκης, 
ενώ το Νοέµβριο του 1943 άρχισαν οι αποστολές χρυσού από τη Reichsbank, τη 
γερµανική KT, γιατί τα αποθέµατα χρυσού που είχαν αποσπάσει οι Γερµανοί από τους 
Έλληνες Εβραίους εξαντλήθηκαν. Οι αποστολές χρυσού από τα γερµανικά αποθέµατα 
διήρκεσαν µέχρι τον Ιανουάριο του 1944 και υπήρξαν κατώτερες ως αξιακό µέγεθος από 
το χρυσό που αποσπάσθηκε  από τα µέλη της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας 
(Χατζηιωσήφ 2007Γ2:213). 

Η εφαρµογή όµως της πολιτικής ανοιχτής αγοράς  σήµαινε ότι η γερµανική 
κατοχική διοίκηση προχωρούσε πέρα από τη στιγµιαία στήριξη του ελληνικού 
καπιταλισµού, σε µια ευρύτερη συµφωνία µε τους πολιτικούς εκπροσώπους της 
ελληνικής αστικής τάξης. Η τοποθέτηση του Ι. Ράλλη στην πρωθυπουργία της κατοχικής 
κυβέρνησης τον Απρίλιο του 1943, που υπήρξε πολιτικός του Λαϊκού κόµµατος και η 
επιλογή του Γεωργίου Μερκούρη τον Ιανουάριο του 1943 για τη θέση του διοικητή της 
Ε.Τ.Ε., πρόσωπο που επίσης υπήρξε πολιτικό στέλεχος του Λαϊκού κόµµατος, ενισχύουν 
µια τέτοια διαπίστωση. Άλλωστε η παραχώρηση της άδειας στον Ι. Ράλλη για τη 
συγκρότηση των Ταγµάτων Ασφαλείας ήταν έναν από τους όρους τους οποίους έθεσε ο 
Ι. Ράλλης για να αναλάβει την πρωθυπουργία, γεγονός που καταδεικνύει την αναγνώριση 
από τη γερµανική διοίκηση ότι στη δεδοµένη ιστορική συγκυρία τα συµφέροντά της 
συνταυτίζονται µε εκείνα του ελληνικού αστικού κοινωνικού συνασπισµού 
(Χατζηιωσήφ 2007Γ2:214-215). 
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Η παρεµβατική πολιτική του Neubacher ελάχιστα απέδωσε καθώς ο 
υπερπληθωρισµός συνεχίσει να εκδηλώνει τη δυναµική του ακόµα εντονότερα από το 
καλοκαίρι του 1943 µέχρι και το τέλος της κατοχικής περιόδου τον Οκτώβριο του 1944. 
Τα αίτια της αποτυχίας µπορούν να αποδοθούν τόσο στα εγγενή προβλήµατα 
νοµισµατικής σταθερότητας που αντιµετωπίζει µια οικονοµία που βρίσκεται υπό κατοχή, 
µε συρρικνωµένα, σε µείζονα βαθµό, το παραγωγικό της δυναµικό και µε κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες που λειτουργούν απορρυθµιστικά στην οργάνωση και εκδήλωση 
οποιασδήποτε συντονισµένης συλλογικής προσπάθειας που θα προωθούσε, έστω και 
κάτω από αυτές τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, κάποιον οικονοµικό ή ευρύτερο 
κοινωνικό στόχο. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και η ισχύς της 
ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας, αν θα µπορούσε να ονοµαστεί έτσι το συµπίληµα 
των ανθρώπων που ασκούσαν επιχειρηµατική δράση οποιασδήποτε µορφής κατά την 
ανώµαλη κατοχική περίοδο.   

Πιο συγκεκριµένα οι πάσης φύσεως προµηθευτές, έµποροι και µεσάζοντες που 
δραστηριοποιούνταν τόσο στη µαύρη αγορά όσο και στον εφοδιασµό ελληνικών, 
γερµανικών και ιταλικών κατοχικών αρχών κατόρθωναν κάτω από αυτές τις ιδιάζουσες 
συνθήκες να ελέγχουν ουσιαστικά την αγορά και να επωφελούνται από παρεµβάσεις των 
κατοχικών αρχών, που τουλάχιστον στην αρχική φάση επιβολής των παρεµβατικών τους 
µέτρων, στόχευαν στον περιορισµό της οικονοµικής ισχύς των επιχειρηµατιών αυτών 
προκειµένου να επιτευχθεί µια υποτυπώδης κοινωνικοοικονοµική οµαλότητα που ήταν 
απαραίτητη στις δυνάµεις του Άξονα για την προώθηση των στοχεύσεων στην πολεµική 
του προσπάθεια στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο εγχώριος αυτός κοινωνικοοικονοµικός 
συνασπισµός, παρά τον ρευστό χαρακτήρα του, την εσωτερική του ανοµοιοµορφία και 
την απουσία συγκροτηµένης συλλογικής δράσης, αποδείχτηκε εξαιρετικά ανθεκτικός και 
ευέλικτος, κατορθώνοντας να προσποριστεί εξαιρετικά υψηλά κέρδη κάτω από ακραίες 
συνθήκες κοινωνικό οικονοµικής κρίσης, εκµεταλλευόµενος, κατά τον πλέον 
επιχειρηµατικό αποτελεσµατικό τρόπο, τις επιτακτικές ανάγκες των κατακτητών, την 
αποδιοργάνωση του κρατικού µηχανισµού αλλά και τις τεράστιες κερδοσκοπικές 
ευκαιρίες που αναδείχθηκαν από το καθεστώς υπερπληθωρισµού που επικράτησε. 
Ακόµα και µέτρα που ελήφθησαν από τη γερµανική διοίκηση, τις ελληνικές κατοχικές 
κυβερνήσεις ή και τις βίαιες αντιδράσεις αντιστασιακών οργανώσεων ή και 
µεµονωµένων ατόµων που επιδίωκαν τη φυσική εξόντωση µαυραγοριτών, είτε δεν 
αποθάρρυναν το µαυραγοριτικό κερδοσκοπικό κύκλωµα να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές του, είτε λειτούργησαν προς όφελος τελικά των κερδοσκόπων  δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να διασφαλίσουν την αξία των κερδών τους (π.χ. η πώληση χρυσών 
λιρών στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας).   

Σαφέστατα αυτοί που επωφελήθηκαν από τις κατοχικές αγοραίες συνθήκες ήταν 
όσοι διέθεταν στην αρχή της κατοχικής περιόδου επιχειρήσεις που παρήγαγαν προϊόντα 
που ήταν απαραίτητα στις δυνάµεις του Άξονα για τη συντήρηση και τον εξοπλισµό της 
πολεµικής τους µηχανής, κυρίως ορυχεία και παντοειδείς επιχειρήσεις µετάλλων, και 
όσοι διέθεταν πρόσβαση στην παραγωγή και διάθεση τροφίµων. Όσοι διέθεταν τον 
έλεγχο επιχειρήσεων της πρώτης κατηγορίας συνήθως προέβαιναν στη σύναψη 
µακροπρόθεσµων συµβάσεων - κατά κύριο λόγο  εικοσιπενταετούς διάρκειας - µε τα 
οποία δεσµεύονταν, και το ελληνικό κράτος, να διαθέτουν την παραγωγή τους 
αποκλειστικά στην αντισυµβαλλόµενη γερµανική επιχείρηση ή την ίδια τη γερµανική 
διοίκηση. Σπανιότερα εξαγόραζαν την επιχείρηση, πρακτική που ακολουθήθηκε 
περισσότερο στην περίπτωση των ορυχείων (Χατζηιωσήφ 2007Γ2:185). 

Στην περίπτωση των προµηθευτών τροφίµων, είτε αυτοί ήταν παραγωγοί είτε 
µεσάζοντες είτε τελικοί πωλητές του προϊόντος ή συγκέντρωναν όλες τις παραπάνω   
ιδιότητες, τα κέρδη τους δεν σχηµατίζονταν µόνο από τη συναλλαγή τους µε τους 
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κατακτητές αλλά και, ίσως το µεγαλύτερο ποσοστό, από την ικανοποίηση της εγχώριας 
ζήτησης, που φυσικά λόγω των κατοχικών συνθηκών ήταν εξαιρετικά έντονη για τα 
αγαθά άµεσης και ευρείας κατανάλωσης, όπως κατ’ εξοχήν είναι τα τρόφιµα. Η πώληση 
τροφίµων µέσω της µαύρης αγοράς, δηλαδή µιας αγοράς µε βάση την προσφορά και τη 
ζήτηση που δεν ελέγχεται σε καµία από τις παραµέτρους της από µια νοµιµοποιηµένη 
κρατική αρχή ή οποιουδήποτε είδους παρεµβατισµό, και όπου οι τιµές προσδιορίζονται 
«ελεύθερα», µε τους προµηθευτές να ασκούν ουσιαστικό κυρίαρχο έλεγχο στη 
διαµόρφωση της τιµής διάθεσης των αγαθών. Παράλληλα µε το σύστηµα της µαύρης 
αγοράς λειτουργούσε  και το σύστηµα εφοδιασµού του πληθυσµού µε δελτίο που 
χρησιµοποιούνταν από αντιστασιακές οργανώσεις, κυριότητα το Ε.Α.Μ., από τον ∆ιεθνή 
Ερυθρό Σταυρό και από τις κατοχικές κυβερνήσεις ή διάφορες φιλανθρωπικές 
οργανώσεις. Το σύστηµα διανοµής τροφίµων µε δελτίο υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο 
αναφορικά µε τις τιµές διάθεσης ή την ποσοτική κατανοµή του, και δεν στοχεύει στην 
επίτευξη κέρδους αλλά στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Οι διοικητικοί 
περιορισµοί και έλεγχοι όµως προκαλούν ανισορροπίες στις δυνάµεις της προσφοράς και 
της ζήτησης διαφόρων αγαθών, γεγονός που γεννά κερδοφόρες εµπορικές ευκαιρίες, 
αλλά αντιστρατεύεται ευθέως, ακόµη εντονότερα σε περιόδους ανεπάρκειας βασικών 
αγαθών πρώτης ανάγκης, κοινωφελείς στοχεύσεις τις οποίες προωθεί το σύστηµα 
διανοµής µε δελτίο (Θωµαδάκης 2006(1981):129). Γενική παραδοχή όµως είναι ότι το 
σύστηµα διανοµής µε δελτίο παρείχε εξαιρετικά ανεπαρκείς ποσότητες για τη 
συντήρηση του πληθυσµού, πράγµα που αυτόµατα ανεδείκνυε τη µαύρη αγορά ως 
κυρίαρχο σύστηµα εφοδιασµού του πληθυσµού µε τα αναγκαία τρόφιµα, εξέλιξη που 
όπως είναι φυσικό ευνοούσε τα ευπορότερα κοινωνικά στρώµατα, γιατί ένα σύστηµα 
ελευθέρας αγοράς, όπως είναι αυτό της µαύρης αγοράς, προωθεί τα αγαθά στους 
πλειοδότες, δηλαδή στα οικονοµικά ισχυρότερα άτοµα, αν και οι ανάγκες ως προς τα 
βασικά είδη συντήρησης είναι καθολικές και οµοιόµορφες (Θωµαδάκης 
2006(1981):129-130).  

Το σύστηµα της µαύρης αγοράς προκάλεσε µια µεγάλη και βίαιη µετατόπιση και 
ανισοκατανοµή πλούτου και εισοδηµάτων. Οι εµπλεκόµενοι σε όλο το κύκλωµα 
παραγωγής, διακίνησης και εµπορίας τροφίµων αποσπούσαν µέσω της µαύρης αγοράς 
πλούτο, που προερχόταν από όλα τα κοινωνικά στρώµατα που δεν διέθεταν πρόσβαση µε 
άλλο τρόπο στην κατανάλωση τροφίµων. Την κατοχική περίοδο όλο αυτό το ευρύτατο 
κοινωνικό στρώµα, που διαπερνούσε όλες τις κοινωνικές τάξεις από τις ευπορότερες έως 
τις φτωχότερες, ρευστοποιούσε ή αντάλλασσε περιουσιακά του στοιχεία όπως ακίνητα, 
χρυσά νοµίσµατα, έργα τέχνης, κοσµήµατα, έπιπλα, χρεόγραφα ή οποιαδήποτε άλλα 
αντικείµενα αξίας προκειµένου να προµηθευτεί τα αναγκαία µέσα για την συντήρησή 
του κατά βάση τρόφιµα και δευτερευόντως ρουχισµό. Συνέπεια αυτών των συναλλαγών 
ήταν σηµαντικό τµήµα των κοινωνικών στρωµάτων που έλεγχαν την συσσώρευση 
πλούτο πριν τον πόλεµο να απολέσουν την δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στο εγχώριο 
προπολεµικό οικονοµικό γίγνεσθαι και να στερηθούν την περουσιακή και εισοδηµατική 
τους ισχύ, η οποία µετατοπίστηκε προς τους φορείς που έλεγχαν το σύστηµα της µαύρης 
αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο η µαύρη αγορά αποτέλεσε έναν ισχυρότατο µηχανισµό 
µετατόπισης και συγκέντρωσης πλούτου στα χέρια των προµηθευτών της µαύρης αγοράς 
(Θωµαδάκης 2006(1981):133). Ανάµεσα µάλιστα στο ρευστό και εν πολλοίς αφανές 
κοινωνικό στρώµα που πλούτισε από την συµµετοχή του στο σύστηµα της µαύρης 
αγοράς σηµειώθηκε το χρονικό διάστηµα µεταξύ Νοεµβρίου 1942 και Φεβρουαρίου 
1943, όπου οι ελπίδες για γρήγορη απελευθέρωση της χώρας και η αύξηση της 
προσφοράς αγαθών λειτούργησε στην κατεύθυνση της πτώσης των τιµών, µετατόπιση 
πλούτου καθώς οι κερδοσκόποι που διέθεταν τα µικρότερα αποθέµατα αγαθών 
υπέστησαν σηµαντικές ζηµιές, καθώς διέθεταν τα εµπορεύµατά τους σε χαµηλές τιµές, 
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κάτι που ευνόησε τους προµηθευτές που διέθεταν µεγάλα αποθέµατα αγαθών και 
κατόρθωσαν να απορροφήσουν τις όποιες απώλειες υπέστησαν αυτό το χρονικό 
διάστηµα (Θωµαδάκης 2006(1981):135). Στην ουσία υπήρξε νέα «εκκαθάριση» στο 
κύκλωµα των προµηθευτών που όπως είναι ευνόητο ισχυροποίησε τους 
µεγαλοπροµηθευτές, αφού ο έλεγχος της προσφοράς αγαθών στη µαύρη αγορά 
συγκεντρώθηκε σε λιγότερα χέρια.   

Η ζήτηση στη µαύρη αγορά τροφοδοτούνταν κυρίως από τα εισοδήµατα των 
ατόµων που συνεργάζονταν, ποικιλοτρόπως, µε τους κατακτητές και από τα 
προπολεµικά µεγαλοαστικά στρώµατα, ενώ τα µεσοαστικά και µικροαστικά στρώµατα 
µόνο κατά την πρώτη κατοχική περίοδο θα πρέπει να ήταν σε θέση να προµηθεύονταν 
αγαθά από την µαύρη αγορά σε τέτοια έκταση και ένταση που να επιδρούσε έστω και σε 
µικρό βαθµό πληθωριστικά, καθώς τα εισοδήµατά τους δεν ήταν ικανά να στηρίξουν τις 
ανάγκες µεσο-µακροπρόθεσµα (Θωµαδάκης 2006(1981):133-134). Αν στη  ζήτηση του 
εκδηλωνόταν από τις αγορές των κατοχικών στρατευµάτων, συνεκτιµηθεί η πολύ µεγάλη 
στενότητα στην προσφορά αγαθών και η αντικειµενική αδυναµία του παραγωγικού 
µηχανισµού να ενισχύσει σε µεγάλο εύρος τα µεγέθη της προσφοράς, πέρα από τις 
κερδοσκοπικές τακτικές των µαυραγοριτών, και βέβαια την ασύλληπτη σε βάρος και 
ένταση χρησιµοποίηση των γερµανικών αρχών του εκδοτικού προνοµίου της Τ.τ.Ε, αλλά 
και των πιστώσεων του τραπεζικού συστήµατος ώστε να χρηµατοδοτηθούν οι αγορές 
των δυνάµεων του Άξονα, καθίσταται ευκόλως κατανοητό γιατί το ύψος του 
πληθωρισµού έφτασε την περίοδο της Κατοχής σε τέτοια - αστρονοµικά - επίπεδα και 
µνηµονεύεται ως ένα από τα πιο χαρακτηρηστικά παραδείγµατα υπερπληθωρισµού στην 
παγκόσµια οικονοµική ιστορία.   

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει και µια έκθεση του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της 
Τ.τ.Ε, αποτελούµενης από τους Ξενοφώντα Ζολώτα, Άγγελο Αγγελόπουλο και Ιερώνυµο 
Πίντο, προς τις γερµανικές κατοχικές αρχές τον Οκτώβριο του 1943, η οποία πρότεινε 
µια σειρά µέτρων που αποσκοπούσαν στην αντιµετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων 
και την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στη δραχµή. ∆εν είναι τυχαίο ότι αυτή η 
Έκθεση συντάχθηκε µια περίοδο, φθινόπωρο του 1943, όπου το Ε.Α.Μ. ενέτεινε τη 
δράση του εναντίον των µαυραγοριτών προχωρώντας σε συχνές εφόδους και 
κατασχέσεις τροφίµων στις αποθήκες µεγαλεµπόρων διανέµοντας σε τιµές δελτίου τα 
κατασχεθέντα αποθέµατα των µαυραγοριτών σε διάφορες φτωχογειτονιές, ενώ οι 
κατοχικές αρχές και οι δωσίλογες κυβερνήσεις απειλούσαν τους µαυραγορίτες µε 
αυστηρές ποινές ή ακόµα και µε εκτελέσεις (Θωµαδάκης 2006(1981):139). Απειλές προς 
τους µαυραγορίτες διατυπώνονταν και σε παλαιότερες περιόδους από τον ίδιο τον 
Τσολάκογλου, το φθινόπωρο του 1941, όταν αποκαλύφθηκε ότι ορισµένοι µεγαλέµποροι 
προώθησαν στη µαύρη αγορά ποσότητες ζάχαρης που τους είχε διανείµει το κράτος για 
να εφοδιάσουν την αγορά (Φραδέλλος 2007Γ2:170). Σε αµφότερες τις περιπτώσεις οι 
απειλές αποτέλεσαν κενό γράµµα.   

Τα µέτρα που το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο εισηγούνταν, αγνοώντας όµως πλήρως 
τη συµβολή της µαυραγοριτικής κερδοσκοπίας στις ελλείψεις και τον υπερπληθωρισµό, 
ήταν α) η αύξηση από τους Γερµανούς και τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό των εφοδίων στην 
περιοχή της πρωτεύουσας, β) ο περιορισµός των χορηγήσεων προς τις δυνάµεις κατοχής 
και τη συµµετοχή και των λοιπών κατεχοµένων χωρών στο κόστος της διεξαγωγής των 
πολεµικών επιχειρήσεων των Γερµανών στην ΝΑ. Ευρώπη και τη Β. Αφρική, γ) η 
αύξηση των δηµοσίων εσόδων από τους έµµεσους φόρους σε αγαθά ευρείας 
κατανάλωσης και δ) η εισαγωγή χρυσών νοµισµάτων από τους Γερµανούς για να 
σταθεροποιηθεί η αξία της δραχµής (Θωµαδάκης 2006(1981):139-140), 
(Αλογοσκούφης, Λαζαρέτου 2002:198).   
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Τα προτεινόµενα µέτρα δεν υιοθετήθηκαν από τη γερµανική πλευρά και έµειναν 
απλώς να θυµίζουν την προσπάθεια της Τ.τ.Ε να ανασυγκροτήσει στοιχειωδώς, µέσα από 
την υλοποίηση αυτών των µέτρων, τον κρατικό µηχανισµό, µετατρέποντας τα κέρδη των 
µαυραγοριτών σε δηµόσια έσοδα. Η ανασυγκρότηση του κράτους στόχευε στην 
αντιµετώπιση των κοινωνικο -οικονοµικών δυνάµεων που αναδύονταν από την 
αντιστασιακή προσπάθεια και οι οποίες συνιστούσαν απειλή στην εξουσία της ελληνικής 
αστικής τάξης. Η ίδια η σύλληψη της Έκθεσης πραγµατοποιήθηκε άλλωστε την περίοδο 
που τα φαινόµενα της κοινωνικής έντασης και της ισχυροποίησης των αντιστασιακών 
φορέων άρχισαν να εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη δύναµη (Θωµαδάκης 2006(1981):141).  

 
 

3.7. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
 

Με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέµου τον Οκτώβριο του 1940 το ελληνικό  
κράτος προέβη στην επιβολή δικαιοστασίου δεσµεύοντας τις τραπεζικές καταθέσεις.Η 
κίνηση αυτή είχε ως άµεση συνέπεια την αποτροπή εισροής νέων καταθέσεων στο 
τραπεζικό σύστηµα και ουσιαστικά απονέκρωσε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της 
χώρας, θέτοντας σε αδράνεια τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης.Η 
παρατεταµένη δέσµευση των καταθέσεων, που ανανεώθηκε µε αναγκαστικό νόµο στις 
αρχές Απριλίου του 1941 ύστερα από µια ολιγόµηνη περίοδο χαλάρωσης του µέτρου, και 
ο εκµηδενισµός των επιτοκίων καταθέσεων από τον Ιούλιο του 1942, συνέβαλαν στο να 
διατηρείται πολύ µεγάλη ρευστότητα εκτός του επίσηµου τραπεζικού συστήµατος, που 
σε συνδυασµό µε τις υψηλές πληθωριστικής προσδοκίες ωθούσαν τους κατόχους  
χρήµατος στην επιτακτική αναζήτηση ασφαλέστερων επενδύσεων, όπως ο χρυσός και τα 
ακίνητα, ή στην εξωτραπεζική  χορήγηση πιστώσεων µε υπέρογκα επιτόκια 
(Παγουλάτος 2006:33) 

Η στροφή της οικονοµίας προς την αντιθησαύριση του εθνικού νοµίσµατος,  τον 
αντιπραγµατισµό και την αποθησαύριση χρυσών νοµισµάτων οδήγησε στην βαθµιαία 
κατάρρευση των τραπεζικών εργασιών.Το µέγεθος των πενιχρών νέων καταθέσεων που 
εισέρεαν  στο τραπεζικό σύστηµα ήταν υποπολλαπλάσιο του µεγέθους που 
αντιπροσώπευε η αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας, και αφορούσε καταθέσεις 
Ν.Π.∆.∆ και Ν.Π.Ι.∆. Ενδεικτικό είναι το γεγονός στο τέλος του 1943 το 93% των 
συνολικών καταθέσεων της Ε.Τ.Ε αποτελούνταν από καταθέσεις όψεως έναντι 54% το 
1940. Παράλληλα η συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και η ρευστοποίηση 
των εµπορικών και βιοµηχανικών αποθεµάτων είχε ως αποτέλεσµα την κάθετη πτώση 
των τραπεζικών χορηγήσεων.Ο Πόλεµος και η Κατοχή έδωσαν την ευκαιρία σε µεγάλο 
αριθµό επιχειρήσεων να διαθέσουν τα συσσωρευµένα αποθέµατα τους, ο όγκος των 
οποίων είχε φέρει τις επιχειρήσεις αυτές σε δεινή θέση τα προηγούµενα χρόνια, και να 
αποπληρώσουν ευχερώς τα χρέη τους µε πληθωριστικές δραχµές (Παγουλάτος 
2006:35).Αυτή η εξέλιξη  επέφερε µεγάλες απώλειες στην αξία των τραπεζικών 
διαθεσίµων, καθώς τα δάνεια που χορήγησαν σε δραχµές κατά την προπολεµική περίοδο, 
όπου η αξία της δραχµής χαρακτηριζόταν από σχετική σταθερότητα, εξοφλήθηκαν από 
τους οφειλέτες σε κατοχικές δραχµές, η αξία των οποίων είχε γνωρίσει µεγάλη 
υποχώρηση  σε σχέση µε την προκατοχική περίοδο. 

Πέραν των παραπάνω, µε νοµοθετικό διάταγµα της κατοχικής κυβέρνησης 
Τσολάκογλου υπήρξε διοικητικός προσδιορισµός των επιτοκίων, µε το επιτόκιο 
υπερηµερίας να ανέρχεται στο 8% και το ανώτατο επιτόκιο χορηγήσεων στο 7%, ενώ µε 
νεότερο νοµοθετικό διάταγµα το ∆εκέµβριο του 1941 αµφότερα τα επιτόκια  
χορηγήσεων και υπερηµερίας αυξήθηκαν κατά µία ποσοστιαία µονάδα.Η διοικητική 
αυτή παρέµβαση περιόρισε δραµατικά, ή και εξαφάνισε, τα περιθώρια κέρδους των 
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τραπεζών σε µια περίοδο όπου τα επιτόκια στην εξωτραπεζική αγορά έφταναν ως και το 
40%, και ενώ ταυτόχρονα η αξία της δραχµής υποχωρούσε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα.Στην 
προσπάθεια τους να αντιµετωπίσουν τα ραγδαίως διογκούµενα έξοδα του προσωπικού 
τους το σύνολο των εµπορικών τραπεζών προχώρησε τον Ιούλιο του 1942 στον 
µηδενισµό των επιτοκίων για τις καταθέσεις όψεως και στο 2% για τις καταθέσεις 
ταµιευτηρίου.Οι παραπάνω µειώσεις ίσχυσαν µόνο για τους ιδιώτες καταθέτες ενώ 
εξαιρέθηκαν οι καταθέσεις των Ν.Π.∆.∆. Τον Νοέµβριο του 1942 η κατοχική κυβέρνηση 
στην προσπάθειά της να µεγιστοποιήσει το µέγεθος των τραπεζικών κεφαλαίων που θα 
µπορούσαν να διατεθούν για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του κράτους και των 
κατοχικών δυνάµεων, όρισε ανώτατα όρια στο σύνολο των τραπεζικών χορηγήσεων 
προς τον ιδιωτικό τοµέα, µε την υπέρβαση αυτού του ορίου να είναι δυνατή µόνο έπειτα 
από έγκριση ειδική επιτροπής που λειτουργούσε υπό την εποπτεία  της κυβέρνησης και 
της Τ.τ.Ε (Παγουλάτος 2006:36). 

 Επιχειρώντας οι κατοχικές αρχές να αναχαιτίσουν τη ραγδαία επέκταση της 
νοµισµατική κυκλοφορίας επέβαλαν στις συναλλαγές την υποχρεωτική χρησιµοποίηση 
της τραπεζικής επιταγής, υποχρεώνοντας κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο που 
διενεργούσε πληρωµές για ποσά άνω των 30.000 δραχµών να κάνει χρήση τραπεζικής 
επιταγής.Παράλληλα οι εµπορικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να εκδίδουν έντοκα 
γραµµάτια µε εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου προκειµένου να απορροφηθεί η 
πλεονάζουσα ρευστότητα από το κύκλωµα των συναλλαγών, ενώ µε την προοπτική 
ενίσχυσης του ∆ηµοσίου ταµείου ελήφθη η απόφαση να καταστεί υποχρεωτική η 
µεταφορά των τραπεζικών διαθεσίµων, που τηρούνταν στην Τ.τ.Ε, σε πίστωση του 
λογαριασµού που διατηρούσε το ∆ηµόσιο στην Τ.τ.Ε έναντι έκδοσης έντοκων 
οµολογιών (Παγουλάτος 2006:36-37).Τα παραπάνω µέτρα στόχευαν στην απορρόφηση 
ρευστότητας από την αγορά και την τόνωση , κατά κύριο λόγο, της ρευστότητας του 
κράτους και των εµπορικών τραπεζών, χωρίς η ενίσχυση της ρευστότητάς τους να 
προέρχεται από το εκδοτικό προνόµιο, κάτι που θα δρούσε προς την κατεύθυνση  της 
επίρρωσης των πληθωριστικών φαινοµένων. 

Το µέτρο της υποχρεωτικής χρήσης της τραπεζικής  επιταγής για  συναλλαγές 
πάνω από 30.000 δραχµές προκάλεσε την αντίδραση της Ε.Τ.Ε και της Ε.Ε.Τ, που 
ισχυρίστηκαν ότι το µέτρο αποθάρρυνε τους ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, να 
καταθέτουν χρήµατα στις τράπεζες εφόσον γνώριζαν ότι σε περίπτωση ανάληψης 
µετρητών για την διεξαγωγή των συναλλαγών τους δεν θα µπορούσαν να λάβουν 
περισσότερα από 30.000 δραχµές και  το υπόλοιπο ποσό  θα ήταν αναγκασµένοι  να 
λαµβάνουν σε επιταγές.∆εδοµένης µάλιστα της µεγάλης και συνεχούς υποτίµησης που 
γνώριζε η αξία της δραχµής, το ποσό των 30.000 δραχµών  αντιπροσώπευε  µια ισχνή 
αγοραστική δύναµη που ήταν σε θέση να καλύψει την απόκτηση µιας αµελητέας 
ποσότητας αγαθών, ενώ το γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσµός της χώρας 
συναλλάσσονταν κυρίως µε µετρητά ενέτασσε και τους µικροκτηµατίες στον κύκλο 
αυτών που θα υποχρεώνονταν να διεξάγουν τις συναλλαγές τους µε τραπεζικές 
επιταγές.Οι ίδιοι τραπεζικοί κύκλοι υποστήριζαν ότι η υποχρεωτική εισαγωγή της 
επιταγής δηµιουργούσε µια παράλληλη  «µαύρη» αγορά χρήµατος όπου θα ίσχυαν δύο 
διαφορετικές τιµές, µία για το  χαρτονόµισµα και µία χαµηλότερη για την ισόποση σε 
δραχµές επιταγή.Καθώς η επιταγή χαίρει µικρότερης αποδοχής ως µέσο συναλλαγών 
από το χαρτονόµισµα συχνά δεν γινόταν δεκτή για την αγορά τροφίµων και αγαθών 
πρώτης ανάγκης, µε απότέλεσµα µεγάλος όγκος εµπορευµάτων να συσσωρεύεται στα 
χέρια των κατόχων ρευστότητας, ήτοι των εµπόρων, των παραγωγών και των κατοχικών 
δυνάµεων (Παγουλάτος 2006:38). 

Σε γνωµοδότηση επί των αποτελεσµάτων που θα παρήγαγε το εν λόγω µέτρο 
προέβησαν και οι καθηγητές Ξενοφών Ζολώτας και Άγγελος Αγγελόπουλος 
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απευθυνόµενοι προς την κατοχική κυβέρνηση.Οι δύο καθηγητές υποστήριξαν ότι το 
µέτρο συνιστά µία οιονεί δέσµευση των καταθέσεων και υπονόµευε την, ούτως ή άλλως, 
κλονισµένη εµπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόµισµα, καθώς θα λειτουργούσε 
αποτρεπτικά στη διεξαγωγή ορισµένων συναλλαγών, όπως π.χ την αγοραπωλησία 
ακινήτων, αφού οι υποψήφιοι πωλητές θα δίσταζαν να καταθέσουν στις τράπεζες το 
προϊόν της πώλησης φοβούµενοι τον αναγκαστικό δανεισµό από το κράτος των 
τραπεζικών καταθέσεων ή την φορολόγησή τους.Εξάλλου, ως συνήθως, η υποχρεωτική 
εφαρµογή ενός µέτρου, εν προκειµένω της χρήσης της επιταγής, επιβαρύνει τους 
νοµοταγείς συναλλασσόµενους και αφήνει ανεπηρέαστους αυτούς που προβαίνουν στην 
καταστρατήγησή τους, εν προκειµένω τους κερδοσκόπους.Το µέτρο , σύµφωνα µε τους  
Ζολώτα και Αγγελόπουλο, δεν επρόκειτο να δράσει αντιπληθωριστικά µειώνοντας τη 
νοµισµατική κυκλοφορία, καθώς είτε αυτούσιο είτε λογιστικό χρήµα κυκλοφορεί οι 
πληθωριστικές συνέπειες είναι ίδιες.Κατά τους δύο καθηγητές, το µέτρο θα έπρεπε να 
περιοριστεί στις πληρωµές του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και των κατοχικών αρχών 
(Παγουλάτος 2006:38). 

Ανεξαρτήτως των προβλέψεων και των ενστάσεων που διατύπωσαν τα στελέχη 
του τραπεζικού ή ακαδηµαϊκού χώρου, η καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης της 
επιταγής δεν επέφερε µείωση των τραπεζικών καταθέσεων.Αντιθέτως ενώ στο τέλος του 
Νοεµβρίου του 1941 τα συνολικά διαθέσιµα των τραπεζών ήταν 2 δις ∆ραχµές, τρεις 
µήνες αργότερα υπερέβαιναν τα 8,5 δις  δραχµές.Η θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης 
της επιταγής περιόρισε σηµαντικά την εκροή χρήµατος από τις τράπεζες χωρίς 
ταυτόχρονα να περιοριστούν οι εισροές καταθέσεων.Η έντονα αρνητική αντίδραση της 
Ε.Τ.Ε στην εισαγωγή αυτού του µέτρου έγκειται στην εκτίµηση της διοίκησής της ότι το 
διάταγµα αποσκοπούσε στην αύξηση των τραπεζικών διαθεσίµων, ώστε να καταστεί 
δυνατή η χρηµατοδότηση από τις τράπεζες µε χαµηλό κόστος των δαπανών των 
δυνάµεων κατοχής (Παγουλάτος 2006:39) 

Στην προσπάθεια των εµπορικών τραπεζών να αποφύγουν την δανειακή ανάληψη 
από το κράτος όλων ή σηµαντικού µέρους των διαθεσίµων τους ο οικονοµικός 
σύµβουλος της Ε.Τ.Ε  Ιωάννης  Παρασκευόπουλος υπέβαλε ως υπόµνηµα της Ε.Ε.Τ 
προς την κυβέρνηση στα τέλη του 1941, όπου επιχειρηµατολογούσε ότι µια τέτοια 
πολιτική θα αύξανε τον όγκο της νοµισµατικής κυκλοφορίας, αλλά θα απέδιδε 
αποτελέσµατα για βραχύ χρονικό διάστηµα, ενώ παράλληλα θα διαµόρφωνε εξαιρετικά 
δυσµενείς όρους για την οικονοµία και τις συναλλαγές, καθώς θα στερούσε τους 
αναγκαίους χρηµατοδοτικούς πόρους από την παραγωγή, θα ενίσχυε τις τάσεις 
αποθησαυρισµού, θα έπληττε καίρια την τραπεζική ρευστότητα και θα αποτελµάτωνε 
την οικονοµική δραστηριότητα.Με άλλα λόγια το υπόµνηµα διέβλεπε  ότι η πολιτική  
αυτή θα έδινε ώθηση στις ήδη έντονες πληθωριστικές πιέσεις, θα εκµηδένιζε την 
εµπιστοσύνη στο εθνικό νόµισµα και θα εκτόπιζε τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας από 
την πρόσβαση του  στη δεξαµενή των τραπεζικών πόρων (το λεγόµενο και ως  crowding 
out effect).Το υπόµνηµα διαπίστωνε ότι και οι  εναλλακτικές λύσεις που µνηµονεύονταν 
σ � αυτό όπως η έκδοση δανείου µέσω δηµόσιας εγγραφής ή η φορολόγηση των 
έκτακτων κερδών που προέρχονταν από τη µαύρη αγορά προσέκρουαν σε ανυπέρβλητα 
εµπόδια, όπως η καταβαράθρωση της δηµόσιας πίστης, στην περίπτωση της έκδοσης 
δανείου µε δηµόσια εγγραφή, και η αδυναµία σύλληψης της φορολογητέας ύλης στην 
περίπτωση της επιβολής φορολογίας στα κέρδη της µαύρης αγοράς.Επιπλέον και η 
προσφυγή στο εκδοτικό προνόµιο θα είχε καταστροφικές οικονοµικές και νοµισµατικές 
συνέπειες, όπως επίσης διαπίστωνε το υπόµνηµα, το οποίο, το οποίο κατέληγε στο ότι το 
πρόβληµα χρηµατοδότησης των δηµοσίων δαπανών και των  δαπανών των κατοχικών 
δυνάµεων ήταν ανεπίλυτο υπό τις δεδοµένες οικονοµικές συνθήκες και ότι η λύση του 
ήταν θέµα πολιτικής, και όχι αµιγώς οικονοµικής, απόφασης (Παγουλάτος 2006:39-40). 
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Οι πιεστικές χρηµατοδοτικές ανάγκες του κράτους και των αρχών κατοχής 
καθιστούσαν όµως ολοένα και πιο αναπόδραστη την προσφυγή στα κεφάλαια των 
τραπεζών, γεγονός που δροµολόγησε µια σειρά διαβουλεύσεων ανάµεσα στην 
κυβέρνηση Τσολάκογλου και την Ε.Ε.Τ. Η κατοχική κυβέρνηση υπέβαλε στον πρόεδρο 
της Ε.Ε.Τ και διοικητή της Ε.Τ.Ε  Κωνσταντίνο Ζαβιτζιάνο, ένα σχέδιο νοµοθετικού 
διατάγµατος που παρείχε στον υπουργό Οικονοµικών το δικαίωµα να συνάπτει εφάπαξ ή 
τµηµατικά οµολογιακά δάνεια σε δραχµές, χωρίς ανώτατο ποσοτικό όριο, µε τις 
ελληνικές τράπεζες για την κάλυψη των δαπανών του δηµοσίου ταµείου.Ο δανεισµός, 
πάντα σύµφωνα µε το ίδιο σχέδιο, θα συνοµολογούνταν έναντι εντόκων οµολογιών του 
∆ηµοσίου, θα ήταν πενταετούς διάρκειας, µε ετήσιο επιτόκιο 5% και µε εξαµηνιαία 
καταβολή των τόκων.Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού το σχέδιο προέβλεπε τη 
δυνατότητα των τραπεζών να εκδίδουν δικά τους έντοκα γραµµάτια µε λήξεις τριών, έξι 
και δώδεκα µηνών µε ετήσιο επιτόκιο 3-4% και εγγύηση του ∆ηµοσίου, το προϊόν των 
οποίων θα χορηγούσαν στο ελληνικό ∆ηµόσιο (Παγουλάτος 2006:41-42).Το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο προέβλεπε ότι η κυβέρνηση θα παρείχε αµετάκλητη εντολή 
στην Τ.τ.Ε, σε περίπτωση που αποδεδειγµένα οι πιστώτριες τράπεζες αντιµετώπιζαν 
πρόβληµα ρευστότητας, να καταβάλει  στις τράπεζες πριν οπό τη λήξη των δανείων  που 
είχαν συναφθεί µε το ελληνικό κράτος  τα ποσά που χρειάζονταν, και τα οποία 
αντιστοιχούσαν κάθε φορά σε µέρος ή και στο σύνολο των πιστώσεων που είχαν 
χορηγήσει σ� αυτό.Αυτή η ρύθµιση ισοδυναµούσε µε την παροχή δυνατότητας στο 
ελληνικό ∆ηµόσιο να προβαίνει σε έµµεση προσφυγή στο εκδοτικό προνόµιο, καθώς η 
ΚΤ, εν προκειµένω η Τ.τ.Ε,  είχε το δικαίωµα να χορηγεί σε περίπτωση ανάγκης στις 
τράπεζες, ανάγκη την οποία διαπίστωνε µε απόφαση του ο υπουργός Οικονοµικών, τα 
ποσά που αυτές προηγουµένως είχαν χορηγήσει στο ∆ηµόσιο. 

Από τη σκοπιά των κρατικών αρχών το προτεινόµενο νοµοσχέδιο ήταν καταφανώς 
επωφελές, εφόσον διασφάλιζε στο δηµόσιο ταµείο κάλυψη των χρηµατοδοτικών του 
αναγκών  µε µακροπρόθεσµο δανεισµό χαµηλού κόστους ,εισάγοντας παράλληλα το 
κοινό στη λογική της επένδυσης σε έντοκα γραµµάτια , δίχως να εκθέτει το κράτος σε 
υποχρεώσεις βραχείας λήξεις και µετακυλίοντας το βάρος αυτό στις τράπεζες 
(Παγουλάτος 2006:42).Σε υπόµνηµά της η Ε.Ε.Τ τόνιζε, µεταξύ άλλων, την 
ασυµβατότητα, από την άποψη της εµπορικής τραπεζική ς πολιτικής και λογικής, που 
παρουσίαζε το προταθέν νοµοσχέδιο, καθώς αυτό προέβλεπε οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις των τραπεζών να καλύπτονται στο ακέραιο µε µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
έναντι του κράτους (Παγουλάτος 2006:43).Έπειτα από σκληρές και αλλεπάλληλες 
διαπραγµατεύσεις αποκρυσταλλώθηκε  το περιεχόµενο του νοµοθετικού διατάγµατος, το 
οποίο αποτέλεσε νόµο του κράτους στις 9 Απριλίου του 1942, και υπήρξε, προδήλως, 
προϊόν συµβιβασµού που αντανακλούσε την ισχυρή ακόµα διαπραγµατευτική δύναµη 
της Ε.Τ.Ε (Παγουλάτος 2006:44) 

Συγκεκριµένα µια σειρά αξιώσεων που προέβαλε η Ε.Τ.Ε ικανοποιήθηκαν όπως: 
α) η συµπερίληψη του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων και κάθε Ν.Π.∆.∆ στους πιστωτές του κράτους, β) οι έντοκες οµολογίες του 
∆ηµοσίου ορίστηκαν να έχουν τριετή λήξη (αντί της αρχικής εισήγησης για πενταετή 
λήξη) και το επιτόκιό τους ορίστηκε στο 5%, γ) τα έντοκα γραµµάτια έκδοσης των 
τραπεζών ορίστηκαν µε λήξεις 3,6 και 12 µηνών και µε  επιτόκια 2,5%, 3,5%, και 4% 
αντίστοιχα, που ικανοποιούσαν τις επιθυµίες της Ε.Τ.Ε, και δ) θεσπίστηκε η δυνατότητα 
προεξόφλησης των δανείων από την Τ.τ.Ε, ρύθµιση που αποτελούσε αίτηµα της Ε.Τ.Ε, 
µε επιτόκιο προεξόφλησης ίσο µε εκείνο που θα κατέβαλε το ∆ηµόσιο στις τράπεζες.Το 
ποσό του αναγκαστικού δανείου που ορίστηκε να αντληθεί από την Ε.Τ.Ε (3,5 δις 
δραχµές) ήταν υψηλότερο από αυτό που είχε αιτηθεί η Ε.Τ.Ε να διαθέσει , καθώς η Ε.Τ.Ε  
είχε υποδείξει τα 3,5 δις δραχµές ως το συνολικό ποσό του οµολογιακού που θα 
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εισέπραττε το κράτος από τις τράπεζες (Παγουλάτος 2006:44).Αυτό το σηµείο ήταν το 
κυριότερο αίτηµα της Ε.Τ.Ε που δεν ικανοποίησε το εν λόγω νοµοθετικό διάταγµα.  

Υπό τις δεδοµένες συνθήκες της προϊούσας οικονοµικής κατάρρευσης, της 
γενικευµένης εξαθλίωσης  του ελληνικού λαού, την ισχυροποίηση και διεύρυνση των 
κερδοσκοπικών τάσεων της ελληνικής επιχειρηµατικής και µικροεπιχειρηµατικής τάξης 
και της αποδιάρθρωσης του κοινωνικού ιστού, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δεν θα 
ήταν δυνατό να παραµείνει ανεπηρέαστο από τις ταχύτατες κοινωνικοοικονοµικές 
µεταβολές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της Κατοχής.Οι συνεχείς πληθωριστικές 
εξάρσεις εκµηδένισαν την αξία των δραχµικών καταθέσεων και συνακόλουθα τόσο την 
αξία των χρηµάτων που χρησιµοποιούνταν για την αποπληρωµή των δανείων.Οι 
πιστώσεις µάλιστα που χορηγήθηκαν από το τραπεζικό σύστηµα προκατοχικά, όταν η 
αξία του εθνικού νοµίσµατος παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό σταθερή, αποπληρώθηκαν εν 
όλω ή εν µέρει σε δραχµές η αξία των οποίων είχε σχεδόν εκµηδενισθεί κατά την 
κατοχική περίοδο, εξέλιξη που ισοδυναµούσε µε µαζική µετατόπιση πόρων, σε µια 
περίοδο γενικευµένης οικονοµικής και κοινωνικής ανωµαλίας, από  τον επίσηµο εγχώριο 
πιστωτικό µηχανισµό προς µία µάζα πιστούχων, που επωφελούµενοι από την έντονη 
νοµισµατική αρρυθµία εξόφλησαν τα χρέη τους µε ποσά υποπολλαπλάσιας αξίας από 
την αξία των χρηµατικών πόρων που δανείστηκε.Περαιτέρω η συνέχιση  της 
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης  των τραπεζών κατά την διάρκεια της  Κατοχής, 
στο βαθµό που αυτή η λειτουργία εξακολουθούσε να ασκείται υπό τα δεδοµένα  της 
περιόδου, οδήγησε σε επιπρόσθετη επιδείνωση των οικονοµικών τους στοιχείων, καθώς 
οι διαρκείς υποτιµητικές  πιέσεις που δεχόταν η αγοραστική της δραχµής, κάτω από την 
επίδραση των ισχυρότατων πληθωριστικών δυνάµεων, παρείχε την δυνατότητα στους 
οφειλέτες να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τις εµπορικές 
τράπεζες µε ποσά σαφώς µικρότερης πραγµατικής αξίας από αυτά που 
δανείστηκαν.Αυτό σήµαινε ότι τα πραγµατικά επιτόκια χορηγήσεων ήταν αρνητικά κατά 
την κατοχική περίοδο και ότι οι δραχµικές πιστώσεις των τραπεζών συντελούσαν στο να 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία η αξία του τµήµατος του ενεργητικού των τραπεζών που 
συνίστατο σε χρηµατικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονταν από εξασφαλίσεις που 
διατηρούσαν σταθερή την αξία τους.  

Μέσα σ� αυτό το οικονοµικό και πιστωτικό περιβάλλον, και δεδοµένης της 
νοµικής απαγόρευσης που υπήρχε για την επένδυση των τραπεζικών διαθεσίµων σε 
χρυσά νοµίσµατα (Παγουλάτος 2006:46), η µεταβίβαση αγοραστικής δύναµης από τους 
δανειστές στους χρεώστες αντέστρεφε την ουσία των πιστωτικών σχέσεων και 
ενδυνάµωνε τα, ούτως ή άλλως  έντονα σε περιόδους κρίσης, κερδοσκοπικά 
φαινόµενα.Υπό αυτούς τους όρους οι κάτοχοι, οι παραγωγοί και οι έµποροι αγαθών ήταν 
σε θέση να δανείζονται, λόγω της µεγάλης πιστοληπτικής  τους επιφάνειας, χρηµατικούς 
πόρους από το τραπεζικό σύστηµα και να τους µετατρέπουν σε χρυσά νοµίσµατα ή 
εµπράγµατες αξίες, που η τιµή τους ανέρχονταν ραγδαία, γεγονός που τους έδινε τη 
δυνατότητα να αποκοµίζουν κέρδη όχι µόνο από τις επιχειρηµατικές τους 
δραστηριότητες, αλλά ακόµα και από τις δανειοληπτικές τους σχέσεις.Με αυτόν τον 
τρόπο διογκώνονταν τα κέρδη αυτών των δρώντων από την εµπλοκή τους στο 
συναλλακτικό κύκλωµα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονταν µε βίαιο τρόπο οι οικονοµικές 
ανισότητες και ο πλούτος µεταφέρονταν σ� ένα πιο κλειστό και πιο αφανή κύκλο 
ατόµων.Σε κάθε περίπτωση όµως ο κύκλος των ανθρώπων που πλούτισαν κατά την 
κατοχική περίοδο  , εκµεταλλευόµενοι τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούσαν, δεν 
ήταν περιορισµένου αριθµητικού εύρους, ή τουλάχιστον όχι τόσο περιορισµένος όσο 
αρχικά µπορούσε να θεωρηθεί.Ο προσδιορισµός της πραγµατικής οικονοµικής τους 
δύναµης δεν ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτός παρά µόνο µετά την απελευθέρωση και την 
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αντιπαράθεση που ακολούθησε για τη µορφή και το χαρακτήρα που θα λάµβανε η 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ανασυγκρότηση της χώρας. 

 
 

3.8. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 
Η έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέµου βρήκε την Ε.Τ.Ε, αλλά και ολόκληρο το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σε κατάσταση σχετικής αποδυνάµωσης, εξαιτίας των 
δυσµενών εξελίξεων της προηγούµενης δεκαετίας.Ειδικότερα το χαρτοφυλάκιο της 
Ε.Τ.Ε δέχτηκε ισχυρές πιέσεις από την κατάρρευση των αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) και την συµπαροµαρτούσα πτώση της τιµής των 
διαπραγµατεύσιµων εθνικών οµολογιών που κυριαρχούσαν στο χαρτοφυλάκιο  της 
Ε.Τ.Ε, αποτέλεσµα τόσο του χρεοστασίου του 1932 όσο και της διεθνούς οικονοµικής 
αστάθειας, ενώ και η απορρόφηση της θυγατρική της τράπεζας, την Τράπεζα Ανατολής, 
της κληροδότησε έλλειµµα 250 εκατοµµυρίων δραχµών.Επιπλέον η ρύθµιση των 
αγροτικών χρεών που πραγµατοποιήθηκε το 1937 µείωσε περαιτέρω τις απαιτήσεις της 
Ε.Τ.Ε, καθώς ένα µέρος των χρεών παραγράφηκε, ενώ ένα  άλλο µετατράπηκε σε 
µακροπρόθεσµο δάνειο (Κωστής 2003:491-492), (Παγουλάτος 2006:24). 

Παρά τις ισχυρές πιέσεις όµως που αντιµετώπισε το χαρτοφυλάκιο της  Ε.Τ.Ε τη 
δεύτερη µεσοπολεµική δεκαετία, αλλά και την περίοδο της διεθνούς οικονοµικής κρίσης 
το διάστηµα 1929-1932, κατόρθωσε να ισχυροποιήσει τη θέση της στο εγχώριο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπερβαίνοντας τις σχετικά περιορισµένες, συγκριτικά µε τη 
διεθνή εµπειρία, απώλειες της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και να αποτελέσει 
παράγοντα σταθεροποίησης για το τραπεζικό σύστηµα της χώρας, καθώς το, κατά βάση, 
υγιές χαρτοφυλάκιο της και η κεφαλαιακή της  επάρκεια της επέτρεπε να διαδραµατίσει 
µε επιτυχία το ρόλο του lender of last resort, µολονότι το εκδοτικό προνόµιο της είχε 
αφαιρεθεί από το 1928 και θεσµικά το ρόλο του lender of last resort  τον είχε επωµιστεί η 
Τ.τ.Ε. Η Ε.Τ.Ε κατάφερε να αντισταθµίσει τις απώλειες που κατέγραψε την δεκαετία που 
προηγήθηκε του Βʹ Παγκοσµίου Πολέµου, µεταξύ άλλων, και από την δραστική µείωση 
των εργασιών σε συνάλλαγµα ως αποτέλεσµα της πολιτικής της αυτάρκειας, αλλά και 
της απώλειας της διαχείρισης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας λόγω της  
ίδρυσης  της Τ.τ.Ε, επεκτείνοντας τις πιστωτικές της εργασίες κυρίως στο χώρο των 
µεγάλων εγχώριων βιοµηχανικών επιχειρήσεων (Παγουλάτος 2006:25).Η προώθηση 
µιας συστηµατικότερης πιστωτικής σχέσης µε τα µεγάλα βιοµηχανικά συγκροτήµατα 
υπήρξε απόρροια της πολιτικής της αυτάρκειας και προστατευτισµού που εφάρµοσαν οι 
ελληνικές κυβερνήσεις µετά την κρίση, ακολουθώντας την κυρίαρχη διεθνή τάση, η 
οποία αποσκοπούσε στην υποκατάσταση των εισαγωγών και την τόνωση της εγχώριας 
παραγωγικής δραστηριότητας.Η αύξηση της  συµµετοχής του µεταποιητικού τοµέα στο 
Α.Ε.Π αποτελούσε διακηρυγµένο στόχο της οικονοµικής πολιτικής µετά την κρίση των 
ετών 1929-1932, εξέλιξη που ευνοούσε την ανάπτυξη της βιοµηχανικής 
παραγωγής.Άλλωστε η ίδρυση της  Τ.τ.Ε (1928), που αφαίρεσε το εκδοτικό προνόµιο, 
την διαχείριση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων και του δηµοσίου χρέους της χώρας 
από την Ε.Τ.Ε, σε συνδυασµό µε την ίδρυση της Α.Τ.Ε (1929) και της Εθνικής 
Κτηµατικής  Τράπεζας (1927), απέσπασαν σε µεγάλο βαθµό από την Ε.Τ.Ε  αντίστοιχα 
την άσκηση της αγροτικής πίστης, που όµως παρουσίαζε ολοένα και µικρότερα 
περιθώρια κέρδους, και της υποθηκικής πίστης, γεγονός που µοιραία ωθούσε την Ε.Τ.Ε 
να διευρύνει και να ενισχύσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες µε το δευτερογενή 
τοµέα της οικονοµίας. 
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Η διοίκηση της Ε.Τ.Ε το διάστηµα που προηγήθηκε της έναρξης των εχθροπραξιών 
χάραξε µια συντηρητική πολιτική περιορίζοντας σηµαντικά τις επενδύσεις της σε 
δραχµικά διαθέσιµα(2,6% επί του συνολικού ενεργητικού το 1940 έναντι 7% το 1937) 
και σε συναλλαγµατικά διαθέσιµα και χρυσό (µόλις το 6% των συνολικών της 
διαθεσίµων), ενώ προχώρησε σε µεγάλη αύξηση των εµπράγµατων ασφαλειών για τις 
πιστώσεις που έδινε, εκµηδενίζοντας ταυτόχρονα τις χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό 
τοµέα.Οι χορηγήσεις επί ενεχύρω τίτλων µειώθηκαν, δεδοµένης της αβεβαιότητας που 
χαρακτήριζε την προοπτική πολλών κλάδων.Άνοδο όµως σηµείωσαν οι τοποθετήσεις σε 
οµολογίες και µετοχές επιλεγµένων, κυριότατα βιοµηχανικών, εταιρειών, µια πολιτική 
που την περίοδο 1941-42 ακολουθήθηκε µε πιο συστηµατικό τρόπο (Παγουλάτος 
2006:27) 

Οι συνθήκες της Κατοχής υποχρέωσαν τη διοίκηση της Ε.Τ.Ε να 
επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική που ακολούθησε µέχρι και το τέλος της 
µεσοπολεµικής περιόδου.Υπό το φάσµα της νοµισµατικής κατάρρευσης και µε δεδοµένη 
τη συρρίκνωση των τραπεζικών εργασιών , οι ιθύνοντες της  Ε.Τ.Ε προχώρησαν σε µια 
θεµελιώδη µεταβολή της πάγιας πολιτικής της τράπεζας.Η µέχρι τότε  πολιτική 
συνίστατο στη τοποθέτηση των διαθεσίµων της τράπεζας, κατά πλείονα λόγο, σε 
χορηγήσεις, που αποτελούσαν την βασική πηγή των τραπεζικών κερδών και κατά πολύ 
λιγότερο σε επενδύσεις χαµηλού βαθµού ρευστότητας. (Παγουλάτος 2006:45).Υπό τη 
διοίκηση του Κ.Ζαβιτζιάνου, ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά τη διοίκηση της τράπεζας τον 
Ιανουάριο του 1941,ύστερα από την ανάληψη διακυβέρνησης της χώρας από τον έως 
τότε διοικητή της Ε.Τ.Ε  Αλέξανδρο Κορυζή, υλοποιήθηκε η αναθεωρηµένη πολιτική 
τοποθετήσεων της Ε.Τ.Ε που απέβλεπε σε µια καλά σχεδιασµένη στροφή από την 
παροχή πιστώσεων στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου.Η πάγια τακτική της Ε.Τ.Ε  ως τότε 
ήταν να ρευστοποιεί  τους µετοχικούς τίτλους των βιοµηχανικών ή εµπορικών 
επιχειρήσεων που διέθετε στο χαρτοφυλάκιο της και να επιδιώκει τη πώληση των 
ακινήτων που περιέρχονταν στην κυριότητά της. 

Από το δεύτερο εξάµηνο του 1941 η αξία της δραχµής άρχισε να δέχεται ισχυρές 
υποτιµητικές πιέσεις, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισµού, και τα 
πραγµατικά επιτόκια χορηγήσεων άρχισαν να λαµβάνουν αρνητικά πρόσηµα 
εξαλείφοντας τα περιθώρια κέρδους από τις παραδοσιακές πιστωτικές εργασίες, 
δεδοµένο που ώθησε την Ε.Τ.Ε να προβεί σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της 
προκειµένου να εξυγιάνει την σύνθεση του ενεργητικού της.Συγκεκριµένα η διοίκηση 
της τράπεζας αποφάσισε την διοχέτευση των διαθεσίµων της σε µετοχές βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων, κυρίως µεγάλου µεγέθους που αποτελούσαν προµηθευτές των δυνάµεων 
κατοχής, και σε ακίνητα, η αξία των οποίων υποχωρούσε έναντι της χρυσής λίρας , σε 
σηµαντικά µικρότερο όµως βαθµό συγκριτικά µε τις απώλειες που κατέγραφε η αξία του 
χαρτονοµίσµατος.Επιπροσθέτως η διοίκηση της Ε.Τ.Ε  εκτιµούσε ότι η αξία των 
ακινήτων µετά την απελευθέρωση θα ανατιµούνταν καθώς η λειτουργία της 
κτηµαταγοράς θα εξοµαλύνονταν (Παγουλάτος 2006:46).Η πολιτική της Ε.Τ.Ε, που η 
σύλληψή της έφερε την προσωπική σφραγίδα του διοικητή της Κ.Ζαβιτζιάνου, 
εξυπηρετούσε και άλλες στοχεύσεις, εκτός από την προστασία του ενεργητικού της από 
τον υπερπληθωρισµό, όπως η αποφυγή απόκτησης από της δυνάµεις κατοχής εθνικού 
πλούτου και τους προσκείµενους σε αυτές ξένους επιχειρηµατικούς οµίλους, εγχώριους 
κερδοσκόπους και µαυραγορίτες.Ενδεικτικό της σπουδαιότητας αλλά και των 
ιδιόµορφων συνθηκών υπό τις οποίες πραγµατοποιούνταν η προσπάθεια της Ε.Τ.Ε ήταν 
ότι αυτή κρατήθηκε µυστική.Οι επενδυτικές κινήσεις γίνονταν µε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη εµπιστευτικότητα, ενώ στη µυστικότητα του εγχειρήµατος συνέβαλε η µη 
δηµοσίευση των ισολογισµών και η µη σύγκληση τακτικών γενικών συνελεύσεων, υπό 
το πρόσχηµα της αδυναµίας επικοινωνίας µε τους µετόχους  (Παγουλάτος 2006:46). 
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Οι βάσεις και οι προϋποθέσεις της επενδυτικής στροφής της Ε.Τ.Ε είχαν τεθεί από 
την µεσοπολεµική περίοδο, εποχή κατά την οποία η τράπεζα είχε έντονη εµπλοκή σε 
τίτλους βιοµηχανικών επιχειρήσεων  στους δυναµικότερους κλάδους της ελληνική 
βιοµηχανίας (εξόρυξη µεταλλευµάτων,εριουργία,τσιµέντα,χηµική βιοµηχανία), αλλά και 
στη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων υποδοµής 
(συγκοινωνίες,µεταφορές,εξηλεκτρισµός) (Κωστής 2003:481-486).Η Ε.Τ.Ε παράλληλα 
αποκτούσε ενεργότερη συµµετοχή στη διοίκηση των επιχειρήσεων ενδιαφέροντος 
της.Αυτή η πολιτική αποσκοπούσε όχι µόνο στην τόνωση της κερδοφορίας της τράπεζας 
από την επιτυχή επιχειρηµατική δράση των εταιρειών αυτών, αλλά κυρίως στην 
προσπάθειά της να διασφαλίσει την οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων που είχε χορηγήσει 
στις επιχειρήσεις αυτές.Η ακινητοποίηση σηµαντικών πιστωτικών πόρων σε ορισµένες 
επιχειρήσεις  και η αδυναµία αποπληρωµής των πιστώσεων που λάµβαναν, οδηγούσε την 
Ε.Τ.Ε  στο να προχωρεί στην ενεργή συµµετοχή στη διοίκηση των δανειοδοτούµενων 
επιχειρήσεων, κατά βάση µέσω της διαδικασίας κεφαλαιοποίησης των χρεών τους 
(Παγουλάτος 2006:47).Η Ε.Τ.Ε κατόρθωσε να εκποιήσει σε ικανοποιητικές τιµές 
σηµαντικό όγκο των οµολογιών σε δραχµές στα τέλη του 1942, αποκτώντας τίτλους που 
της προσφέρονταν από τους ιδιοκτήτες τους  και αποφεύγοντας να προσφεύγει στην 
ελεύθερη αγορά, γιατί µια τέτοια κίνηση θα λειτουργούσε ανατιµητικά για τις τιµές των 
χρεογράφων, ενώ τα ακίνητα που  περιέρχονταν στην κατοχή της ήταν, κατά κανόνα, 
αυτά στα οποία είχε εγγράψει υποθήκη.Σύµφωνα µε τον υποδιοικητή της τράπεζας, 
Γεώργιο Πεσµαζόγλου, οι επενδύσεις στις οποίες προέβη η Ε.Τ.Ε ήταν, ως επί το 
πλείστον ,αποτέλεσµα εκούσιας εκκαθάρισης καθυστερούµενων οφειλών προς την 
τράπεζα, οφειλές που είχαν ασφαλιστεί µε κινητές και ακίνητες αξίες, και οι οποίες 
περιήλθαν στην κυριότητά της τράπεζας ύστερα  από την αδυναµία αποπληρωµής των 
χρεών προς αυτήν. (Παγουλάτος 2006:49). 

Η διοίκηση Ζαβιτζιάνου αντιλαµβανόµενη ότι η ραγδαία υποτίµηση της δραχµής 
και οι διογκούµενες πληθωριστικές πιέσεις σε συνδυασµό µε τα αρνητικά πραγµατικά 
επιτόκια χορηγήσεων µείωναν ταχύτατα την αξία των διαθεσίµων της Ε.Τ.Ε, επιδίωξε να 
θέσει η τράπεζα όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της πραγµατικής οικονοµίας της 
χώρας υπό τον έλεγχο και την κυριότητά της.Η Ε.Τ.Ε εκµεταλλεύτηκε στη συγκεκριµένη 
χρονική συγκυρία τις τοποθετήσεις που είχε πραγµατοποιήσει κατά το Μεσοπόλεµο στις 
µεγάλες παραγωγικές µονάδες της χώρας και στις εταιρίες που διαχειρίζονταν τις 
υποδοµές της, για να θέσει υπό τον έλεγχό της  πολλές από τις επιχειρήσεις που 
αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι της τράπεζας.Εξαίρεση 
αποτέλεσε η ΠΥΡΚΑΛ του οµίλου Μποδοσάκη, εταιρεία που υπήρξε από τους 
µεγαλύτερους οφειλέτες της Ε.Τ.Ε, η οποία λόγω της φύσεως της παραγωγής της, ως 
πολεµικής βιοµηχανίας, ενέπιπτε στο καθεστώς επίταξης από τις δυνάµεις κατοχής και 
ως εκ τούτου η Ε.Τ.Ε δεν ήταν σε θέσει να αυξήσει την συµµετοχή της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας (Παγουλάτος 2006:49-51).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου η 
Ε.Τ.Ε  µετέτρεψε τη µειοψηφική της συµµετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας σε    
συµµετοχή απόλυτης πλειοψηφίας, εκµεταλλευόµενη την υποστήριξη που παρείχε στην 
εταιρεία τροφοδοτώντας τη µε δικούς της πελάτες (κατά τον Ζαβιτζιάνο το 80% της 
πελατειακής βάσης της Εθνικής Ασφαλιστικής προερχόταν από το πελατολόγιο της 
Ε.Τ.Ε ), και επισείοντας την απειλή για την ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης.Η 
διοίκηση της Ε.Τ.Ε  αποτιµούσε την περιουσιακή της Εθνικής Ασφαλιστικής τον 
Οκτώβριο του 1941, όταν η Ε.Τ.Ε προέβη στην αύξηση της συµµετοχής της στο µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας, σε 1,5 δις δραχµές, τη στιγµή που η Ε.Τ.Ε δαπάνησε 197 
εκατοµµύρια για να προσαυξήσει κατά 26% το ποσοστό που κατείχε στο κεφάλαιο της 
Εθνικής Ασφαλιστικής.Σηµειωτέον ότι η Εθνική Ασφαλιστική διέθετε και µεγάλη 
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ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας πολλαπλασιάστηκε κατά τους επόµενους µήνες 
(Παγουλάτος 2006:51-52).Η περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, που δεν αποτέλεσε 
την εξαίρεση στην επενδυτική στρατηγική της Ε.Τ.Ε, αντικρούει τους ισχυρισµούς του 
Γ. Πεσµαζόγλου ότι  η Ε.Τ.Ε ακολούθησε µια πολιτική των επισφαλών και των µη 
εξυπηρετούµενων απαιτήσεων της και όχι µια ενεργή επενδυτική στρατηγική. 

Η επενδυτική αυτή πολιτική της  Ε.Τ.Ε αντιµετώπισε όµως και την διαφωνία του 
Γ.Πεσµαζόγλου, ο οποίος υποστήριξε τον Ιούλιο του 1942, ότι η αποδοτική έως τότε 
πολιτική επενδύσεων της τράπεζας σε υγιείς αξίες, ήτοι σε αξίες που δεν γνώριζαν 
απώλειες ή γνώριζαν σε µικρό βαθµό λόγω του πληθωρισµού, δεν θα έπρεπε να 
εξακολουθήσει, διότι µετά τη λήξη του πολέµου η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης 
κεφαλαίων θα ωθούσε σε άνοδο τα επιτόκια οπότε και οι τιµές των µη  χρηµατικών αξιών 
θα υποχωρούσαν.Ο Πεσµαζόγλου πρότεινε εποµένως την άµεση ρευστοποίηση 
τµήµατος του χαρτοφυλακίου της Ε.Τ.Ε που απαρτίζονταν από µετοχές και οµόλογα, 
ώστε συν τοις άλλοις η Ε.Τ.Ε να συνδράµει στη χρηµατοδότηση των δηµοσιονοµικών 
αναγκών  και στην εξαγορά  οµολόγων του ∆ηµοσίου τα οποία αντιµετώπιζαν 
προβλήµατα απορρόφησης από την αγορά.Ο Πεσµαζόγλου εν τέλει υποχώρησε από τις 
αρχικές του θέσεις συντασσόµενος µε την πρόταση του Α.∆ιοµήδη που προέβλεπε την 
διοχέτευση µέρους των κερδών της Ε.Τ.Ε για τον σχηµατισµό επαρκών προβλέψεων και 
αποθεµατικών (Παγουλάτος 2006:54). 

Οι προοπτικές της Ε.Τ.Ε µετά την απελευθέρωση απασχολούσε τη διοίκηση 
Ζαβιτζιάνου σε µόνιµη βάση, γεγονός που αποτυπώθηκε στην απόφαση της τράπεζας να 
συστήσει τον Ιούλιο του 1942 µια πολυµελής οικονοµοτεχνική επιτροπή ειδικών, υπό 
την προεδρία του Α.∆ιοµήδη που είχε διατελέσει κατά το παρελθόν διοικητής της  Ε.Τ.Ε  
και της Τ.τ.Ε, και αντιπρόεδρο τον Γ.Πεσµαζόγλου, µε αντικείµενο τη µελέτη των 
προβληµάτων της µεταπολεµικής ανασυγκρότησης.Στην επιτροπή, που µετείχαν  κατά 
βάση κατά βάση τεχνοκράτες και καθηγητές του Πανεπιστηµίου και του Πολυτεχνείου, 
ανατέθηκε το έργο της σύνταξης µελετών για την µορφή της παραγωγικής δοµής της 
χώρας µε έµφαση στις φυσικές πηγές ενέργειας και τις πλουτοπαραγωγικές δυνάµεις που 
θα έπρεπε να αξιοποιηθούν µετά το τέλος της Κατοχής.Η επιτροπή λειτούργησε µέχρι 
τον Ιανουάριο του 1943, οπότε και οι κατοχικές αρχές επέβαλαν ως διοικητή της Ε.Τ.Ε 
τον Γεώργιο Μερκούρη, εξαναγκάζοντας σε παραίτηση τον Κ.Ζαβιτζιάνο, και παρά το 
ότι η διοίκηση Μερκούρη προσπάθησε να επανεργοποιήσει τη λειτουργία της επιτροπής 
διοχετεύοντας στον Τύπο δηµοσιεύµατα που ζητούσαν επέκταση της θεµατικής της 
εµβέλειας, η επιτροπή  διέκοψε οριστικά την λειτουργία της.Παρ� όλα αυτά η επιτροπή 
κατέληξε σε ορισµένα αρχικά συµπεράσµατα γενικού χαρακτήρα, συνιστώντας την 
οργάνωση µεγάλων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή 
εθνικού δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα εξυπηρετούσε ολόκληρη την 
ηπειρωτική Ελλάδα (Παγουλάτος 2006:54-55). 

Σύντοµης, αλλά ιδιαίτερης, αναφοράς χρήζει και το έργο της Ε.Τ.Ε όσον αφορά 
την µέριµνα για την συντήρηση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια της Κατοχής.Το 
κόστος συντήρησης του προσωπικού του προσωπικού της τράπεζας έβαινε διαρκώς 
αυξανόµενο τόσο λόγω του υπερπληθωρισµού όσο και λόγω του ότι η Ε.Τ.Ε  είχε 
αναλάβει την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών και των προστατευόµενων µελών των 
οικογενειών τους.Η παροχή έκτακτων δανείων, ιµατισµού, σίτισης, περίθαλψης, 
τιµητικών συντάξεων, προαγωγών, ειδικών επιδοµάτων καθώς και άµεσων χρηµατικών 
ενισχύσεων αποτέλεσαν τα κυριότερα µέτρα που ελήφθησαν από τη διοίκηση του 
πιστωτικού ιδρύµατος για την ενίσχυση των υπαλλήλων και των οικογενειών τους.Συχνά 
µάλιστα η διοίκηση της Ε.Τ.Ε παρείχε προστασία στους υπαλλήλους της που µετείχαν 
στην Αντίσταση, αρνούµενη να παράσχει πληροφορίες στις κατοχικές αρχές ή 
επιβάλλοντας σκοπίµως ελαχιστοποίηση των κυρώσεων για τους υπαλλήλους της που 
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συµµετείχαν στον αντιστασιακό αγώνα.Υπολογίζεται ότι η Ε.Τ.Ε κάλυπτε τις 
επισιτιστικές ανάγκες περίπου 5.000 ατόµων κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου 
(Παγουλάτος 2006:55-57).∆εν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι η κάλυψη από την 
Ε.Τ.Ε των βιοποριστικών αναγκών του προσωπικού της και των οικογενειών τους 
αποτέλεσε τη µεγαλύτερη συµβολή της προς τη χώρα κατά την Κατοχή, απορρίπτοντας 
ταυτόχρονα τους ισχυρισµούς της διοίκησής της ότι η επενδυτική της πολιτική κατά το 
ίδιο διάστηµα απέβλεπε, µεταξύ άλλων, στη διατήρηση σηµαντικού µέρους του εθνικού 
πλούτου σε ελληνικά χέρια και την αποφυγή εντατικής εκµετάλλευσης του παραγωγικού 
δυναµικού και των πλουτοπαραγωγικών πηγών  της χώρας  από τις κατοχικές 
δυνάµεις.Οι ενέργειες άλλωστε των ανωτάτων στελεχών της Ε.Τ.Ε κατά το παρελθόν  
και η εν γένει πολιτική της .Ε.Τ.Ε  σε δύσκολες εθνικά περιόδους  δεν συνηγορούν στην 
δικαίωση και τη θεµελίωση των παραπάνω απόψεων που εξέφερε η διοίκηση της ΕΤ.Ε. 

Τον Σεπτέµβριο του 1942 κηρύσσεται γενική απεργία , η οποία κατά πάσα 
πιθανότητα υποκινήθηκε από το Εργατικό Ε.Α.Μ (Ε.Ε.Α.Μ), στην οποία συµµετείχε και 
µια µικρή µερίδα, τουλάχιστον σύµφωνα µε την διοίκηση της Ε.Τ.Ε, του προσωπικού της 
τράπεζας.Το κεντρικό αίτηµα της απεργιακής κινητοποίησης των τραπεζικών 
υπαλλήλων ήταν η χορήγηση µεγαλύτερων επισιτιστικών παροχών και ειδών πρώτης 
ανάγκης.Παρά τις αρχικές δηλώσεις του Κ.Ζαβιτζιάνου για την επιβολή αυστηρών 
κυρώσεων στους συµµετέχοντες στην απεργιακή κινητοποίηση, οι ποινές που τελικώς 
επιβλήθηκαν µάλλον ήπιες µπορούν να χαρακτηριστούν, ενώ εν τοις πράγµασι στην 
συνέχεια ήρθησαν πλήρως (Παγουλάτος 2006:60-63). 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διελκυστίνδα µεταξύ Ε.Τ.Ε και 
κατοχικών αρχών για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, τα οποία 
αποτελούσαν διαρκή στόχο επιβουλής διαφόρων ιταλικών και γερµανικών 
επιχειρηµατικών οµίλων που προέβαλλαν αξιώσεις επί επιχειρήσεων συµφερόντων της 
Ε.Τ.Ε. Τον Οκτώβριο του 1941 όλες οι εµπορικές τράπεζες της χώρας υποχρεώθηκαν να 
παραδώσουν στις αρχές κατοχές τις πλήρεις λογιστικές τους καταστάσεις, τις 
καταστάσεις µε τα ονόµατα των διευθυντικών και ανώτατων διοικητικών τους στελεχών 
και το σύνολο των λογαριασµών που αφορούσαν τις πιστωτικές εργασίες τους και τις 
εξασφαλίσεις που συνόδευαν τις χορηγήσεις τους.Η Ε.Τ.Ε ανταποκρίθηκε 
διαβιβάζοντας τα απαιτούµενα στοιχεία, προσπαθώντας όµως να παρελκύσει όσο ήταν 
δυνατόν τη παροχή των ειδικότερων στοιχείων που σχετίζονταν µε τις τραπεζικές της 
δραστηριότητες (Παγουλάτος 2006:64-65). 

Τους µήνες που ακολούθησαν οι πιέσεις προς την Ε.Τ.Ε κλιµακώθηκαν µε 
ιδιαίτερη ένταση.Οι αντιδράσεις της Ε.Τ.Ε  στις ασκούµενες πιέσεις ποικίλλαν από 
διαβήµατα και διαµαρτυρίες προς τις κατοχικές αρχές, απειλές παραιτήσεων από 
ανώτατα στελέχη, τακτικές κωλυσιεργίας όπου κρινόταν εφικτό, αλλά και υποχωρήσεις 
όταν θεωρούνταν αναγκαίο ή αναπόφευκτο.Χαρακτηριστική περίπτωση υποχώρησης 
της τράπεζας στις απαιτήσεις των αρχών κατοχής υπήρξε η παράδοση των µετοχών της 
ΠΥΡΚΑΛ που κατείχε ως ενέχυρο έναντι των απαιτήσεών της προς την επιχείρηση, 
µετοχές οι οποίες ανήκαν στην σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Ιωάννα 
Μποδοσάκη.Η συγκεκριµένη εταιρεία είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για το χαρτοφυλάκιο της 
Ε.Τ.Ε , δεδοµένου ότι αποτελούσε µια µεγάλη αµυντική βιοµηχανία µε µονοπωλιακή 
θέση στην εγχώρια αγορά και προνοµιακό προµηθευτή των ελληνικών ενόπλων 
δυνάµεων.Η ΠΥΡΚΑΛ γιγαντώθηκε περαιτέρω µε τις διαδοχικές παραγγελίες που 
ανέλαβε από το καθεστώς Μεταξά κατά την προπολεµική περίοδο και κατά τη διάρκεια 
της διεξαγωγής του ελληνοϊταλικού πολέµου.Παράλληλα όµως η ΠΥΡΚΑΛ έφερε 
συσσωρευµένες δανειακές υποχρεώσεις µεγάλου ύψους προς την Ε.Τ.Ε, που σε 
συνδυασµό µε το χαµηλό ύψος, των ιδίων κεφαλαίων της, καθιστούσαν την δανειακή της 
σχέση µε την Ε.Τ.Ε σχέση αµοιβαίας αλληλεξάρτησης.Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος 
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της Ε.Τ.Ε για την ΠΥΡΚΑΛ, οι πιστώσεις προς την οποία αντιπροσώπευαν  το 6% του 
συνολικού ενεργητικού της τράπεζας, είναι ότι η Ε.Τ.Ε κινήθηκε άµεσα για να αποτρέψει 
την ανατίναξη του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ  µετά την κατάρρευση του µετώπου και 
την εισβολή των γερµανών στη χώρα, καθώς κρίθηκε σκόπιµο να µην περιέλθει το 
εργοστάσιο στα χέρια των γερµανικών αρχών.Η Ε.Τ.Ε προκειµένου να αντισταθµίσει, 
έστω και εν µέρει,  τις απώλειες που θα κατέγραφε από  το ότι η ΠΥΡΚΑΛ τέθηκε υπό 
τον έλεγχο των γερµανικών δυνάµεων αποδέχτηκε να εκπλειστηριάσει τους µετοχικούς 
τίτλους, που κατείχε ως εξασφάλιση των απαιτήσεών της προς την επιχείρηση, και 
αποκτώντας τους η ίδια να τους µεταπωλήσει εν συνεχεία στους ξένους επιχειρηµατικούς 
οµίλους που επιθυµούσαν να συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της ΠΥΡΚΑΛ. 
Κατά τη µεταφορά όµως των µετοχών από την Τρίπολη, όπου στην αρχή της κατοχικής 
περιόδου η Ε.Τ.Ε µετέφερε στο τοπικό υποκατάστηµά της τους τίτλους που είχε στην 
κατοχή της, ώστε να διαφυλάξει σηµαντικό µέρος του χαρτοφυλακίου της από την 
δήµευση των κατοχικών αρχών, στην Αθήνα οι µετοχές αφαιρέθηκαν από τον 
συνοδεύοντα γερµανό αξιωµατικό και µεταφέρθηκαν στην Γερµανία.Τα διαβήµατα στα 
οποία προέβη η Ε.Τ.Ε προς τον Altenburg, τον ειδικό πληρεξούσιο του Γ�΄ Ράιχ, 
απέδωσαν και η τράπεζα εισέπραξε 97,5 εκατοµµύρια δραχµές τον ∆εκέµβριο του 1941, 
ποσό που αντιστοιχούσε σε 4.500 χρυσές λίρες (Παγουλάτος 2006:66-67). 

Το συγκεκριµένο ιστορικό επεισόδιο στοιχειοθετεί µία από τις πολλές αντίστοιχες 
περιπτώσεις που αντιµετώπισε η Ε.Τ.Ε την περίοδο της Κατοχής στην προσπάθειά της να 
διασφαλίσει τις τοποθετήσεις της και τους τίτλους των επιχειρήσεων στις οποίες είχε 
ακινητοποιήσει µεγάλο µέρος των διαθεσίµων της, αλλά και ακίνητα που τελούσαν υπό 
την κυριότητά της, τα συναλλαγµατικά της διαθέσιµα, που αποτελούνταν κυρίως από 
χρυσό, τους κρατικούς τίτλους που διέθετε  τα παντός είδους ενέχυρα στα οποία είχε 
εγγράψει απαιτήσεις, αντικείµενα που είχαν εµπιστευτεί προς φύλαξη στην τράπεζα οι 
πελάτες της, και κάθε είδους απαιτήσεις, την είσπραξη των οποίων είχε αναλάβει η Ε.Τ.Ε 
για λογαριασµό τρίτων.Άλλες µεγάλες επιχειρήσεις που συνδέονταν µε στενούς 
πιστωτικούς δεσµούς µε την Ε.Τ.Ε και για τις οποίες ασκήθηκαν πιέσεις προς την 
τράπεζα να παραχωρήσει τις απαιτήσεις της στις αρχές κατοχής ήταν : η Γενική  
Ελληνική Εταιρεία, που ήλεγχε έναν όµιλο εταιρειών παραγωγής και εµπορίας 
ηλεκτρικού ρεύµατος, η Ελληνική Εριουργία, µεγαλοπροµηθευτής του ελληνικού 
στρατού, η Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων, καθώς και η Νέα 
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιώρυγας Κορίνθου. 

Η Ε.Τ.Ε εκτιµώντας ότι οι οχλήσεις και οι πιέσεις των κατοχικών αρχών θα 
συνεχιστούν και θα ενταθούν  στράφηκε στην εξεύρεση εταίρων στρατηγικής σηµασίας 
στο χώρο της γερµανικής επιχειρηµατικής κοινότητας, ειδικότερα αναζήτησε τη 
συνεργασία ενός γερµανικού τραπεζικού ιδρύµατος.Η λύση που προκρίθηκε ήταν η 
σύναψη συνεργασίας µε την     Deutsche Bank, ένα ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυµα µε το 
οποίο η Ε.Τ.Ε είχε µακρά προπολεµική συνεργασία.Η Duetshe Bank προτιµήθηκε γιατί 
θεωρούνταν πολιτικά ουδέτερη, εν αντιθέσει µε την Dresdner Bank, µε την οποία η Ε.Τ.Ε 
είχε επίσης συνεργαστεί προπολεµικά (Παγουλάτος 2006:69), (Στασινόπουλος 
1966:149).Το συµφωνητικό που υπέγραψαν οι δύο τράπεζες τον Ιούνιο του 1941 
προέβλεπε την σύσταση διµερούς ελληνογερµανικής επιτροπής που θα εξέταζε τις 
προοπτικές ανάπτυξης στενότερων οικονοµικών σχέσεων  και την προώθηση µελετών 
και προτάσεων από ελληνικής πλευράς για την εκβιοµηχάνιση, την αγροτική ανάπτυξη, 
την εκµετάλλευση των  υδατοπτώσεων και της εξόρυξης λιγνίτη και άλλων 
µεταλλευµάτων.Όµως παρά το γεγονός ότι από τη συµφωνία των δύο τραπεζών δεν 
προήλθε καµία κοινή επιχειρηµατική δράση, λόγω της αδυναµίας της Ε.Τ.Ε να διαθέσει 
τα απαιτούµενα κεφάλαια, οι πιέσεις προς την Ε.Τ.Ε που προέρχονταν από τη γερµανική 
πλευρά έπαυσαν µετά τη σύναψη της σύµβασης µε την Duetsche Bank, τουλάχιστον για 
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ένα έτος, που ήταν η αρχική διάρκεια της συµφωνίας, σύµφωνα µε τον διοικητή της 
Ε.Τ.Ε Κ.Ζαβιτζιάνο. (Παγουλάτος 2006:69-70).Με ανάλογο τρόπο αντιµετωπίστηκαν 
και οι πιέσεις που ασκήθηκαν από την ιταλική πλευρά, καθώς η Ε.Τ.Ε δέχτηκε να 
συνεργαστεί µε την ιταλική εταιρεία πετρελαίων AGIP παραχωρώντας της πλήρες 
δικαίωµα ερευνών  και εκµετάλλευσης στην περιοχή της Ηπείρου, υπό τον όρο της 
διατήρησης ενός ποσοστού 10% επί των δυνητικών καθαρών κερδών από την 
εκµετάλλευση των πετρελαιοπαραγωγών που πιθανόν θα ανακαλύπτονταν (Παγουλάτος 
2006:71). 

Η συρρίκνωση όµως του ενεργητικού της Ε.Τ.Ε δεν εκπορευόταν µόνο από τις 
αξιώσεις των δυνάµεων κατοχής και των γερµανικών και ιταλικών επιχειρηµατικών 
οµίλων.Τα ραγδαίως διευρυνόµενα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα σε συνδυασµό µε την 
ανεξέλεγκτη αύξηση των τιµών, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµατιστηριακών 
αξιών, κατεύθυναν τις κατοχικές κυβερνήσεις των Λογοθετόπουλου και Ράλλη σε µια 
πολιτική που συνίστατο στην άνευ καταβολής τιµήµατος εκποίησης µετοχών υπέρ του 
∆ηµοσίου, ώστε, πέραν των εισροών που θα προέκυπταν για το δηµόσιο ταµείο, η 
αύξηση της προσφοράς τίτλων θα ασκούσε σταθεροποιητική επίδραση στις 
χρηµατιστηριακές τιµές (Παγουλάτος 2006:72). Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της 
πολιτικής µε νοµοθετικά διατάγµατα που εκδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 1942 η κατοχική 
κυβέρνηση Λογοθετόπουλου επέβαλε στις τράπεζες την υποχρεωτική αύξηση του 
µετοχικού τους κεφαλαίου κατά 10% υπέρ του ∆ηµοσίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 
τις άλλες ανώνυµες εταιρείες ορίστηκε στο 20%.Η Ε.Τ.Ε εξέδωσε 2.000 νέες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 2 εκατοµµυρίων δραχµών, τις οποίες στις αρχές του 1943 παρέδωσε 
στο ∆ηµόσιο, αυξάνοντας ταυτόχρονα το µετοχικό της κεφάλαιο από τα 20 στα 22 
εκατοµµύρια δραχµές. 

Η αναγκαστική αυτή φορολόγηση των ανωνύµων εταιρειών παρείχε τρεις 
εναλλακτικές δυνατότητες εφαρµογής.Η διοίκηση της Ε.Τ.Ε  επέλεξε τη λύση της 
έκδοσης και παράδοσης των νέων µετοχών στο ∆ηµόσιο.Οι δύο άλλες εναλλακτικές 
δυνατότητες ήταν : α) οι νέες µετοχές που εκδίδονταν να διατίθενται στους παλαιούς 
µετόχους ή τρίτους και να καταβάλλονταν το ισότιµό τους τοις µετρητοίς στο ∆ηµόσιο ή 
β) η τράπεζα να µην προέβαινε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου αλλά αντί αυτού να 
κατέβαλε στο ∆ηµόσιο το ισόποσο µιας δυνητικής αύξησης του µετοχικού της 
κεφαλαίου από τα δικά της διαθέσιµα (Παγουλάτος 2006:73).Η αύξηση αυτή του 
µετοχικού κεφαλαίου αποτέλεσε µία από τις κυριότερες πράξεις για τις οποίες 
ελέγχθηκε, µετά την απελευθέρωση της χώρας, η διοίκηση της Ε.Τ.Ε  από τους µετόχους 
της.Σύµφωνα µε το πόρισµα της εσωτερικής Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου της τράπεζας 
που υποβλήθηκε στη διοίκηση τον Φεβρουάριο του 1946, η ζηµία που υπέστησαν οι 
παλαιοί µέτοχοι συνίστατο στη µείωση κατά 10% της εσωτερικής αξίας της µετοχής και 
την απώλεια του απορρέοντος µερίσµατος, δεδοµένης της κυκλοφορίας 2.000 νέων 
µετοχών.Η λύση που θα έπρεπε να προκριθεί, σύµφωνα µε την επιτροπή, ήταν η 
καταβολή του φόρου σε µετρητά µε δόσεις, δεδοµένης της καλπάζουσας υποτίµησης της 
δραχµής, εναλλακτική που εφάρµοσαν όλες σχεδόν οι εταιρείες που διέθεταν την 
ταµειακή ευχέρεια (Παγουλάτος 2006:73-74).           

  
                                  
3.9. Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ∆ΟΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε 
 
Οι αρχές κατοχής παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες τους να θέσουν εµµέσως την 
διοίκηση της Ε.Τ.Ε υπό τον έλεγχο τους δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τον ουσιαστικό 
έλεγχο του τραπεζικού ιδρύµατος, εξαιτίας της ευέλικτης όσο και σθεναρής στάσης των 
στελεχών της τράπεζας.Ως εκ τούτου το κατοχικό καθεστώς  επέλεξε την λύση της 
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άµεσης παρέµβασης, παραβιάζοντας το καταστατικό της Ε.Τ.Ε. Με διάταγµα της 26ης 
Ιανουαρίου 1943 του υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Γκοτζαµάνη 
διοικητής της Ε.Τ.Ε  ορίστηκε ο Γεώργιος Μερκούρης, που στο παρελθόν είχε διατελέσει 
υπουργός του Λαϊκού κόµµατος και ηγείτο ενός µικρού φασιστικού κόµµατος.Ο 
Γ.Μερκούρης παρέµεινε στη θέση του διοικητή µέχρι τον θάνατο του, τον Νοέµβριο του 
1943.Τον διαδέχθηκε ο ∆ηµήτριος Λυµπέρης που υπήρξε και προσωπικός φίλος του 
κατοχικού πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη.Η περίοδος διοίκησης της Ε.Τ.Ε από τους δύο 
αυτούς άντρες χαρακτηρίστηκε από την αδρανοποίηση της λειτουργίας των θεσµικών 
οργάνων του ιδρύµατος, που σταδιακά µετατράπηκε σε όργανο ικανοποίησης των 
αξιώσεων των κατοχικών αρχών.Εν αντιθέσει µε τη διοίκηση Ζαβιτζιάνου, που υπό 
εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες υλοποίησε µια ευέλικτη, ρεαλιστική και σε πολλές 
περιπτώσεις τελέσφορη, από τη σκοπιά της εξυπηρέτησης των στενών συµφερόντων της 
τράπεζας, πολιτική, οι διοικήσεις Μερκούρη και Λυµπέρη αποτέλεσαν απλά εκτελεστικά 
όργανα των εντολέων τους, µε τη διοίκηση Μερκούρη σε κάποιες ίσως περιπτώσεις να 
διαφοροποιείται από τις επιθυµίες των κατοχικών δυνάµεων. 
        Κύριο µέληµα των δύο δοτών διοικήσεων της Ε.Τ.Ε αποτέλεσε ο έλεγχος του 
προσωπικού της τράπεζας, µέσα από µία πολιτική εκτεταµένων και διαρκών 
προσλήψεων, µεταθέσεων, προαγωγών και απολύσεων (Παγουλάτος 2006:78).Οι 
αθρόες προσλήψεις προσωπικού της περιόδου 1943-1944 δεν δικαιολογούνταν από το 
εύρος των εργασιών της Ε.Τ.Ε , που παρουσίαζε σαφή συρρίκνωση, αλλά εδραζόταν 
στην λογική της πελατειακής τακτοποίησης  των προστατευόµενων του κατοχικού 
καθεστώτος.Παράλληλα η διόγκωση του προσωπικού της Ε.Τ.Ε ήταν συνεπής µε τη 
γενικότερη αλµατώδη αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα κατά την κατοχική περίοδο, µια πολιτική µε ακραιφνείς κοινωνικές προεκτάσεις 
και στοχεύσεις, εάν ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι η δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα 
εγγυούταν την συµµετοχή στον επισιτισµό (Παγουλάτος 2006:79-80). 
        Οι επιτακτικές δηµοσιονοµικές ανάγκες όµως οδήγησαν του υπουργό Οικονοµικών 
να ζητήσει τη χρηµατοδότηση των κρατικών δαπανών από τις τράπεζες, µέσω του 
δανεισµού χρεογράφων που κατείχαν αυτές.Τον Οκτώβριο του 1943 η Ε.Τ.Ε, κατόπιν 
ισχυρότατων πιέσεων από την κατοχική κυβέρνηση και µετά από εντολή του υπουργού 
Οικονοµικών Ε.Τσιρονίκου εκποίησε 4.100 µετοχές διαφόρων µεγάλων εταιρειών, όπως 
των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόµων, της Εµπορικής Τράπεζας, της Τ.τ.Ε,  και της Α.Γ.Ε.Τ 
Ηρακλής (Παγουλάτος 2006:81).Τον ίδιο µήνα ο Γ.Μερκούρης, υπακούοντας σε 
κυβερνητικές εντολές , εισηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας τη 
συµµετοχή της Ε.Τ.Ε στον «οικειοθελή»  δανεισµό προς το ∆ηµόσιο που προέβλεπε την 
εκχώρηση τίτλων προς το κράτος σε ποσοστό 40% του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας.Οι 
τίτλοι αυτοί θα εκποιούνταν από το κράτος προκειµένου να καλύψουν τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του ∆ηµοσίου , αλλά ταυτόχρονα, κατά τους ισχυρισµούς του 
Ε.Τσιρονίκου, αυτή η κίνηση θα λειτουργούσε ανασχετικά στην τεράστια άνοδο των 
χρηµατιστηριακών τιµών, οι οποίες ανήλθαν σε δυσθεώρητα ύψη το φθινόπωρο του 
1943.Οι έντονες ανατιµητικές τάσεις που κατέγραψαν οι χρηµατιστηριακές αξίες 
οφείλονταν στην κερδοσκοπική τακτική εµπόρων και παραγωγών, οι οποίοι πωλούσαν 
τα εµπορεύµατα τους σε αστρονοµικές τιµές που υπερέβαιναν κατά χιλιάδες φορές τα 
προπολεµικά επίπεδα, και διοχέτευαν τη ρευστότητα που αποκτούσαν στην αγορά 
χρυσών λιρών και χρηµατιστηριακών αξιών, ωθώντας σε περαιτέρω άνοδο την τιµή του 
χρυσού και των χρηµατιστηριακών αξιών.Χαρακτηριστική του κερδοσκοπικού πυρετού 
που επικρατούσε ήταν η ανατίµηση που γνώρισε η τιµή της χρυσή λίρας, η οποία µεταξύ 
17 Σεπτεµβρίου και 4  Οκτωβρίου 1943 ανήλθε από τις 400.00 στις  685.000  δραχµές 
(Παγουλάτος 2006:82). 
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         Το εγχείρηµα του υπουργού Οικονοµικών Ε.Τσιρονίκου για συγκράτηση των 
χρηµατιστηριακών τιµών µέσω της εκποίησης χρεογράφων ήταν αµφιλεγόµενης 
αποτελεσµατικότητας, αλλά και αµφισβητούµενων προθέσεων.Στην ουσία το σχέδιο 
Τσιρονίκου παρείχε τη δυνατότητα στα άτοµα που διέθεταν προνοµιακή πληροφόρηση 
την περίοδο της Κατοχής, όπως µαυραγορίτες, γερµανούς αξιωµατούχους και 
δωσίλογους της κατοχικής κυβέρνησης, να κερδοσκοπήσουν πάνω στην τιµή της χρυσής 
λίρας ενθυλακώνοντας παράλληλα τίτλου τραπεζών και άλλων σηµαντικών ανωνύµων 
εταιρειών (Παγουλάτος 2006:82). 

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ε.Τ.Ε από το νέο αναγκαστικό δανεισµό στον 
οποίο υπεβλήθη  η τράπεζα υπήρξαν σφοδρότατες, ενώ ανώτερα στελέχη της Ε.Τ.Ε 
δήλωναν ότι οι υπάλληλοι θα αρνηθούν να παραδώσουν χρεόγραφα της τράπεζας στο 
∆ηµόσιο, και ότι εάν η κυβέρνηση στην δια νόµου επιβολή της εκποίησης των 
χρεογράφων θα αρνηθούν να εφαρµόσουν το νόµο (Παγουλάτος 2006:82-83).Επιπλέον ο 
δικαστικός σύµβουλος της τράπεζας Πέτρος Γουναράκης, µιλώντας στο διοικητικό 
συµβούλιο εξ ονόµατος των διευθυντών της Ε.Τ.Ε , επιχειρηµατολόγησε για τον 
απρόσφορο χαρακτήρα του κυβερνητικού σχεδίου ανάσχεσης των τιµών του χρυσού και 
των τροφίµων µέσω της µαζικής εκποίησης χρεογράφων στο Χ.Α.Α. Ο Π.Γουναράκης 
υποστήριξε ότι οι τιµές των τροφίµων και της χρυσής λίρας διαµορφώνονταν από 
παράγοντες που ήταν ανεξάρτητοι µε τις τιµές των χρεογράφων στο Χρηµατιστήριο.Οι 
αιτίες, συνεπώς και οι λύσεις, έπρεπε να αναζητηθούν στην κατάρρευση των µεταφορών 
και των συγκοινωνιών µεταξύ της πρωτεύουσας και της επαρχίας, καθώς και στην 
διόγκωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας.Κατά συνέπεια η εκποίηση των χρεογράφων, 
σύµφωνα πάντα µε τον Γουναράκη, δεν θα ασκούσε σοβαρή επίδραση στις 
χρηµατιστηριακές τιµές των τίτλων, αφού όπως είχε φανεί και από προηγούµενες 
ενέργειες µαζικής πώλησης χρεογράφων στο Χρηµατιστήριο, η αγορά µπορούσε να 
απορροφήσει εύκολα κάθε προσφερόµενη ποσότητα τίτλων χωρίς να προκληθεί πτώση 
των τιµών (Παγουλάτος 2006:83).Ο Γουναράκης παρέθεσε και µια σειρά επιπρόσθετων 
επιχειρηµάτων εναντίον του συγκεκριµένου µέτρου υπογραµµίζοντας ότι το µέτρο ήταν 
άδικο, διότι σε µια πληθωριστική συγκυρία, όπως ήταν η δεδοµένη, ισοδυναµούσε µε 
δήµευση υγιών περιουσιακών στοιχείων ζηµιώνοντας δυσανάλογα την Ε.Τ.Ε  που 
κατείχε το ογκωδέστερο χαρτοφυλάκιο διαπραγµατεύσιµων τίτλων από όλες τις άλλες 
τράπεζες.Περαιτέρω το εν λόγω µέτρο έπληττε υπέρµετρα την Ε.Τ.Ε αποξενώνοντας την 
από επιχειρήσεις κεφαλαιώδους σηµασίας για την επιβίωσή της, εξαιτίας των µεγάλων 
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που συνιστούσαν οι χορηγήσεις προς τις επιχειρήσεις 
αυτές.Η ενδεδειγµένη λύση, κατά τον Γουναράκη, ήταν να εκποιήσει το κράτος µετοχές 
δικής του κυριότητας, τις οποίες είχε αποκτήσει ως προϊόν της υποχρεωτικής 
φορολόγησης εταιρειών βάσει του νοµοθετικού  διατάγµατος  του 1942 (Παγουλάτος 
2006:83). 

Η αντιπαράθεση µεταξύ κράτους και τραπεζών αναφορικά µε τον αναγκαστικό 
δανεισµό από το κράτος χρεογράφων που αποτελούσαν ιδιοκτησία των τραπεζών έµεινε 
γνώστη στην οικονοµική ιστορία της Ελλάδας ως η «η µάχη των χρεογράφων».Στο 
πλαίσιο αυτής της «µάχης» συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση οι εξεγέρσεις του 
προσωπικού της Ε.Τ.Ε, που έφταναν µέχρι τη διάπραξη βιαιοπραγιών και την εκτόξευση 
προσωπικών απειλών εναντίον των προσώπων που επιχείρησαν να εκποιήσουν ή να 
ιδιοποιηθούν την περιουσία της τράπεζας.Η αντίσταση που προέβαλαν οι υπάλληλοι της 
Ε.Τ.Ε περιελάµβανε την άρνηση εκτέλεσης εντολών, την απόκρυψη στοιχείων και 
εγγράφων ακόµα και απόκρυψη χρυσού από ορισµένα ανώτερα στελέχη της τράπεζας, 
που δεν δηλώθηκε στις αρχές κατοχής, παρά τη σχετική υποχρέωση , η αθέτηση της 
οποίας επέσυρε την ποινή του θανάτου.Μέρος αυτού του χρυσού, που είχε αποκτηθεί 
από τα διαθέσιµα της Ε.Τ.Ε προκειµένου να καλύψει κυρίως δαπάνες συντήρησης του 

 



 237

προσωπικού, όπως τουλάχιστον ήταν η επίσηµη εκδοχή της διοίκησης, χρησιµοποιήθηκε 
εν αγνοία της διοίκησης της τράπεζας, αλλά υπό την καθοδήγηση της απελθούσης 
νόµιµης διοίκησης Ζαβιτζιάνου, για να αγοραστούν µετοχικοί τίτλοι µεγάλων 
επιχειρήσεων της χώρας που ήταν ζωτικής σηµασίας για τα συµφέροντα της Ε.Τ.Ε  
(Παγουλάτος 2006:84-85). 

Οι κυβερνητικές πιέσεις συνεχίστηκαν µε αµείωτη ένταση θέτοντας  προς τις 
τράπεζες το δίληµµα του αναγκαστικού δανεισµού ή της αναγκαστικής δια νόµου 
εκχώρησης των χρεογράφων στο κράτος.Ο Γ.Μερκούρης µετά από διαβουλεύσεις που 
διεξήγαγε µε την κατοχική κυβέρνηση παρουσίασε στο διοικητικό συµβούλιο της 
τράπεζας το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου που όριζε ότι το ποσοστό των χρεογράφων 
που θα εκποιούσε η Ε.Τ.Ε ήταν 15% επί του συνόλου των χρεογράφων που κατείχε, 
ποσοστό κατά πολύ χαµηλότερο από αυτό που αρχικά απαιτούσε το κράτος και 
ανερχόταν στο 40%.Από το  ποσοστό του 15% εξαιρούνταν µετοχές εταιρειών 
αυξηµένου ενδιαφέροντος για την Ε.Τ.Ε , ενώ προβλεπόταν και είσπραξη προµήθειας 
0,5% επί των αγοραπωλησιών των χρεογράφων από τις τράπεζες για λογαριασµό τους 
(Παγουλάτος 2006:87). 

Το ζήτηµα της «µάχης των χρεογράφων» όµως δεν έληξε εκεί.Η συνδυασµένη 
άρνηση ανωτέρων στελεχών όχι µόνο της Ε.Τ.Ε αλλά και άλλων τραπεζών, όπως π.χ της 
Εµπορικής, να συναινέσουν σε µια συµβατική εκχώρηση των περιουσιακών τους 
στοιχείων στο κράτος, οδήγησε την κατοχική κυβέρνηση Ράλλη σε µια ευθέως 
κατασταλτική πράξη που συνιστούσε την επαχθέστερη, ως εκείνη τη στιγµή, µορφή 
κρατικής παρέµβασης στη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος.Με τρία ταυτόχρονα 
νοµοθετήµατα στις 26 Οκτωβρίου του 1943, η κατοχική κυβέρνηση τερµάτισε 
µονοµερώς τις διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες επιρρίπτοντας µε ανακοίνωσή της  την 
ευθύνη σ� αυτές.Ειδικότερα µε τα νοµοθετήµατα αυτά προβλεπόταν η ποινή της 
φυλάκισης και της εκτόπισης σε όσα ανώτατα ανώτατα και ανώτερα στελέχη τραπεζών 
επιχειρούσαν να εµποδίσουν την εφαρµογή του ή παρακώλυαν το έργο του κυβερνητικού 
επιτρόπου που θα τοποθετούνταν στις τράπεζες, ο οποίος θα διέθετε απεριόριστο 
δικαίωµα ελέγχου και συµµετοχής στη διοίκηση της κάθε τράπεζας και επιπλέον το 
δικαίωµα άσκησης βέτο στη λήψη αποφάσεων.Το ακανθώδες ζήτηµα της εκποίησης 
χρεογράφων από τις τράπεζες η κυβέρνηση Ράλλη το επίλυσε µε όρους κατά πολύ 
επαχθέστερους από το νοµοσχέδιο που παρουσίασε ο Μερκούρης στο διοικητικό 
συµβούλιο της Ε.Τ.Ε. Συγκεκριµένα ο νόµος όριζε ως ανώτατο ποσοστό του άτοκου 
δανείου των τραπεζών προς το κράτος το 50% των χρεογράφων ιδιοκτησίας τους, που 
τελούσαν υπό διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α, µε τη διάρκεια του δανείου να καθορίζεται 
στο ένα έτος και το οποίο θα εξοφλείτο µε την επιστροφή στις τράπεζες οµοειδών 
χρεογράφων.Η Ε.Τ.Ε υποχρεώθηκε να παραδώσει στην Τ.τ.Ε, ως άτοκο δάνειο προς το 
∆ηµόσιο, ποσοστό 20% από τα χρεόγραφα ιδιοκτησίας της που ήταν εισηγµένα στο 
Χ.Α.Α. Από αυτά ρευστοποιήθηκε περίπου το ¼, ενώ το υπόλοιπο επιστράφηκε στην 
Ε.Τ.Ε µετά την απελευθέρωση.Η διαπραγµάτευση του Μερκούρη µε τον υπουργό 
Οικονοµικών Τσιρονίκο συνεχίστηκε µε σκοπό την ελάφρυνση  των όρων δανεισµού 
προς όφελος της Ε.Τ.Ε. Ο Μερκούρης πέτυχε να εξαιρεθούν, από το ποσοστό του 20%, 
µετοχές επιχειρήσεων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ε.Τ.Ε και να αντικατασταθούν 
από άλλες µικρότερης βαρύτητας για το χαρτοφυλάκιό της (Παγουλάτος 2006:88-90). 

Πέραν πάντως µιας παροδικής και περιορισµένης έκτασης αναχαίτισης των 
ανοδικών τάσεων των χρηµατιστηριακών τιµών, η µαζική πώληση χρεογράφων απέτυχε 
να ανακόψει την ανεξέλεγκτη ανοδική πορεία του πληθωρισµού.Η χρυσή λίρα 
ανατιµήθηκε κατά 250% σε διάστηµα 40 ηµερών, ενώ η ανατίµηση των χρεογράφων 
ανερχόταν σε 300-400 της προπολεµικής τους αξίας, υπολείπονταν ωστόσο της 
υπερτίµησης που γνώρισαν τα είδη πρώτης ανάγκης, οι τιµές των οποίων αυξήθηκαν 
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κατά 4.000-6.000 φορές σε σύγκριση µε την προπολεµική τους αξία (Παγουλάτος 
2006:90). 

Στα τέλη του  1943 και τις αρχές του 1944 η έλλειψη ρευστότητας αποτέλεσε ένα 
ιδιαιτέρως επιτακτικό πρόβληµα για την Ε.Τ.Ε. Ο εκµηδενισµός των παραδοσιακών 
τραπεζικών εργασιών της σε συνδυασµό µε τη διόγκωση των δαπανών συντήρησης  του 
προσωπικού της, αλλά και των κυβερνητικών παρεµβάσεων, της επιβολής αναγκαστικών 
δανείων και της αυθαίρετης αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης δηµιούργησαν 
υψηλά ελλείµµατα στον ισολογισµό της τράπεζας.Τα στελέχη της τράπεζας κατέληξαν 
σε δύο εναλλακτικές προτάσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος: είτε το δανεισµό 
από το κράτος είτε την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας.Στην ουσία του 
το δίληµµα σχετιζόταν µε τον εκτιµώµενο χρόνο λήξης της εµπόλεµης κατάστασης.Σε 
περίπτωση σύντοµης λήξης οι τιµές των αξιών θα υποχωρούσαν και η πώληση 
περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε πιο συµφέρουσα επιλογή, δεδοµένου  των 
υψηλότατων τιµών που επικρατούσαν κατά την πολεµική περίοδο, καθώς η Ε.Τ.Ε θα 
ήταν σε θέση µετά τον τερµατισµό των εχθροπραξιών µε την εκποίηση λιγότερων 
στοιχείων του ενεργητικού της  να εισπράξει µεγαλύτερα ποσά.Αντιθέτως σε περίπτωση 
παρατεταµένης διάρκειας των πολεµικών επιχειρήσεων ο δανεισµός συνιστούσε πιο 
συµφέρουσα επιλογή, διότι η αλµατώδης αύξηση των τιµών θα συνεχιζόταν και η Ε.Τ.Ε 
θα αποπλήρωνε τα δάνεια που θα λάµβανε µε ποσά µικρότερης πραγµατικής αξίας από 
αυτά που θα δανειζόταν.Άλλωστε το γεγονός ότι οι τιµές των τροφίµων, που 
αποτελούσαν και το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών της Ε.Τ.Ε, αυξάνονταν µε 
µεγαλύτερους ρυθµούς  απ’ ότι οι τιµές των υπόλοιπων αξιών, θα καθιστούσε, κατά πάσα 
πιθανότητα, αδύνατη την αποπληρωµή τους από την τράπεζα (Παγουλάτος 2006:92-93). 

Ο διοικητής της Ε.Τ.Ε Λυµπέρης, ο κυβερνητικός επίτροπος και µια οµάδα 
συµβούλων υποστήριζε την επίλυση του προβλήµατος ρευστότητας της Ε.Τ.Ε µέσω της 
εκποίησης χρεογράφων του χαρτοφυλακίου της.Η πλευρά αυτή προεξοφλούσε την 
άρνηση της κυβέρνησης να χορηγήσει δάνειο στην Ε.Τ.Ε, προβάλλοντας ως επιχείρηµα 
την άρνηση του κράτους να ικανοποιήσει ανάλογο αίτηµα της Εµπορικής και της Ιονικής 
Τράπεζας, καθώς και από τη σχετικές διερευνητικές συνοµιλίες που είχε ο Λυµπέρης για 
το εν λόγω ζήτηµα µε τον υπουργό Οικονοµικών.Μια άλλη µερίδα στελεχών της Ε.Τ.Ε, 
που αποτελούσε την µειοψηφική τάση, τασσόταν υπέρ του δανεισµού προκειµένου να 
αποφευχθεί η εκποίηση χρεογράφων, µια ενέργεια που θα αποξένωνε την τράπεζα από τα 
περιουσιακά της στοιχεία (Παγουλάτος 2006:94-95).Η άρνηση της κυβέρνησης Ράλλη 
να χορηγήσει δάνειο στην Ε.Τ.Ε και η επιβάρυνση του κόστους των διαθεσίµων της από 
τις υψηλές δεσµεύσεις που επέβαλε επί αυτών η Τ.τ.Ε, δεσµεύσεις που ανέρχονταν σε 
25% επί των καταθέσεων όψεως και ταµιευτηρίου και σε 50% επί των προθεσµιακών 
καταθέσεων και των καταθέσεων σε ελεύθερους λογαριασµούς, καθιστούσαν ακόµα 
οξύτερο το πρόβληµα της ρευστότητας που αντιµετώπιζε η τράπεζα. 

Τον Ιούνιο του 1944, η διοίκηση της Ε.Τ.Ε αποφάσισε να µη ρευστοποιηθούν 
περιουσιακά στοιχεία της παρά µόνο για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών .Μια τρίτη 
λύση που προτάθηκε από κάποια στελέχη ήταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Ε.Τ.Ε µε την διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης. Στην προτεινόµενη λύση της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αντιτάχθηκε σθεναρά ο οικονοµικός σύµβουλος 
Ιωάννης Παρασκευόπουλος, οποίος ανάµεσα σε µια σειρά επιχειρηµάτων που 
προέβαλλε, υποστήριξε ότι µε την έκδοση νέων µετοχικών τίτλων υπήρχε σοβαρή 
πιθανότητα να περιέλθει µέρος του µετοχικού κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε σε αλλοδαπούς 
επενδυτές ή σε πρόσωπα νεόπλουτων κύκλων που δηµιούργησαν περιουσίες µε αφανείς 
τρόπους κατά την ανώµαλη περίοδο της Κατοχής, αλλοτριώνοντας την Ε.Τ.Ε από τους 
παραδοσιακούς της µετόχους.Όµως και άλλες µέθοδοι αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου όπως η πώληση νέων µετοχών µέσω του Χρηµατιστηρίου ή µε δηµόσια 
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εγγραφή απορρίφθηκαν.Η πρώτη θα οδηγούσε σε πτώση της τιµής της µετοχής, ενώ η 
δεύτερη θα εξέθετε τη διοίκηση της τράπεζας σε κατηγορίες για διασπάθιση της 
περιουσίας της (Παγουλάτος 2006:97-98). 

Η πλευρά Λυµπέρη προχώρησε στην εκποίηση µετοχών της Πειραϊκής-Πατραϊκής 
µέσω του Χρηµατιστηρίου σε φιλοκυβερνητικό αγοραστή της αρεσκείας της, παρά την 
αντίθετη εισήγηση της ειδικής υπηρεσιακής Επιτροπής ∆ιευθυντών, που είχε συσταθεί 
για να καθορίσει ποια χρεόγραφα της Ε.Τ.Ε µπορούσαν να πωληθούν χωρίς να θίγουν τη 
γενική πολιτική της τράπεζας, η οποία προέκρινε µια συγκεκριµένη  προσφορά  που 
περιείχε ρήτρα δυνατότητας µελλοντικής επαναγοράς των µετοχών από την Ε.Τ.Ε για 
ποσό ίσο µε αυτό της πώλησης.Η Ε.Τ.Ε διατηρούσε επιπροσθέτως παραδοσιακά στενές 
σχέσεις µε την Πειραϊκή –Πατραϊκή, της οποίας ο αντιπρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος 
και δύο µέλη του διοικητικού της συµβουλίου ήταν ταυτόχρονα στελέχη της Ε.Τ.Ε. 
(Παγουλάτος 2006:100-101).Τελικά η πώληση των µετοχών πραγµατοποιήθηκε εν µέσω 
σφοδρών αντιδράσεων του προσωπικού της Ε.Τ.Ε, που ενθαρρυµένο και από τη γενική 
πεποίθηση ότι επίκειται κατάρρευση του κατοχικού καθεστώτος αντέδρασε δυναµικά, 
προβάλλοντας άρνηση στο να προβεί στις απαιτούµενες για την αγοραπωλησία 
ενέργειες.Η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου της Ε.Τ.Ε υπέβαλε κατά το έτος 1945 πορίσµατα 
για τις αγοραπωλησίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας των 
Μερκούρη και Λυµπέρη.Στα πορίσµατα διαπιστώνονταν ότι οι αγοραπωλησίες µετοχών 
της Ε.Τ.Ε που έλαβαν χώρα από τις διοικήσεις Μερκούρη και Λυµπέρη έπληξαν 
σηµαντικά τα συµφέροντα της τράπεζας, καθώς προέβησαν σε ζηµιογόνες συναλλαγές 
χρεογράφων και σε παράνοµες χρηµατοδοτήσεις προς µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου της Ε.Τ.Ε κατά τη θητεία της διοίκησης Μερκούρη (Παγουλάτος 
2006:102-103). 

 
 

3.10. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε 
 

Επιχειρώντας µια εκτίµηση, σε αδρές γραµµές, της  πολιτικής της Ε.Τ.Ε κατά την 
κατοχική περίοδο συνάγεται η διαπίστωση ότι η Ε.Τ.Ε επεδίωξε να εκµεταλλευτεί, κατά 
τον πλέον προσφυή τρόπο, τις κερδοσκοπικές ευκαιρίες που αναδύθηκαν µέσα από τις 
ανώµαλες συνθήκες που διαµορφώθηκαν την περίοδο της Κατοχής, στο βαθµό που αυτό 
ήταν εφικτό, αν συνυπολογιστεί ότι το χαρτοφυλάκιο πάσης φύσεως αξιών της Ε.Τ.Ε 
αποτέλεσε αντικείµενο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάµεσα στις κατοχικές κυβερνήσεις 
και τις αρχές κατοχής από τη µια πλευρά και της εκλεγµένης διοίκησης Ζαβιτζιάνου από 
την άλλη, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη τοποθέτηση των δοτών φιλοκατοχικών 
διοικήσεων Μερκούρη και Λυµπέρη στην Ε.Τ.Ε. Η Ε.Τ.Ε υπό τη διοίκηση Ζαβιτζιάνου 
διαµόρφωσε µια πολιτική που διαφοροποιούνταν σηµαντικά σε σχέση µε την 
προπολεµική περίοδο, υπό το φως των νέων δεδοµένων που δηµιούργησε η Κατοχή.Η 
τράπεζα επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στην εκµετάλλευση των νέων 
επιχειρηµατικών ευκαιριών  που παρουσιάστηκαν.Πιο συγκεκριµένα η Ε.Τ.Ε 
εκµεταλλεύτηκε την περιέλευση σε αδυναµία ή τις άµεσες βιοτικές ανάγκες πολλών 
δανειοληπτών της, τα ακίνητα ή τις µετοχές των οποίων έσπευσε να αποκτήσει 
(Παγουλάτος 2006:105).Κάτι τέτοιο άλλωστε εναρµονιζόταν µε το νέο εταιρικό 
«δόγµα» της διοίκησης Ζαβιτζιάνου που στόχευε στην συσσώρευση µη χρηµατικών 
απαιτήσεων στο χαρτοφυλάκιο αξιών της τράπεζας, αλλά στην επιδίωξη συγκέντρωσης 
ακινήτων και εµπράγµατων αξιών όπως εµπορεύµατα και απαιτήσεις επί παραγωγικών 
εγκαταστάσεων, διότι τέτοιου είδους αξίες είτε υφίσταντο µικρότερες αξιακές απώλειες, 
σε σχέση µε τα χρηµατικά διαθέσιµα, είτε ανατιµώνταν συνεχώς µε αλµατώδη ρυθµό. 
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Η πολιτική της Ε.Τ.Ε αποσκοπούσε στη συγκράτηση παλαιών και οικονοµικά 
ισχυρών πελατών, αποβλέποντας στη συνέχιση της συνεργασίας µαζί τους 
µεταπολεµικά.Επιδιώκοντας τη µεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση των απαιτήσεων της η 
τράπεζα διοχέτευε πιστώσεις στους οικονοµικά ισχυρότερους πελάτες, φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ώστε να είναι σε θέση να διατηρούν αποθέµατα και να υλοποιούν τις 
κερδοσκοπικές τακτικές τους, να αποκτούν νέα παραγωγικά µέσα ή να προβαίνουν στην 
αγοραπωλησία χρεογράφων ή , και κυρίως , να αναπτύσσουν εµπορικές σχέσεις µε τις 
κατοχικές αρχές.Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε όχι µόνο από τη διοίκηση Ζαβιτζιάνου, 
αλλά και από τις διοικήσεις Μερκούρη και Λυµπέρη, στοιχείο που δηλώνει την 
εφαρµογή µιας σταθερής πολιτικής που διήπε την λειτουργία της Ε.Τ.Ε , παρά τις όποιες 
αλλαγές σηµειώνονταν  στην κεφαλή της διοίκησής της. 

Μεγάλο ποσοστό των εταιρικών και εν γένει επιχειρηµατικών πελατών της Ε.Τ.Ε 
λειτουργούσαν ευθέως για λογαριασµό των δυνάµεων κατοχής, καλύπτοντας µε την 
ρευστότητα που αποκτούσαν την αποπληρωµή των χρεών τους προς την Ε.Τ.Ε και 
αποκοµίζοντας τεράστια κέρδη από τις δαπάνες των κατοχικών δυνάµεων που κατέβαλε 
το  κατεχόµενο ελληνικό κράτος µέσω της προσφυγής στο εκδοτικό προνόµιο.Είναι 
ενδεικτικό της ιδιότυπης επιχειρηµατικής άνθησης που γνώρισαν ορισµένοι παραγωγικοί 
κλάδοι, ότι επί Κατοχής δηµιουργήθηκαν 6.500 νέες επιχειρήσεις, οι οποίες 
αποτελούσαν το όχηµα πλουτισµού µιας νεοπαγούς και ταυτόχρονα ανοµοιόµορφης  όσο 
και αφανούς, εν πολλοίς, τάξης, η οποία αποτέλεσε κατά τεκµήριο τον ιδεώδη πελάτη 
του τραπεζικού συστήµατος, και κατ� επέκταση της Ε.Τ.Ε, την περίοδο της Κατοχής 
(Παγουλάτος 2006:105). 

H E.T.E  κατείχε κοµβική θέση στο µηχανισµό αναδιανοµής του πλούτου που 
λειτούργησε τη κατοχική περίοδο, θέση που απέρρεε τόσο από την ιστορική συγκυρία 
αλλά και από την πολιτική που χάραξε η διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος.Η Ε.Τ.Ε 
κατέχοντας ήδη πριν την Κατοχή πολύτιµα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία διέθεταν 
σχετική αξιακή σταθερότητα, όπως ο χρυσός, τα ακίνητα και τα χρεόγραφα µεγάλων 
εταιρειών, είχε τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει µε επιτυχία την  µεγάλη πτώση που 
παρουσίασαν οι «κλασικές» τραπεζικές εργασίες την κατοχική περίοδο, και κυριότατα 
τον εκµηδενισµό της αξίας των καταθέσεών της και της µηδαµινής εισροής νέων 
καταθετικών πόρων στα ταµεία της που αποτελούσαν και την κυρίαρχη πηγή άντλησης 
της ρευστότητάς της.Μέσα στο ιδιότυπο οικονοµικό περιβάλλον της Κατοχής η Ε.Τ.Ε 
εκµεταλλεύθηκε τη δυσχέρεια στην οποία περιήλθαν ορισµένοι δανειολήπτες της, αλλά 
και τους ισχυρούς πιστωτικούς δεσµούς της µε µεγάλες παραγωγικές µονάδες που 
διέθετε πριν από το Β�  Παγκόσµιο Πόλεµο, κατορθώνοντας να διατηρήσει ισχυρές ροές 
αξιών σε µια περίοδο κατάρρευσης του «ορθόδοξου» πιστωτικού µηχανισµού. 

Η πιστωτική διασύνδεση της Ε.Τ.Ε µε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς πελάτες της 
και η επικερδής, κατά βάση, συνέχιση της συνεργασίας της µαζί τους κατά την περίοδο 
της Κατοχής, υπαγορευόταν από τα τυπικό κριτήριο της κερδοφορίας αλλά και από το 
γεγονός ότι ορισµένοι σηµαντικοί πελάτες της Ε.Τ.Ε διέθεταν ταυτόχρονα και σηµαντική 
µετοχική σχέση µε την Ε.Τ.Ε ή κατείχαν υψηλή διοικητική  θέση στη τράπεζα.Με άλλα 
λόγια υπήρχαν πρόσωπα που συνδύαζαν τις ιδιότητες του µεγαλοοφειλέτη και του 
µεγαλοπιστωτή, στοιχείο που τους παρείχε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, από θέση 
ισχύος, µεγάλα αξιακά µεγέθη κάθε µορφής, όπως χρυσό δραχµικά διαθέσιµα, 
εµπορεύµατα, ακίνητα, µέσα παραγωγής, συνάλλαγµα και κάθε είδους χρεόγραφα.Αυτό 
τους επέτρεπε να διαµορφώνουν ή να επηρεάζουν αποφασιστικά τα µεγέθη της 
προσφοράς και της ζήτησης και να προσδιορίζουν τις τιµές των διαφόρων αξιών  µε 
τρόπο που να εξυπηρετείται ο στόχος της µεγιστοποίησης του κέρδους.Σε µια περίοδο 
όπου η αναδιανοµή του πλούτου υπήρξε ακραία, τόσο ως µέγεθος όσο και ως διαδικασία, 
ανακατανέµοντας πόρους από τους καταθέτες προς τους οφειλέτες, από τους 
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µισθοσυντήρητους προς τους κατόχους σταθερών αξιών, από τους καταναλωτές προς 
τους παραγωγούς και τους εµπόρους, η δυνατότητα συνδυασµού των συναλλακτικών 
ιδιοτήτων σ � ένα πρόσωπο παρείχε στο πρόσωπο αυτό το απόλυτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα.Κατά συνέπεια αυτοί που ήταν  ταυτόχρονα παραγωγοί και έµποροι 
αγαθών και χρήµατος, δηλαδή ταυτόχρονα πιστωτές και οφειλέτες, διέθεταν την ισχύ να 
βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση εντός του συναλλακτικού κυκλώµατος, λαµβάνοντας 
πιστώσεις µε χαµηλό κόστος τις οποίες µετέτρεπαν σε αξίες που η τιµή τους γνώριζε 
καθηµερινά ραγδαία άνοδο, όπως ο χρυσός και τα εµπορεύµατα, καταγράφοντας 
ασύλληπτα κέρδη από την προκύπτουσα στις εισροές τους (πιστώσεις) και τις εκροές 
(εµπορεύµατα) που διοχέτευαν στην µαύρη αγορά ή στις δυνάµεις κατοχής. 

Σύµφωνα  µε τον Ζαβιτζιάνο τα συνολικά κέρδη της  Ε.Τ.Ε µόνο από τις 
αγοραπωλησίες ακινήτων υπολογίστηκαν µεταπολεµικά σε 500 εκατοµµύρια δραχµές σε 
σταθερές τιµές, ποσό ήταν ελαφρώς λιγότερο από όλα τις δαπάνες δαπάνες της Ε.Τ.Ε 
κατά την τετραετία της Κατοχής που ανήλθαν στο  ποσό των 550 εκατοµµυρίων 
δραχµών σε σταθερές τιµές (Παγουλάτος 2006:107).Οι απολογητές της κατοχικής 
πολιτικής της Ε.Τ.Ε υπογραµµίζουν ότι η ενεργός πολιτική επενδύσεων της τράπεζας σε 
ακίνητα και χρεόγραφα είχε έναν πρωτίστως αµυντικό χαρακτήρα που στόχευε στο να 
µην περιέλθει εθνικός πλούτος στην κατοχή ξένων επιχειρηµατικών οµίλων και 
µαυραγοριτών, και κυρίως να περισώσει την περιουσία της και όχι να την 
επεκτείνει.Επιπλέον τονίζουν και τον κοινωφελή ρόλο της  Ε.Τ.Ε ως οιονεί δηµοσίου 
θεσµού, τόσο λόγω της ιστορίας της ως οιονεί ΚΤ της χώρας όσο και ως απόρροια της 
µετοχικής της σύνθεσης, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία του µετοχικού της κεφαλαίου 
βρίσκονταν στα χέρια δηµόσιων φορέων, µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων και 
ασφαλιστικών φορέων (Παγουλάτος 2006 :108) 

Τα γεγονότα όµως αποδεικνύουν ότι η ίδια η πολιτική της τράπεζας εξυπηρετούσε 
τη δράση µαυραγοριτών και συνεργατών των δυνάµεων κατοχής, αλλά και 
επωφελούνταν βεβαίως από την επιχειρηµατική δραστηριότητα αυτών των ατόµων, οι 
οποίοι δεν ήταν απλώς µεγαλοοφειλέτες της Ε.Τ.Ε αλλά και µέτοχοι ή ανώτερα  και 
ανώτατα στελέχη της τράπεζας.Επίσης η ίδια η Ε.Τ.Ε κατείχε σηµαντικά πακέτα 
µετοχών εταιρειών που από τελούσαν τους µεγαλύτερους χρεώστες της, πράγµα που 
σηµαίνει ότι η Ε.Τ.Ε αποκόµιζε κέρδη και άµεσα από τις δραστηριότητες της µαύρης 
αγοράς και τις  προµήθειες των δυνάµεων κατοχής. 

Η επίκληση της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος µέσω των κερδών που 
αποκόµίζε η Ε.Τ.Ε και προέρχονταν από τέτοιες πηγές και πρακτικές αφήνεται στην 
κρίση του αναγνώστη.Εν κατακλείδι δεν θα  στερείτο βάσης η υπόθεση, ότι οι ιδιώτες 
µέτοχοι της Ε.Τ.Ε και τα ανώτατα διοικητικά της στελέχη, τα οποία διέθεταν ευρεία 
αυτονοµία στη χάραξη της πολιτικής του τραπεζικού ιδρύµατος λόγω της σχετικά 
µεγάλης διασποράς των µετόχων της τράπεζας, αλλά και εξαιτίας σχετικών 
καταστατικών διατάξεων, χρησιµοποιούσαν διαχρονικά την Ε.Τ.Ε για να προωθούν 
επενδυτικές επιλογές που ευνοούσαν συµφέροντα, τα οποία δεν εξυπηρετούσαν 
απαραίτητα το δηµόσιο συµφέρον αλλά και τα συµφέροντα των υπόλοιπων µετόχων της 
τράπεζας.Η Ε.Τ.Ε αποδείχτηκε αρκετά ισχυρή ώστε να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις 
πιέσεις των κατοχικών κυβερνήσεων, των  δυνάµεων κατοχής και των παρεπόµενων 
εταίρων τους, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα και µια ιδιαίτερα ικανότητα στο να 
προσαρµόζει την πολιτική της στις εκάστοτε συνθήκες.Η επιτυχής, σε σχέση και µε το 
ιδιόµορφο περιβάλλον της Κατοχής, άσκηση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας 
καταδεικνύει, πέραν των ικανοτήτων των στελεχών της,  την διαχρονική ισχύ της Ε.Τ.Ε 
ως ευρύτερου οικονοµικού συγκροτήµατος και τον ιδιαίτερο  ρόλο που διαδραµατίζει 
εντός του ελληνικού οικονοµικού σχηµατισµού. 
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3.11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 
Η περίοδος της Κατοχής έδρασε  καταλυτικά στην όξυνση των εσωτερικών κοινωνικών 
αντιθέσεων που άρχισαν να διαµορφώνονται κατά το Μεσοπόλεµο.Η βαθιά διαίρεση του 
κοινωνικού σώµατος που συντελέστηκε κατά την κατοχική περίοδο υπήρξε απόρροια 
του τρόπου µε τον οποίον εκδηλώθηκε η εθνικοαπελευθερωτική προσπάθεια και η 
συνάρθρωση των εθνικοαπελευθερωτικών στοχεύσεων του αντιστασιακού αγώνα µε 
κοινωνικοοικονοµικά και πολιτικά αιτήµατα, που η ικανοποίησή τους προσδιοριζόταν 
χρονικά µετά το τέλος του πολέµου.Οι συνθήκες και οι διαδικασίες υπό τις οποίες 
συντελέστηκε µια τεράστια σε µέγεθος και σηµασία ανακατανοµή του πλούτου κατά την 
Κατοχή δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την  µεταπολεµική διαµόρφωση διχαστικών 
αντιλήψεων του κοινωνικού γίγνεσθαι, γεγονός που διαφοροποίησε τις συλλογικές 
προσλήψεις  του περιεχοµένου και της έννοιας του έθνους, της πατρίδας και του 
δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και διεύρυνε τον προβληµατισµό  αναφορικά µε την 
µορφή και το χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει το µεταπολεµικό ελληνικό κράτος, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα και την ένταση των ταξικών συγκρούσεων, η έκβαση των 
οποίων θα προσδιόριζε και το συνολικό αναπτυξιακό και κοινωνικοπολιτικό µοντέλο της 
µεταπολεµικής ανασυγκρότησης της χώρας. 

Παράλληλα η κατοχική περίοδος επέτεινε θεµελιώδη παθογενή χαρακτηριστικά 
της ελληνικής επιχειρηµατικής τάξης.Η  ασυδοσία και η απουσία επιβολής κυρώσεων 
για την πραγµατοποίηση πράξεων και δραστηριοτήτων που επισήµως κρίνονταν ως 
παράνοµες, η ευχερής προσφυγή στις κρατικές προµήθειες µε προϊόντα χαµηλής 
ποιότητας και υψηλού κόστους, οι ευνοϊκές ρυθµίσεις αποπληρωµής χρεών, η µετατροπή 
επισφαλούς αξίας απαιτήσεων σε απαιτήσεις σταθερής ή και ανατιµώµενης αξίας µε την 
ανοχή ή και την αρωγή του κράτους, ο συνδυασµός παραγωγικών δραστηριοτήτων 
χαµηλής   προστιθέµενης αξίας και σε τοµείς παραγωγής  αγαθών ευρείας και άµεσης 
λαϊκής κατανάλωσης µε εµπορικές ή  και πιστωτικές δραστηριότητες, η χρησιµοποίηση 
της πολιτικής εξωτερικού εµπορίου και της συναλλαγµατικής πολιτικής για την παροχή 
προστασίας και διευκολύνσεων της εγχώριας παραγωγής, µε  εύκολη ταυτόχρονα 
πρόσβαση σε συναλλαγµατικούς πόρους, σχηµατοποιεί το πλέγµα των όρων που 
κινητοποιούσε την εγχώρια επιχειρηµατική τάξη και παγίωνε την αντιαναπτυξιακή της 
δράση και λειτουργία. 

Ο υπερπληθωρισµός, η τεράστια ανακατανοµή πλούτου, η συνεπακόλουθη 
διεύρυνση των εισοδηµατικών και περιουσιακών ανισοτήτων, οι επιτάξεις των 
κατακτητών, οι κερδοσκοπικές και βαθιά αντικοινωνικές συµπεριφορές των παραγόντων 
της µαύρης αγοράς ,το αριθµητικό µέγεθος των οποίων τεκµηριώνει την διαπίστωση ότι 
δεν αποτελούσαν µια ισχνή κοινωνική µειοψηφία, οι εκτοπίσεις πληθυσµών, οι τεράστιες 
απώλειες σε έµψυχο και άψυχο δυναµικό, η καταστροφή µεγάλου µέρους των υποδοµών, 
ο ένοπλος αντιστασιακός αγώνας που δροµολόγησε  διαδικασίες οξύτατων εγχώριων 
κοινωνικοοικονοµικών συγκρούσεων και η εν γένει θεσµική και κοινωνική αποσύνθεση 
σηµατοδότησαν την υλική και ηθική εκµηδένιση ατόµων και κοινωνικών οµάδων, 
διαµόρφωσαν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, αναδιένειµαν τον συσχετισµό ισχύος στον 
εγχώριο οικονοµικό στίβο, και κληροδότησαν αντιλήψεις, πεποιθήσεις, αντιπαλότητες 
και επιδιώξεις που προκάλεσαν βαθύτατες διαιρέσεις στο εσωτερικό της ελληνικής 
κοινωνίας και την ταλάνισαν για τις επόµενες δεκαετίες. 
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                     ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
                                                 (1944-1953) 
 
 
 

4.1. Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
 
4.1.1. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ                   
ΠΕΡΙΟ∆Ο-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 
 

 
Η αποχώρηση των γερµανικών στρατευµάτων τον Οκτώβριο του 1944 σηµατοδότησε 
την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις δυνάµεις κατοχής του Άξονα και την έξοδο της 
χώρας από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.Η κατοχική περίοδος κληροδότησε κατά την 
απελευθέρωση τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήµατα οικονοµικής, κοινωνικής και 
πολιτικής φύσεως που διογκώθηκαν µε την εγκαθίδρυση και τη δράση των δυνάµεων του 
Γ΄ Ράιχ και των, εξωτερικών και εσωτερικών,  συνεργατών του.Στην επίταση και την 
περιπλοκότητα των αδιεξόδων που αντιµετώπισε η Ελλάδα µετά την απελευθέρωση 
συνέβαλαν, πέραν όλων των άλλων, και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε 
και εκδηλώθηκε η αντιστασιακή προσπάθεια από τις διάφορες ένοπλες οργανώσεις που 
είχαν σχηµατιστεί από έλληνες αγωνιστές, καθώς και από τις ποικιλώνυµες σχέσεις που 
αυτές οι οργανώσεις ανέπτυξαν µε το βρετανικό παράγοντα, δεδοµένου ότι η Ελλάδα 
προπολεµικά συγκαταλέγονταν στις χώρες που υπάγονταν στη σφαίρα επιρροής της 
Βρετανίας, και τον ηγεµονικό αυτό ρόλο η Βρετανία είχε την πρόθεση να τον διατηρήσει 
και µετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου.Κατά συνέπεια η αγγλική πολιτική κατά 
την κατοχική περίοδο συνέτεινε αφενός στην σθεναρή υποβοήθηση της αντιστασιακής 
προσπάθειας της χώρας έναντι των δυνάµεων του Άξονα, δοθέντος και της σηµασίας που 
είχε η έκβαση της ένοπλης αντιπαράθεσης στην Ελλάδα για το τελικό αποτέλεσµα του 
πολέµου λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, και αφετέρου η διατήρηση και 
υποστήριξη των οικονοµικών και πολιτικών ερεισµάτων που διέθετε η Αγγλία στην 
Ελλάδα προπολεµικά, ώστε να είναι σε θέση µεταπολεµικά να επιτύχει την 
αποκατάσταση της επικυριαρχίας της στη χώρα. 

Στο οικονοµικό και κοινωνικό µέτωπο η αποδιάρθρωση της παραγωγικής 
δραστηριότητας, το µέγεθος της ανεργίας που είχε αγγίξει δυσθεώρητα ύψη, ο 
ανεξέλεγκτος πληθωρισµός και η συµπαροµαρτούσα νοµισµατική κατάρρευση, όπως και 
το οξύτατο επισιτιστικό πρόβληµα διαµόρφωναν τη ζοφερή πραγµατικότητα της πρώτης 
µεταπολεµικής περιόδου.Στα προαναφερθέντα ακανθώδη προβλήµατα  της χώρας 
ερχόταν να προστεθεί και το φλέγον πολιτικό ζήτηµα της διακυβέρνησης της χώρας, 
πρόβληµα που συνίστατο στο ποιος πολιτικός χώρος θα είχε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο και την πρωτοκαθεδρία στην ανάληψη και 
άσκηση της πολιτικής εξουσίας. 

Το πολιτικό ζήτηµα δεν στοιχειοθετούσε απλά ένα πρόβληµα αναζήτησης του 
πολιτικού φορέα ή της παράταξης που θα διαδραµάτιζε τον κυρίαρχο ρόλο στη άσκηση 
της διακυβέρνησης της χώρας, αλλά αποτελούσε τον καταλύτη για τη µορφή, το 
χαρακτήρα και το περιεχόµενου ολόκληρου του κοινωνικού γίγνεσθαι της 
µεταπολεµικής Ελλάδας.Τα εξηµµένα πολιτικά πάθη και οι σφοδρές πολιτικές 
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αντιπαραθέσεις της µεσοπολεµικής περιόδου έµελλε να αναβιώσουν µετά την 
απελευθέρωση της χώρας, µε διαφορετική όµως σύνθεση των αντιµαχόµενων πλευρών, 
εξαιτίας των γεγονότων που µεσολάβησαν κατά την κατοχική περίοδο.Συγκεκριµένα, 
καθοριστικής σηµασίας για την διαµόρφωση των πολιτικών σχηµατισµών και των 
αντίστοιχων µεταπολεµικών κοινωνικών διακυβευµάτων στάθηκαν τα γεγονότα που 
συγκρότησαν τον αντιστασιακό αγώνα της χώρας ενάντια στα κατοχικά στρατεύµατα και 
ο τρόπος που ανέπτυξαν τη δράση τους κατά την Κατοχή οι διάφοροι φορείς της ένοπλης 
ελληνικής αντίστασης απέναντι στις δυνάµεις του Άξονα  αλλά και έναντι των 
εσωτερικών κοινωνικών δυνάµεων που η δράση τους στήριζε τα συµφέροντα  της 
Αγγλίας, χώρα που συνιστούσε τον προπολεµικό επικυρίαρχο του ελληνικού χώρου. 

Οι ένοπλες αντιστασιακές οργανώσεις αποτέλεσαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
όχι µόνο φορείς πολεµικής δράσης αλλά και άρθρωσης πολιτικής και κοινωνικής 
έκφρασης.Ειδικότερα το Ε.Α.Μ και ο στρατιωτικός του βραχίονας, ο Ε.Λ.Α.Σ, καθώς 
και µια σειρά δορυφορικών προς αυτό οργανώσεων, όπως η Ε.Π.Ο.Ν (Εθνική 
Πατριωτική Οργάνωση Νεολαίας), η Ο.Π.Λ.Α (Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών 
Αγωνιστών), το   Ε.Ε.Α.Μ (Εθνικό Εργατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) κ.ά, 
συσπείρωναν στους κόλπους τους πολίτες από ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα µε 
διαφορετικές και αποκλίνουσες, σε πολλές περιπτώσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, παρά το 
ότι η ηγεσία του Ε.Α.Μ βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Κ.Κ.Ε, γεγονός που οφειλόταν 
στο ότι τα  στελέχη του Κ.Κ.Ε διέθεταν ήδη από τη µεσοπολεµική περίοδο εµπειρία σε 
συνωµοτικές πρακτικές και σε δράσεις που απαιτούσαν ικανότητες κάλυψης και ύπαρξης 
µαχητικού πνεύµατος και υψηλού φρονήµατος.Η ιδιότυπη αυτή εµπειρία που απέκτησαν 
τα στελέχη του Κ.Κ.Ε χρωστούσε την ύπαρξή της στην προπολεµική νοµοθεσία που από 
το 1929 καθιστούσε παράνοµη την καλλιέργεια και τη διάδοση της κοµµουνιστικής 
ιδεολογίας µε τη θέσπιση του περίφηµου «Ιδιώνυµου».Η ιδιόµορφη αυτή εµπειρία που 
απέκτησαν τα µέλη και τα στελέχη του Κ.Κ.Ε µέσα από τις διώξεις που υπέστησαν κατά 
τη µεσοπολεµική περίοδο, και κυρίως κατά την περίοδο της δικτατορίας Μεταξά, 
αποτέλεσαν πολύτιµη παρακαταθήκη  για την µετέπειτα ανάπτυξη της ένοπλης 
αντίστασης κατά των κατοχικών δυνάµεων (Λυµπεράτος 2007 Γ2:10). 

Το Ε.Α.Μ, η ίδρυση του οποίου υπήρξε αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας τριών 
µικρών αριστερών πολιτικών δυνάµεων: του Κ.Κ.Ε, του Σοσιαλιστικού Κόµµατος 
Ελλάδος και της Ένωσης Λαϊκής ∆ηµοκρατίας, εξέφραζε µε τη δράση του όχι απλά την 
εθνικοαπελευθερωτική προοπτική αλλά συνδύαζε επιπλέον και µια  προοπτική 
κοινωνικής και πολιτικής µεταβολής µε ένα εξαιρετικά προωθηµένο, για την εποχή, 
περιεχόµενο.Με άλλα λόγια συνδύαζε την εθνικοαπελευθερωτική στόχευση µε µια 
ριζοσπαστική κοινωνική πρόταση, που πέρα από τη δικαιότερη κατανοµή του 
παραγόµενου πλούτου, προωθούσε κατά την διάρκεια της  Κατοχής στις περιοχές όπου η 
δράση του και παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη, την ενεργή συµµετοχή των πολιτών, 
αλλά και των πολιτικά περιθωριοποιηµένων γυναικών, στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων καθιστώντας τους ουσιαστικά συµµέτοχους στην πολιτική διαδικασία, 
συµβάλλοντας αποφασιστικά µε αυτόν τον τρόπο στην πολιτική «ενηλικίωση» 
ευρύτερων κοινωνικών οµάδων της ελληνικής υπαίθρου.Επιπλέον το Ε.Α.Μ συγκρότησε 
µηχανισµούς  απόσπασης, συγκέντρωσης και διανοµής αγαθών αντιµετωπίζοντας σε 
πολλές περιπτώσεις αποτελεσµατικά το οξύτατο πρόβληµα επισιτισµού που 
αντιµετώπιζαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής µε ιδιαίτερη ένταση  οι αστικοί πληθυσµοί 
της χώρας.Παράλληλα οργάνωσε την αντιστασιακή προσπάθεια τόσο στο επίπεδο του 
ένοπλου αγώνα όσο και στο επίπεδο των κοινωνικών αγώνων, επιτυγχάνοντας την 
ανάπτυξη έντονης συνδικαλιστικής δράσης από τα εργατικά στρώµατα, κατορθώνοντας 
να κινητοποιήσει, κατά µείζονα λόγο, τους εργαζόµενους που απασχολούνταν στα 
εργοστάσια που η παραγωγή τους διατίθετο για την κάλυψη των αναγκών των κατοχικών 
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δυνάµεων, µε άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση των εργατικών αµοιβών και την, οριακή 
έστω, βελτίωση των όρων διαβίωσης µιας σηµαντικής µάζας εργατών. 

Ειδοποιός διαφορά του Ε.Α.Μ από τις υπόλοιπες οργανώσεις, οι οποίες σχεδόν 
στο σύνολό τους διάκειντο εχθρικά προς το Ε.Α.Μ, είτε αυτές ήταν αποκλειστικά 
αντιστασιακές οργανώσεις είτε  συνεργάζονταν σε µόνιµη η περιστασιακή βάση µε τις 
κατοχικές δυνάµεις, ήταν ότι το Ε.Α.Μ ανέπτυξε την πολυσχιδή του δράση στο σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας και κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, σε αντίθεση µε τις 
υπόλοιπες οργανώσεις που η δράση τους είχε κυρίαρχα τοπικά χαρακτήρα και 
περιοριζόταν κατά  κανόνα  στην διεξαγωγή µικρής κλίµακας στρατιωτικών 
επιχειρήσεων εναντίον των κατοχικών στρατευµάτων.Ο τοπικός χαρακτήρας της δράσης 
των υπόλοιπων αντιστασιακών οργανώσεων και ο περιορισµός της δραστηριότητάς τους 
αποκλειστικά στο πεδίο του ένοπλου αγώνα, απουσιάζοντας από το πλέγµα των 
ενεργειών τους κάθε ουσιαστική αµφισβήτηση των κατεστηµένων 
κοινωνικοοικονοµικών δοµών σε εθνικό επίπεδο καταδείκνυε το συντηρητικό κοινωνικό 
τους προσανατολισµό (Χατζηιωσήφ 2007 Γ2:367) και αποµείωνε την δυνατότητα 
διεύρυνσης της κοινωνικής τους απήχησης. 

Οι αντιθέσεις σε πολιτικό  και κοινωνικό επίπεδο που εξέφραζαν οι 
αντιστασιακές οργανώσεις, και κατά βάση το Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ  και ο Ε.∆.Ε.Σ που 
εκπροσωπούσε κυριότατα το συντηρητικό κοινωνικοπολιτικό χώρο, διαµόρφωσαν το 
αιτιακό πλαίσιο για τη σύγκρουση ανάµεσα στις δύο αυτές κυρίαρχες οργανώσεις, 
σύγκρουση που εκδηλώθηκε ήδη από την περίοδο της Κατοχής.Τον Σεπτέµβριο του 
1943 η Ιταλία εξέρχεται από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο υπογράφοντας συνθηκολόγηση 
µε τους αντιπάλους του Άξονα , και τα ιταλικά στρατεύµατα που βρίσκονται στην 
Ελλάδα αφοπλίζονται µε τους γερµανούς να αποκτούν καθολική κυριαρχία στον 
ελληνικό χώρο.Η εξέλιξη αυτή προοιώνιζε την βραχύβια παρουσία του κατοχικού 
καθεστώτος στην Ελλάδα και πυροδότησε το ξεκίνηµα της ένοπλης αντιπαράθεσης 
ανάµεσα στον Ε.Λ.Α.Σ και τον Ε.∆.Ε.Σ.Οι δυνάµεις του Ε.Λ.Α.Σ, που υπερτερούσαν 
σαφώς αριθµητικά έναντι των δυνάµεων του Ε.∆.Ε.Σ, επιτέθηκαν στον Ε.∆.Ε.Σ στη 
βάση πληροφοριών που διέθεταν για συµφωνία του επικεφαλής του Ε.∆.Ε.Σ Ναπολέοντα 
Ζέρβα µε τους γερµανούς, συµφωνία η οποία προέβλεπε τη σύναψη µυστικής ανακωχής 
του Ε.∆.Ε.Σ µε τις δυνάµεις κατοχής το χρονικό διάστηµα µεταξύ του Νοέµβρη του 1943 
και του Αυγούστου του 1944.Οι βάσιµες υποψίες για συνεργασία του Ζέρβα µε τις 
γερµανικές κατοχικές δυνάµεις, συνεργασία που εκλαµβανόταν ως προάγγελος της 
µεταπολεµικής συνεργασίας αγγλόφιλων και γερµανόφιλων αστικών στοιχείων, 
αποτέλεσε την κύρια αιτία που ο Ε.Λ.Α.Σ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ε.∆.Ε.Σ τον 
Οκτώβρη του 1943 (Χατζηιωσήφ 2007 Γ2:375). 

Ο Ε.∆.Ε.Σ αποτελούσε µία ένοπλη οργάνωση στη βάση ανάπτυξης της 
αντιστασιακής του δράσης σε επιχειρήσεις τοπικής κλίµακας και κατά κανόνα οργάνωνε 
την αντιστασιακή του δράση σε επίπεδο µικρών ανταρτοοµάδων, τις οποίες διέκρινε ο 
τοπικός τους χαρακτήρας από πλευράς εκδήλωσης των αντιστασιακών τους 
δραστηριοτήτων (Λυµπεράτος 2007 Γ2:38).Επιπλέον η δήλωση νοµιµοφροσύνης του 
Ζέρβα στο πρόσωπο του εξόριστου βασιλιά και η αυτοανακήρυξή του ως κύριου φορέα 
υλοποίησης της βασιλικής επιδίωξης διάλυσης  του Ε.Α.Μ, κατέστησαν τον Ζέρβα πόλο 
έλξης των βασιλοφρόνων αξιωµατικών (Λυµπεράτος 2007 Γ2:36).Είναι µάλιστα 
ενδεικτικό του  επιχειρησιακού προσανατολισµού του Ε.∆.Ε.Σ ότι η οργάνωση αυτή 
εµφάνιζε µεγαλύτερες απώλειες στις συγκρούσεις της µε το Ε.Α.Μ παρά στις 
αναµετρήσεις της µε τις κατοχικές δυνάµεις, όπως επίσης και το γεγονός ότι ο Ε.∆.Ε.Σ 
απέφευγε να εµπλακεί σε εκτεταµένες επιθέσεις εναντίον των κατακτητών, παρά το ότι 
είχε γίνει αποδέκτης συντριπτικά µεγαλύτερου πολεµικού υλικού από τους βρετανούς σε 
σχέση µε τον Ε.Λ.Α.Σ (Λυµπεράτος 2007 Γ2:38).Επιπρόσθετα στοιχεία που συνηγορούν 
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για το συντηρητικό πολιτικό χαρακτήρα και τον καιροσκοπισµό που διέκρινε τη δράση 
του Ε.∆.Ε.Σ αποτελούν η σταδιακή εκκαθάριση της οργάνωσης απ’όλους τους 
δηµοκρατικούς αξιωµατικούς και η εξώθηση ουσιαστικά του Ζέρβα στην ανάληψη 
ένοπλης αντιστασιακής δράσης µετά την παροχή σ’αυτόν µεγάλου ύψους χρηµατικής 
βοήθειας από την Βρετανία αλλά και την εκτόξευση απειλών από την τελευταία προς το 
Ζέρβα για κατάδοσή του στους γερµανούς αν αυτός δεν ανέπτυσσε αντιστασιακό αγώνα 
(Λυµπεράτος 2007 Γ2:36-37). 

Ο επαµφοτερίζων ρόλος του Ε.∆.Ε.Σ κατά την κατοχική περίοδο καταδεικνύεται 
και από την συνεργασία που είχαβ αναπτύξει µε τη δωσίλογη κυβέρνηση Ράλλη µέλη του 
πολιτικού τµήµατος του Ε.∆.Ε.Σ  που έδρευε στην Αθήνα, στοιχείο που ενίσχυε τις 
υπόνοιες του Ε.Α.Μ για τη σύναψη µυστικής ανακωχής του Ζέρβα µε τους γερµανούς, 
µιας ανακωχής που συνιστούσε κατά το Ε.Α.Μ προανάκρουσµα µιας εν γένει 
συνεργασίας µε τις κατοχικές αρχές (Λυµπεράτος 2007 Γ2:40).  

Η αντιπαράθεση του Ε.∆.Ε.Σ µε το Ε.Α.Μ έλαβε νέα τροπή όταν τον Ιανουάριο  
του � 44 εξεδόθη βασιλικό διάταγµα το οποίο στερούσε την ιθαγένεια από τα άτοµα που 
συνεργάστηκαν µε τις κατοχικές κυβερνήσεις, ενώ µήνυµα του Εµµανουήλ Τσουδερού, 
πρωθυπουργού της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, η οποία από τον Ιανουάριο του � 
43 είχε µεταβεί από το Λονδίνο στο Κάϊρο, διακήρυττε ότι όσοι µετείχαν στα Τάγµατα 
Ασφαλείας έπρεπε να τα εγκαταλείψουν µέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1944 διαφορετικά θα 
θεωρούνταν προδότες.Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τον Ε.Λ.Α.Σ στην πραγµατοποίηση 
ορισµένων κινήσεων που θα βοηθούσαν στην προσέγγιση των δύο οργανώσεων και στην 
από κοινού ίδρυση ενός ενιαίου αντιστασιακού σώµατος(Λυµπεράτος 2007 Γ2:42).Οι 
διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο οργανώσεις κατέληξαν στην υπογραφή της 
Συµφωνίας Μυριόφυλου-Πλάκας τον Φεβρουάριο του 1944, συµφωνία που προέβλεπε 
να παραµείνουν οι αντιστασιακές οργανώσεις τελείως ανεξάρτητες, όπως επιθυµούσε ο 
Ζέρβας και να µην συγχωνευτούν, όπως επιθυµούσε ο Ε.Λ.Α.Σ, ώστε να δηµιουργηθεί 
ένα ενιαίο ένοπλο αντιστασιακό µέτωπο(Λυµπεράτος 2007 Γ2:42). 

Ο Ε.∆.Ε.Σ δεν αποτέλεσε τον µοναδικό αντίπαλο του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ κατά τη 
διάρκεια της κατοχικής περιόδου, καθώς από το φθινόπωρο του 1943 τα ένοπλα σώµατα 
που συγκροτήθηκαν από τον κατοχικό πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη, ο οποίος 
αντικατάστησε στο αξίωµα αυτό τον Λογοθετόπουλο τον Απρίλιο του 1943, µε την 
ονοµασία Τάγµατα Ασφαλείας και τα οποία εξοπλίζονταν από τους γερµανούς, 
ανέλαβαν κοινή επιχειρησιακή δράση µε τα γερµανικά στρατεύµατα στην ύπαιθρο αλλά 
και σε πόλεις, διεξάγοντας διαδοχικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των αγωνιστών 
του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ, θεωρώντας τους υποστηρικτές της µεγαλύτερης αντιστασιακής 
οργάνωσης συλλήβδην ως κοµµουνιστές και ανακηρύσσοντας ταυτόχρονα τον 
αντικοµµουνισµό ως την κυρίαρχη πολιτική της τελευταίας κατοχικής κυβέρνησης, 
στροφή στην πολιτική των κατοχικών κυβερνήσεων που σηµατοδοτήθηκε µε την 
ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ι.Ράλλη (Φραδέλλος 2007 Γ2:173). 

Ο αντικοµµουνισµός κατέστη δυνατό να αποτελέσει κυρίαρχη πολιτική στόχευση 
της κατοχικής κυβέρνησης Ράλλη λόγω δύο βασικών παραγόντων:πρώτον λόγω του ότι ο 
επισιτισµός του πληθυσµού  είχε εξασφαλιστεί σε επαρκή βαθµό χάρη στην ξένη 
βοήθεια, επιτρέποντας έτσι στον κρατικό µηχανισµό να ασκήσει µια πιο δυναµική 
πολιτική που απουσίαζε το προηγούµενο διάστηµα και δεύτερον ότι η κυβέρνηση Ράλλη 
εκπροσωπούσε τα συµφέροντα των οικονοµικά ισχυρών κοινωνικών οµάδων, οι οποίες 
αντιµετώπιζαν την ανάδειξη του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ ως του δυναµικότερου αντιστασιακού 
πόλου όχι ως µια δύναµη που εξέφραζε µε την δράση της  την προοπτική της 
απελευθέρωσης αλλά ως ένα φορέα υπονόµευσης και αµφισβήτησης του προπολεµικού 
κοινωνικού status quo (Φραδέλλος 2007 Γ2:173-174). 
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Τα κοινωνικά στρώµατα που ευθυγραµµίζονται µε την αντικοµµουνιστική 
ρητορεία και πρακτική της κυβέρνησης Ράλλη ταυτίζονται ως υπόσταση µε το 
ανοµοιογενές εκείνο κοινωνικό σώµα που απεκόµισε πολύ υψηλά κέρδη είτε από την 
εµπλοκή του στη µαύρη αγορά ή/και τη συνεργασία του µε τις δυνάµεις κατοχής είτε ως 
προµηθευτής τους, είτε ως κάθε µορφής συνεργάτης τους.Επιπλέον στο σώµα εκείνο 
περιλαµβάνονταν όλοι εκείνοι που ιδεολογικά αντιτάσσονταν στην κατίσχυση του 
Ε.Α.Μ στο µεταπολεµικό κοινωνικοπολιτικό σκηνικό της χώρας, δεδοµένου ότι η 
αντιστασιακή πρακτική του Ε.Α.Μ ερχόταν  σε ευθεία αντίθεση µε τα υλικά συµφέροντα 
αυτών των κοινωνικά ρευστών, από άποψη οµοιογένειας, προέλευσης και επιδιώξεων, 
οµάδων όπως επίσης και λόγω του ότι το Ε.Α.Μ ταυτιζόταν πολιτικά στο συλλογικό 
υποσυνείδητο µε τον κοµµουνισµό, δοθέντος ότι  κατά κανόνα τα στελέχη του Κ.Κ.Ε 
κατείχαν ηγετικές θέσεις στην διαµόρφωση της ιδεολογικής του φυσιογνωµίας, τη 
χάραξη της επιχειρησιακής του δράσης, τον προσδιορισµό της πολιτικής του στόχευσης 
και την εν γένει οργάνωσή του, παρά το γεγονός ότι το αριθµητικό µέγεθος των µελών 
του Ε.Α.Μ ήταν τόσο ευρύ που σύµφωνα µε βάσιµες εκτιµήσεις τα µέλη του και οι 
υποστηρικτές του προσέγγιζαν το 1,5 εκατοµµύριο (Λυµπεράτος 2007 Γ2:27), στοιχείο 
που µαρτυρά την ευρύτατη, όσο και ετερόκλητη, κοινωνική του απήχηση. 

Το Μάρτιο του1944 το Ε.Α.Μ ιδρύει την Π.Ε.Ε.Α (Εθνική Επιτροπή Πολιτικής 
Απελευθέρωσης) και πρόεδρός της ορίζεται ο Αλέξανδρος Σβόλος, καθηγητής του 
Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.Η ίδρυση της Π.Ε.Ε.Α , στην οποία 
κυρίαρχη επιρροή ασκούσε το Κ.Κ.Ε παρά το ότι η πλειοψηφία των µελών της δεν ήταν 
µέλη του Κ.Κ.Ε, στόχευε στο να ασκήσει τη διοίκηση µεγάλων περιοχών της ορεινής 
Ελλάδας που είχαν υπό τον έλεγχο τους οι δυνάµεις του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ [Clogg 
1995(1992):140]. Η Π.Ε.Ε.Α οργάνωσε εκλογές στις περιοχές της χώρας που η 
συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία ήταν εφικτή, από τις οποίες προέκυψε η σύσταση 
του Εθνικού Συµβουλίου που συνήλθε στο χωριό Κορυσχάδες Ευρυτανίας το Μάιο του  
1944.Στις εκλογές που διεξήχθησαν συµµετείχαν κατά προσέγγιση 1,5 εκατοµµύριο 
ψηφοφόροι, ενώ ήταν η πρώτη φορά που στην εκλογική διαδικασία , έστω και µε τις 
ιδιαιτερότητες που τη χαρακτήριζαν, συµµετείχαν και γυναίκες (Λυµπεράτος 2007 
Γ2:27). 

Παρόλο που η Π.Ε.Ε.Α δεν προβλήθηκε επισήµως ως εναλλακτική λύση προς 
την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου, η ίδια της η ύπαρξη συνιστούσε µια 
εξέλιξη που προβληµάτιζε την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.Η έκκληση της Π.Ε.Ε.Α 
για τη συγκρότηση µιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και για µια πιο στενή συνεργασία 
µε τις αριστερές αντιστασιακές δυνάµεις προκάλεσε την ανταρσία των υποστηρικτών 
του Ε.Α.Μ στους κόλπους των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων  που στάθµευαν στην 
Αίγυπτο.Οι στασιαστές αξίωσαν την σύσταση µιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας µε 
βάση την  µε Π.Ε.Ε.Α. Η ανταρσία αυτή αντιµετωπίστηκε µε την επέµβαση των 
βρετανικών στρατευµάτων  που κατέστειλαν τη στάση των φιλοεαµικών στοιχείων που 
βρίσκονταν στους κόλπους των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων στην Αίγυπτο [Clogg 
1995(1992):141].Τον Απρίλιο του 1944 ο Ε.Τσουδερός παραιτείται από πρωθυπουργός 
της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης και τον διαδέχονται αρχικά ο Σοφοκλής Βενιζέλος 
και ακολούθως ο Γεώργιος Παπανδρέου. 

Αυτά τα γεγονότα  εδραίωσαν την άποψη του βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον 
Τσώρτσιλ ότι θα έπρεπε να αποτραπεί το ενδεχόµενο µιας κοµµουνιστικής κατάληψης 
της πολιτικής εξουσίας στη µεταπολεµική Ελλάδα.Η ανησυχία του Τσώρτσιλ 
ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι ο κόκκινος στρατός ετοιµαζόταν να κατέλθει στα 
Βαλκάνια, εξέλιξη που ώθησε τον Τσώρτσιλ να δροµολογήσει την επίτευξη 
διακανονισµού µε τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν , βάσει του οποίου θα 
εξασφαλιζόταν η βρετανική υπεροχή στη µεταπολεµική Ελλάδα ως αντάλλαγµα για την 
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αποδοχή της σοβιετικής ηγεµονίας στη Ρουµανία.Η διµερής αυτή διευθέτηση αποτέλεσε 
και το αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν το Μάιο του 1944 
ανάµεσα στους δύο ηγέτες, οι οποίες οδήγησαν στην σύναψη της λεγόµενης «Συµφωνίας 
των Ποσοστών» που επικυρώθηκε στη Μόσχα τον Οκτώβριο του 1944.Η κορυφαίας 
σηµασίας αυτή συµφωνία παρέµεινε άγνωστη στους πρωταγωνιστές των εξελίξεων στην 
Ελλάδα και την Αίγυπτο [Clogg 1995(1992):141-142]. 

Η προπολεµική βρετανική επικυριαρχία στη Ελλάδα και η συνεπακόλουθη 
στήριξη που παρείχε η Αγγλία στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση και στις ελληνικές 
αντιστασιακές οργανώσεις, αλλά και η ίδια η απόφαση του Ι.Μεταξά να αρνηθεί την 
συνεργασία µε τις δυνάµεις του Άξονα και να εισέλθει η χώρα στον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, συνιστούσε απότοκο της στενής διασύνδεσης του ελληνικού τραπεζικού 
κεφαλαίου µε το αγγλικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ειδικότερα µε την 
κεφαλαιαγορά του Λονδίνου.Η αγγλική κεφαλαιαγορά διαθέτοντας την πρωτοκαθεδρία 
σε παγκόσµιο επίπεδο µέχρι τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αλλά διατηρώντας και 
σηµαντικό µέρος της ισχύος της µέχρι τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, αποτελούσε την 
βασική πηγή άντλησης πιστώσεων του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος καθώς και του 
ελληνικού ∆ηµοσίου, συνιστώντας έτσι τον βασικό αιµοδότη της ελληνικής οικονοµίας, 
γεγονός που ενέτασσε της Ελλάδα στην αγγλική σφαίρα επιρροής και αιτιολογεί εν 
πολλοίς τις κινήσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής και της βρετανικής πολιτικής 
ηγεσίας τόσο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου όσο και κατά την περίοδο 
που ακολούθησε τον τερµατισµό της γερµανικής κατοχής της χώρας.Άλλωστε οι ισχυροί 
δεσµοί του αγγλικού και του ελληνικού κεφαλαίου επεκτείνονταν και στο πεδίο του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου, δεδοµένου ότι το Λονδίνο αποτελούσε παγκόσµιο εφοπλιστικό 
κέντρο και η Ελλάδα διέθετε παραδοσιακά έναν από τους µεγαλύτερους εµπορικούς 
στόλους στο χώρο των θαλάσσιων µεταφορών σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ επιπλέον 
οι έλληνες εφοπλιστές αντλούσαν κατά βάση από το βρετανικό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα το µεγαλύτερο µέρος των πιστώσεων που απαιτούνταν για την ανανέωση και 
επέκταση του στόλου τους.    

Άµεση συνέπεια της ανταρσίας ήταν η ανάδειξη ως πρωθυπουργού της εξόριστης 
ελληνικής κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου ενός πολιτικού που είχε διαφύγει 
πρόσφατα από την Ελλάδα και διέθετε τα εχέγγυα που τον καθιστούσαν ιδανική επιλογή 
για την εξυπηρέτηση της βρετανικής πολιτικής στον ελληνικό χώρο. Ο Παπανδρέου 
διέθετε το πλεονέκτηµα του βενιζελικού πολιτικού υπόβαθρου και ήταν εµφορούνταν 
από αντικοµουνιστικές πεποιθήσεις. Εν άλλοι λόγους ήταν µία πολιτική προσωπικότητα 
που δεν προέρχονταν από το συντηρητικό πολιτικό  χώρο, µε τις ιστορικές και 
ιδεολογικές φορτίσεις που έφερε  ο χώρος αυτός και επιπλέον ήταν αποδεδειγµένα 
αντίπαλος της κοµµουνιστικής ιδέας [Clogg1995(1992):142]  

Υπό την πίεση των Βρετανών    πραγµατοποιήθηκε τον Μάϊο του 1944 στο 
Λίβανο συνέδριο όλων των πολιτικών και αντιστασιακών δυνάµεων. Η αντιπροσώπευση  
τους όµως δεν υπήρξε αναλογική της, καθώς το Ε.Α.Μ.  διέθετε σηµαντικότερο αριθµό 
αντιπροσώπων από αυτήν που αντιστοιχούσε στην στρατιωτική και πολιτική του δύναµη 
[Clogg 1995 (1992):142]. Στο συνέδριο του Λιβάνου ο Παπανδρέου κατήργησε το 
Ε.Α.Μ. και τον Ε.Λ.Α.Σ ότι αποσκοπούσαν να προετοιµάσουν την επικράτησή τους µετά 
τη λήξη του πολέµου και τους εξοµοίωσε  µε τις γερµανικές κατοχικές δυνάµεις και τα 
συνεργαζόµενα  µε αυτές τάγµατα ασφάλειας αναφορικά µε τις ακρότητες που οι  
οργανώσεις  αυτές διέπραξαν, ενώ παράλληλα πρότεινε το σχηµατισµό ενός εθνικού 
στρατού [Παπαστράτης 2006 (1981):215-216]. Η επιθετική  στάση του Παπανδρέου 
έναντι του Ε.Α.Μ. στο Συνέδριο του Λιβάνου και η ισχυρή Βρετανική υποστήριξη που 
διέθετε, οδήγησαν τους απεσταλµένους του Ε.Α.Μ. στην πολιτική τους  αποµόνωση και 
στην αποδοχή  πέντε δευτερεύουσας σηµασίας υπουργείων κατά το σχηµατισµό της 
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κυβέρνησης εθνικής ενότητας µε πρόεδρο τον Γ. Παπανδρέου  που προέκυψε από τις 
εργασίες του συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στο Λίβανο. Οι παραχωρήσεις στις 
προέβησαν στο Λίβανο οι αντιπρόσωποι του Ε.Α.Μ. απορρίφθηκαν αρχικά από την 
κοµµουνιστική ηγεσία όταν επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συµµετέχοντες από το Ε.Α.Μ. 
στο Συνέδριο του Λιβάνου, για να γίνουν αποδεκτές στη συνέχεια τον Αύγουστο του 
1944. Η αιφνίδια αυτή µεταστροφή πραγµατοποιήθηκε µετά την άφιξη στην Ελλάδα  
µιας Σοβιετικής στρατιωτικής αποστολής που συναντήθηκε µε την ελληνική 
κοµµουνιστική ηγεσία, γεγονός που ευλόγως θεωρήθηκε ότι µετέβαλε τη στάση των 
ελλήνων κοµµουνιστών απέναντι στις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Λίβανο, καθώς η 
σοβιετική αποστολή θεωρήθηκε ότι ενδεχοµένως να µετέφερε σύσταση του Στάλιν στο 
πλαίσιο της συνεννόησης του µε τον Τσόρτσιλ, ώστε το Ε.Α.Μ. να άρει την άκαµπτη 
στάση του [Clogg 1995(1922):142] . 

Το διακύβευµα την Άνοιξη του 1944 έγκειτο στο ποιος πόλος εξουσίας θα 
κατόρθωνε να υπερισχύσει και να αποτελέσει την κυρίαρχη πολιτική δύναµη κατά την 
απελευθέρωση της χώρας, απελευθέρωση που προοιωνιζόταν ότι θα ερχόταν σύντοµα 
βάσει των εξελίξεων στα πολεµικά µέτωπα. Τα δύο κέντρα πολιτικής εξουσίας, το 
Ε.Α.Μ. στην κατεχόµενη Ελλάδα και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην Αίγυπτο, 
διαφοροποιούνταν σε ένα ουσιώδες ζήτηµα. Το Ε.Α.Μ. διέθετε αυτοδύναµη πολιτική 
ισχύ, ενώ η ελληνική κυβέρνηση τελούσε υπό πλήρη εξάρτηση από τη βρετανική 
υποστήριξη. Αν συνεκτιµηθεί  µάλιστα ότι οι βρετανικές προσπάθειες καθυπόταξης του 
Ε.Α.Μ., µέσω ετεροβαρούς ενίσχυσης άλλων αντιστασιακών οργανώσεων ή 
προπαγανδιστικής εκστρατείας σπίλωσης του Ε.Α.Μ. απέτυχαν, και το Ε.Α.Μ. εξήλθε 
ως κυρίαρχη δύναµη µετά την  αντιπαράθεσή του µε το Ε.∆.Ε.Σ., ενώ η επιρροή του 
Ε.Α.Μ. είχε εξαπλωθεί και στους κόλπους των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων στη Μέση 
Ανατολή [Παπαστράτης 2006(1981):218-219)].Από τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλη η 
δυσαναλογία ισχύος των δύο πολιτικών πόλων και η κυβερνητική προοπτική που 
διανοίγονταν για το Ε.Α.Μ. µετά την αποχώρηση των κατοχικών δυνάµεων από την 
σθεναρή υποστήριξη που παρείχε η Βρετανία στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση µε 
σκοπό την επάνοδο των αστικών πολιτικών δυνάµεων στην εξουσία µετά την 
απελευθέρωση της χώρας. Η επικράτηση του Ε.Α.Μ. και κατ’επέκταση 
φιλοκοµµουνιστικών κυβερνήσεων δεν εξυπηρετούσε της επιδιώξεις της εξωτερικής 
πολιτικής της Βρετανίας, αλλά και των Η.Π.Α., στην κοµβικής σηµασίας, από 
γεωπολιτικής άποψης, περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 

Η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου και ο βασιλιάς στο Λονδίνο 
αποτελούσαν την τυπικά αναγνωρισµένη υπό τις σύµµαχες χώρες πολιτική εξουσία της 
χώρας, αλλά ο µόνος µηχανισµός δύναµης που διέθετε ήταν ουσιαστικά η αναγνώριση 
και η παντοειδής στήριξη που της παρείχε η βρετανική κυβέρνηση. Το Ε.Α.Μ. διέθετε 
ισχυρά λαϊκά ερείσµατα σε συνδυασµό µε έναν κραταιό για τα δεδοµένα της περιόδου, 
στρατιωτικό µηχανισµό ο οποίος δεν είχε εφάµιλλο αντίπαλο αναφορικά µε τους 
εγχώριους στρατιωτικούς σχηµατισµούς που είχαν σχηµατιστεί  για να προβάλλουν 
αντίσταση στα κατοχικά στρατεύµατα ή και να αντιπαρατεθούν στο ίδιο το Ε.Α.Μ. 
Συνεπώς η επανασυγκρότηση της αστικής κυριαρχίας στην µεταπολεµική Ελλάδα 
διέρχονταν, κατά αναγκαίο τρόπο, από την επιτακτική ανάγκη αντιπαράταξης ενός 
βίαιου µηχανισµού επιβολής της, κι αυτό διότι η κατοχική περίοδος και ο τρόπος µε τον 
οποίο σχηµατοποιήθηκε και εκδηλώθηκε η αντιστασιακή προσπάθεια, καθώς και το 
πλέγµα των σχέσεων που διαµορφώθηκε ανάµεσα στις κατοχικές αρχές της δωσίλογες 
κυβερνήσεις, την ελληνική αστική τάξη και το ευρύτερο κύκλωµα προµηθευτών των 
δυνάµεων κατοχής, αλλά και όλων των παραπάνω µε τον Ε.Α.Μ., βασικό φορέα του 
αντιστασιακού κινήµατος, αποδιάρθρωσαν την προπολεµική την αστική δοµή πολιτικής 
κυριαρχίας. 
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Η δυναµική των συσχετισµών πολιτικής ισχύος που διαµορφώθηκαν κατά την 
κατοχική περίοδο έθετε τα θεµέλια για τον ριζικό ανασχηµατισµό ή και την ανατροπή 
του εξωθεσµικού χαρακτήρα νοµιµοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, 
νοµιµοποίηση που εδραζόταν στο πελατειακό και λαϊκιστικό υπόβαθρο, µέσω της 
εξυπηρέτησης και ικανοποίησης αιτηµάτων στη βάση πελατειακών σχέσεων και όχι 
θεσµοποιηµένων απρόσωπων και γενικής ισχύος κανόνων και ρυθµίσεων.  Ο 
επαναπροσδιορισµός των όρων συγκρότησης και λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος 
και εποµένως των διαδικασιών νοµιµοποίησής τους από τους κυβερνώµενους και των 
πρακτικών άσκησης της κρατικής πολιτικής, υπαγορευόταν από τις νέες συνθήκες που 
διαµορφώθηκαν κατά την κατοχή και απαιτούσαν κοινωνικο-συµβολαιακές   ρυθµίσεις 
και οι ξένοι παραστάτες τους δεν ήταν διατεθειµένοι να αποδεχτούν, καθώς σ’ αυτή την 
περίπτωση η λειτουργικότητα του ελληνικού συστήµατος θα διέπονταν από 
παραµέτρους που δεν θα προσδιορίζονταν, µε την ίδια ένταση που συνέβαινε στο 
προπολεµικά, από το πλαίσιο των σχέσεων που θα διατηρούσε η χώρα µε το εξωτερικό 
παράγοντα 

Εποµένως η διαµόρφωση ενός εξουσιαστικού πλαισίου που θα ικανοποιούσε 
τους όρους αναπαραγωγής µίας διευρυµένης συναινετικής βάσης θα δηµιουργούσε 
έντονα προβλήµατα τόσο στους εξωτερικούς επικυρίαρχους της Ελλάδας όσο όµως και 
στους αστικούς πολιτικούς φορείς που δεν ήταν σε θέση να διαµορφώσουν ένα 
εξουσιαστικό κοινωνικού συµβολαίου ούτε από ιδεολογικής άποψης, ούτε όµως και από 
πλευράς πολιτικής πρακτικής και ιστορικής εµπειρίας χωρίς από αυτό το συµπέρασµα να 
εξαιρείται και ο αριστερός πολιτικός χώρος, που εµφάνιζε αδυναµία να συγκροτήσει σε 
επίπεδο πολιτικού λόγου προοπτική συγκρότησης µιας εξουσιαστικής πρότασης στη 
βάση όρων κοινωνικών συµβολαίου (Χαραλάµπης 1989:1371). Η σχηµατοποίηση ενός 
τυπικού κοινοβουλευτικού συστήµατος θα σηµατοδοτούσε την ύπαρξη αναγκών 
κοινωνικών εξισορροπήσεων και τη σχετικοποίηση των παραδοσιακών εξαρτήσεων από 
την Βρετανία. Συνεπώς η επιβολή του αστικού καθεστώτος όπως αυτό είχε δοµηθεί και 
λειτουργήσει στη χώρα προπολεµικά σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές εξαρτήσεις του δεν 
ήταν δυνατό να κυριαρχήσει στη βάση συναινετικών λύσεων, αλλά στηριζόµενο στον 
καταναγκασµό και τη βία (Χαραλάµπης 1989:136-137). 

Ο ρόλος της Βρετανικής πολιτικής τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο είναι 
καταλυτικός για τη διαµόρφωση των εξελίξεων. Η Βρετανία αποτελεί τη δύναµη που 
είναι σε θέση, αλλά και διαθέτει τη βούληση να περιβάλλει µε την ισχύ της την εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση και να αντισταθµίσει τη διαφορά στρατιωτικής ισχύος που χώριζε 
τον αστικό πολιτικό χώρο από το Ε.Α.Μ. 

Η Μεγάλη Βρετανία παρείχε αφειδώς  την εν λόγω περίοδο όλα εκείνα τα µέσα, 
οικονοµικά, στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωµατικά, που ήταν αναγκαία για την βίαιη 
επικράτηση των αστικών πολιτικών δυνάµεων και την ιδεολογική αποµόνωση του 
Ε.Α.Μ και του αριστερού πολιτικού χώρου. Ειδικότερα υπό την πίεση και την υψηλή 
εποπτεία των Βρετανών συνήχθη τον Σεπτέµβριο του 1944 η Συµφωνία της Καζέρτας, η 
οποία προέβλεπε ότι Ε.Λ.Α.Σ και Ε.∆.Ε.Σ να τίθενται υπό τις διαταγές του Βρετανικού 
στρατηγού Ronald Scobie, ενώ αναγνωρίζονταν την ίδια στιγµή τόσο από Γ. 
Παπανδρέου όσο και από τον γενικό γραµµατέα της κεντρικής επιτροπής του Κ.Κ.Ε 
Γεώργιο Σιάντο η ανάγκη για διάλυση του Ε.Λ.Α.Σ και σχηµατισµού  εθνικού στρατού 
(Alexander 2006(1981):264).  Ο Γ. Παπανδρέου όµως εξαιρούσε από την διάλυση και 
τον αφοπλισµό, την οποία αποδεχόταν για τον Ε.Λ.Α.Σ και τον Ε.∆.Ε.Σ, του 
στρατιωτικού σώµατος της επονοµαζόµενης «Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας». Το σώµα 
αυτό στελεχώνονταν από προσωπικό που προέρχονταν από την εκστρατευτική ελληνική 
δύναµη που επιχειρούσε στη Μέση Ανατολή και διάκεινται φιλικά προς το αστικό 
πολιτικό χώρο, κατά βάση φιλοβασιλικών και συντηρητικών πεποιθήσεων, αλλά και 
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στρατιωτικούς που ήταν υποστηρικτές  του ευρύτερου ελληνικού αστικού πολιτικού 
φάσµατος. Κοινή συνισταµένη όλων αυτών των προσώπων ήταν ο αντικοµουνισµός από 
τον οποίο εµφορούνταν  το ζήτηµα του αφοπλισµού της «Τρίτης Ορεινής Ταξιαρχίας», 
που  συνιστούσε το µόνο ελληνικό στρατιωτικό σώµα που ήταν τη δεδοµένη στιγµή 
ικανό να αντιπαρατεθεί στον Ε.Λ.Α.Σ, καθώς και η συµµετοχή σ’ αυτό των  
κοµµουνιστών, στη βάση µιας συµφωνίας για την µετεξέλιξη της «Τρίτης Ορεινής 
Ταξιαρχίας» σε πρόπλασµα εθνικού στρατού [Αlexander 2006(1981):270-281] αποτελεί 
σε ακανθώδες ζήτηµα στις διαπραγµατεύσεις του Γ. Παπανδρέου µε την κοµµουνιστική 
ηγεσία στου Ε.Α.Μ, δεδοµένου ότι άπτονται του θεµελιώδους ζητήµατος της ίδιας 
πολιτικής κυριαρχίας της χώρας.  Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο ή έστω για την 
διατήρηση ισορροπιών, στον υπό σταδιακή συγκρότηση ενός ενόπλου σώµατος που θα 
αποτελούσε τον πρόδροµο ενός νέου εθνικού στρατού, καταδείκνυε  µε τον πλέον σαφή 
τρόπο τον νέο, κοµβικής σηµασίας, ρόλο που θα διαδραµατιζόταν οι δυνάµεις στην 
εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας και την καταλυτική συµµετοχή που  θα είχαν στη 
διαµόρφωση του συσχετισµού ισχύος στο πεδίο της πολιτικής εξουσίας.  

Το Φθινόπωρο του 1944 έβρισκε την Ελλάδα απελευθερωµένη και τα 
απερχόµενα κατοχικά στρατεύµατα να εγκαταλείπουν τη χώρα αποδιοργανωµένη σε 
κάθε επίπεδο και µε την παραγωγική  της µηχανή να µην είναι σε θέση να καλύψει έστω 
και µε στοιχειώδη επάρκεια τις επισιτιστικές  ανάγκες του πληθυσµού, ενώ επιπλέον το 
ίδιο το γεγονός της απελευθέρωσης επέφερε απορρύθµιση κάποιων υπαρχόντων  
µηχανισµών, η λειτουργία των οποίων, έστω και κάτω από τις οριακές συνθήκες της 
κατοχικής περιόδου, εξασφάλιζε την βίωση στον εγχώριο πληθυσµό. Η αποδιάρθρωση 
των ιδιόµορφων µηχανισµών της κατοχής έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή µε την όξυνση, 
κατά την απελευθέρωση, του προβλήµατος της ανεργίας, δεδοµένης της 
παύσης-λειτουργίας των επιχειρήσεων που προµήθευαν τους κατακτητές. Το ιδιαίτερο 
οξύ πρόβληµα της ανεργίας επιτείνονταν από τον καλπάζοντα πληθωρισµό, λόγω της 
εξαιρετικής στενότητας αγαθών, ο οποίος έθιγε ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα πέρα από 
τις ασθενείς οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού όπως ήταν τα εργατοϋπαλληλικά 
στρώµατα,, την ραχοκοκαλιά των οπαδών του Κ.Κ.Ε και του Ε.Α.Μ (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:376), το οποίο συγκέντρωνε στους κόλπους του και µία µεγάλη µάζα ατόµων 
που δεν ενστερνίζονταν απαραίτητα την αριστερή ιδεολογία και δεν προέρχονταν από 
την εκλογική πελατεία του Κ.Κ.Ε Οι υποστηρικτές του Ε.Α.Μ συνιστούσαν το 
µεγαλύτερο και πιο δυναµικό τµήµα του ελληνικού κοινωνικού ιστού που µε την 
πολύµορφη πολεµική, ιδεολογικοπολιτική, κοινωνικοοικονοµική  και συνδικαλιστική 
δράση τους επιδίωκαν το µετασχηµατισµό της ελληνικής µεταπολεµικής κοινωνίας στην 
κατεύθυνση της εδραίωσης και της εµβάθυνσης των δηµοκρατικών θεσµών και 
διαδικασιών, της εγκαθίδρυσης κράτους δικαίου και δικαιότερης κατανοµής του 
παραγόµενου κοινωνικού πλούτου.  

Η µεγάλη κοινωνική απήχηση και η πολιτική ισχυροποίηση των αριστερών ιδεών 
στην Ελλάδα τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο εκφραζόταν και σε θεσµικό επίπεδο από 
την ανάδειξη, έπειτα από τη διενέργεια εκλογών, στην διοίκηση της Γ.Σ.Ε.Ε µελών του 
Κ.Κ.Ε, εξέλιξη που προκάλεσε ανησυχία στο  σύνολο των Ελλήνων βιοµηχάνων αλλά 
και στους Άγγλους . Οι τελευταίου θεωρούσαν ότι ο έλεγχος ή η αυξηµένη επιρροή που 
διέθετε το Κ.Κ.Ε στην διοικητική ηγεσία της Γ.Σ.Ε.Ε ενδέχετο να οδηγήσει σε 
ανεξέλεγκτη χρήση του όπλου της γενικής απεργίας από το Κ.Κ.Ε, καθώς και από τις 
συνέπειες που θα είχαν οι αξιώσεις των κοµµουνιστικών συνδικάτων στο κόστος 
συντήρησης των δυνάµεών τους, και η εν γένει ηγεµονική παρουσία τους στην Ελλάδα 
[Χατζηϊωσήφ (2007Γ2:377], δεδοµένου ότι στόχος της Βρετανίας ήταν να διατηρηθεί 
και µεταπολεµικά η Ελλάδα εντός της δικής της σφαίρας επιρροής.  
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Η επιδείνωση των σχέσεων ανάµεσα στον Παπανδρέου, και τους υπουργούς του 
Ε.Α.Μ στους κόλπους της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπήρξε αποτέλεσµα και των 
ενεργειών του πρωθυπουργού να προβεί στην προµήθεια –από κυβερνητικές υπηρεσίες- 
οπλισµού στην οργάνωση του Γεωργίου Γρίβα, οργάνωση που συγκροτήθηκε από τον Γ. 
Γρίβα το Μάρτιο του 1943 και διακρινόταν για τον υπερεθνικιστικό της χαρακτήρα και 
την προσήλωσή της στον αντικοµουνισµό, και στην απόπειρα διορισµού στον υπό 
συγκρότηση εθνικό στρατό δεκάδων αξιωµατικών που θήτευσαν στα Τάγµατα 
Ασφαλείας.  Η πάσης φύσεως στήριξη που παρείχε ο Παπανδρέου σε στοιχεία και 
οµάδες ου δήλωναν και ήταν φανατικοί αντικοµουνιστές, η προσπάθειά του να 
αφοπλίσει τον Ε.Λ.Α.Σ και να διατηρήσει σε ένοπλο καθεστώς το φιλοβασιλικό και εν 
γένει συντηρητικών πεποιθήσεων, σώµα της Ορεινής Ταξιαρχίας (Χατζηιωσήφ 
2007Γ2:386), και οι συντονισµένες επιθέσεις του αστικού Τύπου προς το Ε.Α.Μ επί τη 
βάσει δριµύτατων κατηγοριών για τη δράση του Ε.Α.Μ/ Ε.Λ.Α.Σ κατά την κατοχική 
περίοδο που αναφέρονταν στις υπερβάσεις του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ όπως η δολοφονία του 
συνταγµατάρχη ∆. Ψαρρού και η διάλυση ένοπλης οργάνωσής του της Εθνικής και 
Κοινωνικής Απελευθέρωσης (Ε.Κ.Κ.Α) οι επιτάξεις του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ που σε 
ορισµένες περιπτώσεις προκάλεσαν αισθήµατα µεγάλης δυσαρέσκειας  και 
αντεκδίκησης, η ένοπλη προσβολή κατά του Ε.∆.Ε.Σ, οι σφαγές που έλαβαν χώρα στην 
Πελοπόννησο  από άνδρες του Ε.Λ.Α.Σ., η προπαγανδιστική  ταύτιση του Ε.Α.Μ µε τους 
Βούλγαρους, αλλά και η επιρρίψει των ευθυνών για την αποτυχηµένη νοµισµατική 
µεταρρύθµιση  της 11ης Νοεµβρίου 1944, που στόχευε στην τιθάσευση του 
πληθωρισµού, η οποία χρεώθηκε στο Ε.Α.Μ και στο Κ.Κ.Ε  µέσω του υπουργού και του 
υφυπουργού Οικονοµικών Αλέξανδρο Σβώλου και Αγγέλου Αγγελόπουλου 
(Χατζηιωσήφ 2007Γ2:376), αµφότεροι επιφανής µέλη του Ε.Α.Μ, οδήγησαν στην 
παραίτηση των υπουργών του Ε.Α.Μ από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας την 1η 
∆εκεµβρίου 1944.  

Το συλλαλητήριο διαµαρτυρίας που οργάνωσε το Ε.Α.Μ στην πλατεία 
Συντάγµατος στις 3 ∆εκεµβρίου 1944 σηµειώθηκαν ταραχές ανάµεσα στους διαδηλωτές 
και τα σώµατα ασφαλείας και οι πυροβολισµοί που σηµειώθηκαν εναντίον του πλήθους, 
προκαλώντας το θάνατο υποστηρικτών του Ε.Α.Μ, αποτέλεσε τον καταλυτή των 
εξελίξεων.  Οι πράξεις βίας  τις επόµενες µέρες έλαβαν τη µορφή γενικευµένης ένοπλης 
σύγκρουσης  οπότε και αποφασίστηκε εκεχειρία στην Αττική. Κατά τη διάρκεια  
ολόκληρου του ∆εκέµβρη του 1944 και µέχρι την 15η Ιανουαρίου του 1945, η Αθήνα 
αποτέλεσε το κέντρο της ένοπλης αντιπαράθεσης ανάµεσα στο Ε.Α.Μ και τις ένοπλες 
δυνάµεις του αστικού κόσµου που διέθεταν την αποφασιστική υποστήριξη Βρετανικών, 
συµπεριλαµβανοµένων αεροπορικών και αστικών δυνάµεων. Η σύρραξη 
χαρακτηρίστηκε από την σφοδρότητά της, από τις ακρότητες που έλαβαν χώρα και από 
τις δύο αντιµαχόµενες πλευρές, αλλά κυρίως από την άνιση δυναµικότητα των δύο 
αντιπάλων. Ο ελαφρύς οπλισµός που αντιπαρέταξαν οι δυνάµεις του Ε.Λ.Α.Σ δεν ήταν 
σε θέση να αντιµετωπίσει την σαφέστατη υπεροπλία των Βρετανικών στρατευµάτων. Η 
ήττα των δυνάµεων του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ στις συγκρούσεις του ∆εκεµβρίου αποδίδεται 
και σε µια σειρά πρόσθετων, δευτερεύουσας ίσως σηµασίας, αιτιών που σχετίζονται µε 
την ασάφεια των πολιτικών του στόχων, που ταλαντεύονταν ανάµεσα στην κατάληψη 
της εξουσίας και στην σφυρηλάτηση µιας βελτιωµένης διαπραγµατευτικής θέσης 
(Χατζηιωσήφ 2007Γ2:387), και τη διστακτικότητα της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε και του 
Ε.Λ.Α.Σ στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων ώστε να µην εµπλακούν οι Βρετανοί στις 
συγκρούσεις, επιδίωξη που δεν κατέστη εφικτή. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε 
εκφυλισµό της στρατηγικής του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ και σε συνδυασµό µε την ανώτερη, από 
κάθε άποψη, στρατιωτική παρουσία και δράση των αγγλικών δυνάµεων επέφεραν την 
ήταν του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ. 
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Η ήττα των δυνάµεων του Ε.Λ.Α.Σ σηµατοδότησε την στέρηση από το Κ.Κ.Ε της 
δυνατότητας να ακολουθήσει µια εναλλακτική στρατηγική ρήξης ή αντιπαράθεσης µε 
τον αστικό πολιτικό χώρο που θα µπορούσε να αναβαθµίσει το ρόλο του στην πολιτική 
σκακιέρα και να εδραιώσει την διευρυµένη κοινωνική απήχηση που είχε κατακτήσει 
κατά την περίοδο της κατοχής. Το αντιεαµικό συλλαλητήριο που οργανώθηκε στην 
πλατεία Συντάγµατος στις 14 Ιανουαρίου 1945, µετά την αποχώρηση του Ε.Λ.Α.Σ από 
την Αθήνα, σηµατοδοτούσε τον τερµατισµό µιας περιόδου κατά την οποία ο 
αντικοµουνισµός  αποτελούσε στάση και τακτική που περιοριζόταν στα όρια της 
πολιτικής ηγεσίας του αστικού κόσµου. Τα γεγονότα του ∆εκεµβρίου διεύρυναν την 
απήχηση της αντικοµουνιστικής ιδεολογίας  µετουσιώνοντάς την σε κυρίαρχη λαϊκή 
ιδεολογία  και κατ’ ουσία αποτέλεσαν τη συνέχιση µιας εµφύλιας αντιπαράθεσης που 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1943 µεταξύ Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ και του Ε.∆.Ε.Σ 

Η εκεχειρία της 15ης Ιανουαρίου 1945 δροµολόγησε µια σειρά 
διαπραγµατεύσεων που κατέληξαν στην υπογραφή της Ειρηνευτικής Συµφωνίας της 
Βάρκιζας στις 22 Φεβρουαρίου 1945 ανάµεσα στους εκπροσώπους του ελληνικού 
κράτους, ήτοι της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα που αντικατέστησε στις 5 
Ιανουαρίου την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Γ. Παπανδρέου, και τους ηγέτες της 
αριστερής αντίστασης, ενώ το περιεχόµενο της Συµφωνίας της Βάρκιζας υπαγορεύτηκε 
ουσιαστικά από τους απεσταλµένους της Βρετανικής κυβέρνησης (Richter 
2006(1981I:285-286).Ο στόχος της Συµφωνίας της Βάρκιζας ήταν διττός: αφενός να 
τερµατίσει την εµφύλια σύρραξη που ξεκίνησε στις 3 ∆εκεµβρίου του 1944 και 
διακόπηκε προσωρινά µε την εκεχειρία της 15ης Ιανουαρίου και αφετέρου να 
δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη συµφιλίωση των αντίπαλων παρατάξεων 
στην χώρα και τις προϋποθέσεις για την ειρηνική µεταπολεµική εξέλιξη των γεγονότων 
στο πολιτικό και κοινωνικό βίο της χώρας. Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε όχι όµως και ο 
δεύτερος.  

Τα αίτια για την αποτυχία της Συµφωνίας της Βάρκιζας πρέπει να διερευνηθούν 
στη βάση της αθέτησης των υποχρεώσεων που ανέλαβαν οι δύο πλευρές µε την 
υπογραφή της συµφωνίας. Συγκεκριµένα η Συµφωνία της Βάρκιζας περιλάµβανε άρθρα, 
από τα οποία µόνο δύο περιείχαν υποχρεώσεις που αφορούσαν την Ελληνική Αριστερά. 
Η πρώτη υποχρέωση ου αναλάµβανε, µε το  άρθρο 4, η Αριστερά ήταν να απελευθερώσει 
το Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ τους οµήρους που κρατούσε, υποχρέωση που εκπληρώθηκε στο 
ακέραιο. Η ετέρα υποχρέωση που ανέλαβε, µε το άρθρο 6, η ηγεσία της Αριστεράς ήταν 
ο αφοπλισµός των ενόπλων δυνάµεων της αντίστασης, καθώς και οι δυνάµεις του 
Ε.Λ.Α.Σ δεν παρέδωσαν το σύνολο του οπλισµού τους κατόπιν εντολής που δόθηκε από 
το πολιτικό γραφείο του Κ.Κ.Ε (Richter 2006(1981I:287-288). Τα υπόλοιπα άρθρα της 
συµφωνίας, όριζαν τις δεσµεύσεις που αναλάµβανε η ελληνική κυβέρνηση, οι 
σηµαντικότερες εκ των οποίων ήταν η αµνήστευση των µελών του Ε.Λ.Α.Σ και η 
διεξαγωγή πρώτα δηµοψηφίσµατος για την επιστροφή ή  µη του βασιλιά Γεωργίου Β’  
και µετά εκλογών για την ανάδειξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Η λήξη, και τυπική 
πλέον, της εµφύλιας αντιπαράθεσης που έλαβε χώρα στην Αττική, έβρισκε σαφώς 
αποδυναµωµένη την ελληνική Αριστερά και τον στρατιωτικό της Βραχίονά της, τον 
Ε.Λ.Α.Σ, οι δυνάµεις όµως του οποίου είχαν διακρατήσει µέρος του οπλισµού τους, ενώ 
διέθεταν υπό τον ουσιαστικό έλεγχό τους το µεγαλύτερο µέρος της ηπειρωτικής χώρας. 
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4.1.2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ 

 
Η υπονόµευση της εφαρµογής της Συµφωνίας της Βάρκιζας από τις Βραχύβιες αστικές 
ελληνικές κυβερνήσεις που διαδέχονταν η µία την άλλη µέχρι και το 1952, η ηγεσία των 
οποίων προερχόταν κατά βάση από το κεντρικό πολιτικό χώρο, καλλιέργησε το έδαφος 
για την οριστική ρήξη µεταξύ των αστικών πολιτικών δυνάµεων και του κυρίαρχου 
κοµµουνιστικού πολιτικού πόλου της χώρας, του Κ.Κ.Ε Από την υπογραφή της 
Συµφωνίας της Βάρκιζας έως και τα τέλη του 1946, οπότε ξεσπά ο ελληνικός εµφύλιος 
πόλεµος που τερµατίζεται τον Αύγουστο του 1949 µε την ήττα του ∆ηµοκρατικού 
Στρατού που αποτελούσαν ένοπλα ανταρτικά σώµατα υποστηρικτών του Κ.Κ.Ε και της 
κοµµουνιστικής ιδέας, και επιδίωκαν, µε την συνεπικουρία ένοπλων Βουλγαρικών 
αντάρτικων οµάδων που παρέµειναν στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και µετά την 
απελευθέρωση, την εγκαθίδρυση κοµµουνιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα, δηλαδή την 
επιβολή της «δικτατορίας του προλεταριάτου». Η επικράτηση των κυβερνητικών 
δυνάµεων, που συγκροτούσαν τον Εθνικό Στρατό, επιτεύχθηκε χάρη στην υποστήριξη σε 
εξοπλισµό, αλλά και σε θέµατα επιχειρησιακού σχεδιασµού και διοικητικής οργάνωσης, 
που παρείχαν η Βρετανία, αλλά κυρίως οι Η.Π.Α, που από το 1947 ανέλαβαν το ρόλο του 
επικυρίαρχου στον ελληνικό χώρο, θέτοντας την Ελλάδα κάτω από την δική τους σφαίρα 
επιρροής και αντικαθιστώντας ουσιαστικά στο ρόλο αυτό την Βρετανία. 

Η ανάδειξη των Η.Π.Α σε ρόλο επικυρίαρχου στην Ελλάδα αλλά και ως µία εκ 
των δύο παγκοσµίων υπερδυνάµεων, µαζί µε τη Σοβιετική Ένωση, µετά τον Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο επισηµοποιήθηκε µε την εξαγγελία του ∆όγµατος Τρούµαν (Truman 
Doctrine), που το περιεχόµενό της αφορούσε την χορήγηση αθροιστικά 400 εκατ. 
δολλαρίων στην Ελλάδα και την Τουρκία, κυρίως για την απόκτηση στρατιωτικού 
εξοπλισµού και προκειµένου την υλοποίηση έργων  υποδοµής να αντιµετωπιστεί η 
γεωπολιτικής φύσεως, προοπτική της κοµµουνιστικής απειλής που, θεωρητικά 
τουλάχιστον, αντιµετώπιζαν αυτές οι δύο χώρες. Η εξαγγελία του Σχεδίου Μάρσαλ 
(Marshall Plan) που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1945 εξέφραζε την πρόθεση των 
Η.Π.Α να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη οικονοµικής ανασυγκρότησης των 
κατεστραµµένων οικονοµικών της ∆υτικής Ευρώπης, που  εξήλθαν από το Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο µε τεράστιες απώλειες σ’ όλα τα επίπεδα. Με το σχέδιο Μάρσαλ  οι 
Η.Π.Α δήλωναν την πρωτοκαθεδρία τους στον παγκόσµιο γεωπολιτικό στερέωµα, την 
ανάληψη του ρόλου της ηγέτιδας δύναµης στο δυτικό ηµισφαίριο του πλανήτη και ως 
ρυθµιστή των εξελίξεων, µαζί µε την Σοβιετική Ένωση που στο ρόλο του ιδεολογικού, 
οικονοµικού, στρατιωτικού και εν γένει γεωπολιτικού αντιπάλου. ( Σταθάκης 
2004:135-147). 

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις δεν θα µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο 
το ζήτηµα του ελληνικού εµφύλιου πολέµου. Οι Η.Π.Α θα συνεχίσουν τη Βρετανική 
πολιτική στην Ελλάδα παρέχοντας την υποστήριξη στις αστικές ελληνικές κυβερνήσεις, 
ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο επικράτησης του ∆ηµοκρατικού Στρατού και η 
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από κοµµουνιστική  ηγεσία. Στην 
πραγµατικότητα η προοπτική της κοµµουνιστικής κυριαρχίας στην Ελλάδα υπήρξε 
ελάχιστα πιθανός, σε αντίθεση µε τα όσα ισχυριζόταν η Βρετανική και η Αµερικανική 
προπαγάνδα και η ακραία αντικοµουνιστική υστερία που χαρακτήριζε την ρητορεία των 
ελληνικών αστικών πολιτικών δυνάµεων που αρέσκονταν στην επίκληση της υπάρξεως 
του «κοµµουνιστικού κινδύνου» για να αιτιολογήσουν µία σειρά βίαιων εκτοπίσεων, 
διώξεων και  απειλών, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα καθεστώς τροµοκρατίας για 
τους υποστηρικτές της αριστεράς. 
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Ο µειωµένος ή µε ελάχιστες πιθανότητες κατίσχυσης ο κοµµουνιστικός κίνδυνος 
οφειλόταν σε δύο κυρίαρχους παράγοντες. Κατά πρώτον η σοβιετική ηγεσία είχε ήδη 
συµφωνήσει από τον Οκτώβρη του 1944 ότι η Ελλάδα µεταπολεµικά δεν θα ανήκε στην 
σοβιετική σφαίρα επιρροής αλλά στην βρετανική και κατ’ επέκταση, µετά την δηλωµένη 
αδυναµία της Βρετανίας να διατηρήσει την ηγεµονική της παρουσία στη χώρα, στην 
αµερικάνικη σφαίρα επιρροής. Συνεπώς η Ελλάδα δεν ενέπιπτε στις περιοχές του άµεσου 
ενδιαφέροντος της σοβιετικής πολιτικής τη δεδοµένη χρονική περίοδο [Ιατρίδης 
2006(1981):359]. Στην παραπάνω διαπίστωση πρέπει να προστεθεί και η διαµάχη του 
Στάλιν µε τον ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας Τίτο που οδήγησε στην εκδίωξη της 
Γιουγκοσλαβίας από την Κοµινφόρµ τον Ιούνιο του 1948. ∆οθέντος ότι το Κ.Κ.Ε 
τάχθηκε υπέρ του Στάλιν σε αυτή τη διένεξη και ότι η Γιουγκοσλαβία αποτελούσε τον 
µοναδικό προµηθευτή υλικών µέσων του ∆ηµοκρατικού Στρατού καθώς και τη µόνη 
χώρα που  συνιστούσε ασφαλές καταφύγιο για των ανταρτών του ∆ηµοκρατικού 
Στρατού και πηγή ανεφοδιασµού τους, η στάση του Κ.Κ.Ε οδήγησε στη στέρηση 
εφοδίων και σηµαντικών εφεδρειών του ∆ηµοκρατικού Στρατού, µετά το κλείσιµο των 
Γιουγκοσλαβικών συνόρων που αποφάσισε το Τίτο στις αρχές του 1949. Επιπλέον η 
ενέργεια αυτή του Τίτο µείωσε τη δυνατότητα των κινήσεων του ∆ηµοκρατικού Στρατού 
στα µετόπισθεν καθιστώντας τον ευάλωτο στην περικύκλωση [Ιατρίδης 
2006(1981):359,372). Ο δεύτερος παράγοντας, που έδρασε καταλυτικά στην ήττα του 
∆ηµοκρατικού Στρατού ήταν η βρετανική και κυρίως, η αµερικανική υποστήριξη που 
δόθηκε στις κυβερνητικές δυνάµεις. Η οικονοµική, πολιτική και στρατιωτική βοήθεια 
που παρείχε η αµερικανική πλευρά έγειρε τη πλάστιγγα οριστικά προς το µέρος του 
Εθνικού Στρατού συντοµεύοντας τον εµφύλιο πόλεµο, εξαλείφοντας την πιθανότητα 
µιας µακρόχρονης σύρραξης, γεγονός που απέκλεισε ταυτόχρονα οποιαδήποτε 
δυνατότητα διαπραγµατεύσεων για την ειρηνική διευθέτηση του εµφυλίου [Ιατρίδης 
2006(1981):373-374]. 

Στα ανωτέρω πρέπει να προσµετρηθούν και οι εγγενείς αδυναµίες του 
∆ηµοκρατικού Στρατού, που οφείλονται στις συνθήκες και το ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον υπό τις οποίες συγκροτήθηκε και έδρασε, αλλά και στη στάση που τήρησε η 
ηγεσία του Κ.Κ.Ε απέναντι στη προοπτική διεξαγωγής ένοπλης αντιπαράθεσης µε τις 
κυβερνητικές δυνάµεις και τις αντιλήψεις της αναφορικά µε την τύχη των εδαφών της 
Μακεδονίας. Πιο συγκεκριµένα, ο κρατικός µηχανισµός µετά την απελευθέρωση 
ελεγχόταν στο µεγαλύτερο µέρος από άτοµα που εισέλθει σ’ αυτόν από την εποχή της 
δικτατορίας Μεταξά και των δωσίλογων κυβερνήσεων της κατοχής. Αυτό συντέλεσε στο 
να χρησιµοποιηθούν αυταρχικές µέθοδοι δίωξης των υποστηρικτών της Αριστεράς 
επιτρέποντας στα σώµατα ασφαλείας και κυρίως σε παρακρατικές οργανώσεις  να 
διοικούν αγωνιστές του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ και άτοµα του συγγενικού τους περιβάλλοντος , 
ενώ την ίδια στιγµή το δικαστικό σώµα ήταν σκανδαλωδώς επιεικές προς τους 
δωσίλογους και τους µαυραγορίτες [Ιατρίδης  2006(1981):344-345]. Επίσης η µη 
εφαρµογή στην πράξη των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί από την ελληνική 
κυβέρνηση µε την Συµφωνία της Βάρκιζας σε συνδυασµό µε την ήττα του Ε.Λ.Α.Σ στην 
αντιπαράθεση που έλαβε χώρα τον ∆εκέµβρη του 1944 στην Αθήνα, η οποία 
αποδιάρθρωσε το σώµα των υποστηρικτών του Ε.Α.Μ, και ως επί το πλείστον το τµήµα 
εκείνο που δεν ήταν ασπαζόταν το κοµµουνιστικό όραµα, επέφερε τη διάλυση του 
Ε.Α.Μ και τη µείωση του µαζικού χαρακτήρα των δυνάµεων που αντιτάσσονταν στο 
αστικό πλαίσιο κυριαρχίας.  Η καταστρατήγηση των όρων της Συµφωνίας της Βάρκιζας 
από τις αστικές κυβερνήσεις περιλάµβανε την φαλκίδευση  της ελευθεροτυπίας και την 
ωµή κρατική παρέµβαση στο συνδικαλιστικό κίνηµα προς όφελος της µειοψηφήσας 
µερίδας των δεξιών συνδικαλιστικών οργανώσεων και την τοποθέτηση στην ηγεσία της 
Γ.Σ.Ε.Ε προσώπων που τα συνδικαλιστικά τους και πολιτικά τους φρονήµατα 
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βρίσκονταν σε δυσαρµονία µε την πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήµατος και στην 
ουσία αποτελούσαν ενεργούµενα των αστικών κυβερνήσεων και φορείς της κρατικής 
παρέµβασης στο συνδικαλιστικό χώρο [Richter 2006(1981):288-291]. Επιπλέον η 
δικαστική εξουσία και ακύρωσε στην πράξη την αµνήστευση που παρείχε η Συµφωνία 
της Βάρκιζας στους συµµετέχοντες στο Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ, καθώς δικαζόταν  για πράξεις 
που είχαν διαπράξει κατά τη διάρκεια της κατοχής, όπως η είσπραξη φόρων υπέρ της 
Π.Ε.Ε.Α, η εκτέλεση συνεργατών των κατοχικών δυνάµεων ή ακόµα και ο φόνος ανδρών 
που ανήκον στα κατοχικά στρατεύµατα αντιµετωπίζονταν ως ποινικά αδικήµατα 
[Richter 2006(1981):292]. Με άλλα λόγια, το δικαστικό σώµα ποινικοποίησε την 
αντιστασιακή δράση των στελεχών και των οπαδών του Ε.Α.Μ επιχειρώντας να 
προκαλέσει το φόβο στους υποστηρικτές του και να αµαυρώσει στη συλλογική 
συνείδηση την αντίσταση που πρόβαλαν στα κατοχικά στρατεύµατα οι αριστερές 
αντιστασιακές δυνάµεις. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν οι αποφάσεις που 
αφορούσαν την εκκαθάριση των δηµοσίων υπηρεσιών και του ευρύτερου κρατικού 
µηχανισµού από άτοµα που διορίστηκαν από τη δικτατορία από  την διδακτορία του 
Μεταξά και από τις δωσίλογες κυβερνήσεις της κατοχής καθώς και η ευνοϊκή ποινική 
µεταχείριση που αντιµετώπισαν τα πρόσωπα που υπηρέτησαν τις δωσίλογες κατοχικές 
κυβερνήσεις.  Οι κυβερνήσεις όχι µόνο δεν  αποµάκρυναν τέτοιου είδους στοιχεία αλλά 
εκδίωξαν ως µέλη «αντεθνικών οργανώσεων» πρόσωπα που είχαν προσχωρήσει στον 
Ε.Λ.Α.Σ ή συµµετείχαν στο  Ε.Α.Μ [Richter 2006(1981):293-294]. 

Η ωµή αθέτηση των όρων της Συµφωνίας της Βάρκιζας και υλοποίηση κλίµακας 
προπαγανδιστικής  προσπάθειας σπίλωσης του αντιστασιακού αγώνα του αριστερού 
χώρου και ο στιγµατισµός ως αντεθνικών των αριστερών αντιστασιακών οργανώσεων 
και όσων συµµετείχαν σ’ αυτές αποσκοπούσε στην τροµοκράτηση των υποστηρικτών 
των αριστερών πολιτικών δυνάµεων που την περίοδο της απελευθέρωσης είχαν 
σχηµατίσει ένα ισχυρό, αν όχι πλειοψηφικό κοινωνικό µέτωπο που ήταν σε θέση να 
αµφισβητήσει και να διαφοροποιήσει τους όρους και τους συσχετισµούς πάνω στους 
οποίους είχε διαµορφωθεί το πολιτικό σύστηµα και το κοινωνικό γίγνεσθαι έως τότε. Η 
περίοδος από τη σύναψη της Συµφωνίας της Βάρκιζας έως και την κλιµάκωση 
στρατιωτικών επιχειρήσεων του εµφυλίου πολέµου στα τέλη του 1946, στοιχειοθετούν 
την περίοδο της επονοµαζόµενης «λευκής τροµοκρατίας» που αποσκοπούσε στην 
αποδυνάµωση κ αι την αποδιάρθρωση του αριστερού πολιτικού και κοινωνικού 
µετώπου, στην απίσχναση του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ, τον ιδεολογικό στιγµατισµό όλων όσων 
συµµετείχαν στον  αντιστασιακό αγών  υπό την σκέπη των αριστερών οργανώσεων, που 
τους αποδόθηκε συλλήβδην ο χαρακτηρισµός του «αντεθνικού», και η εξώθηση στην 
ανάληψη ένοπλης δράσης από τους οπαδούς των οργανώσεων αυτών εναντίον των 
κυβερνητικών δυνάµεων. 

Η άρση των δεσµεύσεων που είχε αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση µε τη 
Συµφωνία της Βάρκιζας, οι διώξεις και ο στιγµατισµός ως µη εθνικοφρόνων των 
αγωνιστών και των µελών του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ και η διαχείριση του κρατικού 
µηχανισµού από πρόσωπα που συνδέονται  µε το διδακτορικό καθεστώς Μεταξά και τις 
δωσίλογες κυβερνήσεις της κατοχής είχαν ως συνέπεια την αποµείωση της κοινωνικής 
απήχησης και της δυναµικής που είχε αναπτύξει το Ε.Α.Μ οδηγώντας το σε  αποσύνθεση 
στην ανάληψη ένοπλης δράσης από πρώην αγωνιστές του Ε.Λ.Α.Σ εναντίον των 
κυβερνητικών δυνάµεων, γεγονότα που δροµολόγησαν την έκρηξη του εµφυλίου 
πολέµου και δίχασαν βαθιά τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό, βυθίζοντας σ’ ένα 
φαύλο κύκλο αλληλοσπαραγµού και µίσους και δηµιουργώντας για δεκαετίες ακόµα και 
µετά τη λήξη του εµφυλίου, σφοδρές εσωτερικές αντιπαραθέσεις που διαίρεσαν το 
κοινωνικό σώµα.  
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 Το Κ.Κ.Ε µετά την υπογραφή της Συµφωνίας της Βάρκιζας επικέντρωσε τη 
στρατηγική του στην προσπάθεια νοµιµοποίησής του και στην ένταξη της πολιτικής του 
δράσης στα συνταγµατικά πλαίσια, όπως τουλάχιστο υποστήριξε ο γραµµατέας της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. Η στόχευση δηλαδή του Κ.Κ.Ε µετά τη Συµφωνία της 
Βάρκιζας ήταν η οµαλή είσοδός του στο κοινοβουλευτικό σύστηµα της χώρας [Richter 
2006(1981):99] Παρόλα αυτά το Κ.Κ.Ε έδωσε εντολή στα µέλη του Ε.Λ.Α.Σ να µην 
παραδώσουν το σύνολο το οπλισµού τους, όπως όριζε η Συµφωνία της Βάρκιζας, αλλά 
κίνηση που στοιχειοθετούσε ένα µέτρο άµυνας για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων 
πιθανοτήτων παρά µια τακτική προετοιµασίας για την διεξαγωγή εµφυλίου πολέµου. Η 
στρατηγική του Κ.Κ.Ε την περίοδο «λευκής τροµοκρατίας» ήταν η προβολή αντίστασης 
στις διώξεις που γνώριζαν τα µέλη τους από τις κυβερνητικές, και κυρίως από τις 
παρακρατικές και παραστρατιωτικές δυνάµεις και η προετοιµασία για κάθε ενδεχόµενο [ 
Richter  2006(1981):301] την πραγµατικότητα  το Κ.Κ.Ε δεν παρείχε πλήρη και ολόθυµη  
στον ένοπλο αγώνα των αγωνιστών του Ε.Λ.Α.Σ κατά των κυβερνητικών δυνάµεων 
παρά µόνο µετά τα τέλη του 1946 και ουσιαστικά από την Άνοιξη  του 1947. Αυτή η 
ακριβώς η εφεκτική στάση που τήρησε το Κ.Κ.Ε αποτέλεσε αντικείµενο κριτικής από 
τον Μάρκο Βαφειάδη, ανώτερο αξιωµατικό του Ε.Λ.Α.Σ, που έχοντας την 
εξουσιοδότηση από το Κ.Κ.Ε προσχώρησε  στις  αντάρτικες οµάδες που βρίσκονταν στις 
ορεινές περιοχές µε αποστολή να οργανώσει µια ένοπλη δύναµη αρκετών χιλιάδων. Ο 
ίδιος ο Βαφειάδης εξέφρασε, µέχρι και τα τέλη του 1946, στο ότι το Κ.Κ.Ε απέρριπτε τις 
επίµονες παραινέσεις τους για την αποστολή κοµµατικών στελεχών που θα οργάνωναν 
και θα ενίσχυαν τις τάξεις του ∆ηµοκρατικού Στρατού, αλλά και στο γεγονός ότι το 
Κ.Κ.Ε συνέχιζε να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα στην προπαγάνδα παρά στην ένοπλη 
εξέγερση και να εναποθέτει τις ελπίδες της σ’ ένα µαζικό κίνηµα που θα εκδηλωνόταν 
στα αστικά κέντρα που θα ανέτρεπε την κυβέρνηση [Ιατρίδης 2006(1981):356-357]. 

Ο ∆ηµοκρατικός στρατός όµως αντιµετώπιζε ανυπέρβλητα προβλήµατα 
επάνδρωσης καθώς ο αριθµός των εθελοντών συρρικνώθηκε ταχύτατα εξαιτίας των 
κυβερνητικών µέτρων ασφαλείας, του εχθρικού δηµοσίου αισθήµατος που 
αντιµετώπιζαν πλέον οι υποστηρικτές του Κ.Κ.Ε, προϊόν της πολιτικής που ασκήθηκε 
την περίοδο της «λευκής τροµοκρατίας» και  φυσικά των φυλακίσεων και των 
εκτοπίσεων σε διάφορες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Το οξύτατο πρόβληµα 
στελέχωσης των µονάδων του ∆ηµοκρατικού Στρατού αντιµετωπίστηκε µε την χρήση 
αναγκαστικής επιστράτευσης στις περιοχές που οι δυνάµεις των ανταρτών διέθεταν 
ισχυρή παρουσία και σχετικό έλεγχο της κατάστασης , περιοχές που αφορούσαν κατά 
βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, τις ορεινές περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ από 
την αναγκαστική στρατολόγηση δεν εξαιρέθηκαν οι γυναικείοι πληθυσµοί. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις το ποσοστό των γυναικών που συµµετείχαν στην εµφύλια διαµάχη από τις 
τάξεις του ∆ηµοκρατικού Στρατού το φθινόπωρο  του 1947 αντιπροσώπευαν  το 25% 
των συνολικών δυνάµεων του [Richter 2006(1981):358]. 

 Η ιδεολογική και πολιτική αποµόνωση του Κ.Κ.Ε και κατ’ επέκταση του 
∆ηµοκρατικού Στρατού και η συνακόλουθη δραµατική αποµείωση  της κοινωνικής 
απήχησής του και της αποτύπωσης του ρόλου τους στο συλλογικό υποσυνείδητο 
καθορίστηκε και την στάση που τήρησε το Κ.Κ.Ε και η Σοβιετική Ένωση στο λεγόµενο 
«Μακεδονικό Ζήτηµα». Το Κρεµλίνο υποστήριζε συστηµατικά θέσεις που ευνοούσαν  
τις επιδιώξεις της Βουλγαρίας, στην περιοχή της Μακεδονίας, ενώ σηµαντικό ποσοστό 
µαχητών στους κόλπους του ∆ηµοκρατικού Στρατού αποτελούνταν από  Σλάβους, 
Βούλγαρους στην πλειοψηφία τους και ορισµένους γιουγκοσλάβους, τους 
επονοµαζόµενους Σλαβοµακεδόνες [Richter 2006(1981):363], οι οποίοι απέβλεπαν στην 
απόσχιση της Μακεδονίας, αλλά και περιοχών της Θράκης, από το ελληνικό κράτος.  
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Η επικράτηση των κυβερνητικών  δυνάµεων τον Αύγουστο του 1949 υπό την 
ηγεσία ου στρατηγού Αλέξανδρου Παπάγου και του αρχηγού της αµερικανικής 
στρατιωτικής αποστολής στρατηγού James Van Fleet, επιτεύχθηκε χάρη στη 
επιδαψίλευση  από αµερικανικής πλευράς µεγάλων ποσοτήτων οπλισµού και 
πυροµαχικών, καθώς και στην τακτική της κυβέρνησης να εκκενώσει  υποχρεωτικά τις 
περιοχές όπου το διεξαγόταν το κύριο µέτωπο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, 
µετακινώντας περίπου 700 χιλιάδες πολίτες από την ύπαιθρο σε ασφαλέστερες περιοχές, 
αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο σε πολύ µεγάλο βαθµό  τις επιχειρήσεις ανεφοδιασµού 
των ανταρτών που πραγµατοποιούνταν και µε την επιβολή φορολόγησης σε είδος των 
πολιτών που κατοικούσαν σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο τους, όπως και 
την στρατολόγηση νέων ανταρτών, ενώ αποδιαρθρώθηκε και το δίκτυο πληροφοριών 
που είχαν δοµήσει [Richter 2006(1981):364-365]. Ο ∆ηµοκρατικός Στρατός και τα 
βοηθητικά του σώµατα που υπολογίζεται ότι αριθµούσαν γύρω στους 100.000 άντρες και 
γυναίκες, παρά τις αρχικές του επιτυχίες στο µέτωπο των πολεµικών επιχειρήσεων 
βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, οι κυβερνητικές δυνάµεις ενισχύθηκαν 
αποφασιστικά από την αµερικανική κυβέρνηση, κατάσταση που επιδεινώθηκε 
περαιτέρω µε την απόφαση της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε να ταχθεί µε το µέρος του Στάλιν στη 
διαµάχη του µε τον Τίτο, κίνηση που απέκοψε τον ∆ηµοκρατικό Στρατό από την κύρια 
πηγή προµηθειών του και τις βασικές διόδους ανεφοδιασµού του. Επιπλέον οι αντίξοες 
συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε και αν έπτυσσε τη δράση του ο ∆ηµοκρατικός 
Στρατός, οδήγησε στην σταδιακή πτώση του ηθικού των στελεχών του και στην βαθµιαία 
αύξηση των περιπτώσεων λιποταξιών [Ιατρίδης 2006(1981):358,364]. 

 Η τακτική της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε εγκλωβίστηκε ανάµεσα στην προοπτική της 
ένοπλης εξέγερσης και της ένταξης του κόµµατος στο κοινοβουλευτικό σύστηµα της 
χώρας που µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες θα επιχειρούσε να προωθήσει τον 
µετασχηµατισµό των κοινωνικοπολιτικών δοµών ή τουλάχιστον τη βελτίωση των όρων 
συµµετοχής στο πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα της ευρείας εργατοϋπαλληλικής 
µάζας που αποτελούσε και την κοινωνική βάση αναφοράς του Ε.Α.Μ Το Κ.Κ.Ε στην 
ουσία εξαναγκάστηκε να ακολουθήσει τη στρατηγική της πολεµικής αντιπαράθεσης µε 
το αστικό πολιτικό καθεστώς, το οποίο, παραµερίζοντας τις διαιρέσεις  στο εσωτερικό 
του που το χαρακτήριζαν προπολεµικά και µε την σθεναρή υποστήριξη των βρετανικών 
αµερικανικών κυβερνήσεων, κατόρθωσε να αφαιρέσει από την ηγεσία του Κ.Κ.Ε κάθε 
εναλλακτική πολιτική επιλογή και να το οδηγήσει στην στήριξη της επαναστατικής 
προοπτικής, την οποία το Κ.Κ.Ε προσπάθησε, επισήµως τουλάχιστον, σε πρώτη φάση να 
αποφύγει.  Κοµβικό γεγονός στην προσπάθεια των µετακατοχικών  αστικών 
κυβερνήσεων να ωθήσουν το Κ.Κ.Ε στην ένοπλη αντιπαράθεση, αποτέλεσε η απόφαση 
της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε να µην συµµετάσχει στις πρώτες, µετά το 1935, κοινοβουλευτικές 
εκλογές που διεξήχθησαν το Μάρτιο του 1946, απόφαση που υπήρξε αποτέλεσµα της 
κατάφωρης παραβίωσης των όρων της Συµφωνίας της Βάρκιζας και των πάσης φύσεως 
διώξεων που γνώρισαν οι πολίτες αριστερών πεποιθήσεων ή ακόµα και πρόσωπα που 
υποτίθεται ότι ασπάζονταν τις αντιλήψεις του αριστερού πολιτικού χώρου. Η αποχή του 
Κ.Κ.Ε από τις εκλογές ως έκφραση διαµαρτυρίας για τις πρακτικές εξόντωσης που 
χρησιµοποιούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, που σηµειωτέων µετατόπισαν χρονικά τη 
διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος για την επιστροφή του βασιλιά µετά την διενέργεια των 
κοινοβουλευτικών εκλογών κατά παράβαση των όσων προέβλεπε για το ζήτηµα αυτό η 
Συµφωνία της Βάρκιζας, απόφαση που επιβλήθηκε από τις κυβερνήσεις της Βρετανίας 
και των Η.Π.Α (Μαυροκορδάτος 2006 (1981):308), οδήγησε στην συντριπτική νίκη του 
λαϊκού κόµµατος µε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη που συγκέντρωσε ποσοστό 
65% των ψήφων και το 67% των εδρών (Μαυροκορδάτος 2006 (1981):310). Το εκλογικό 
αποτέλεσµα υπήρξε απόρροια και πράξεων νοθείας χωρίς όµως αυτές να αποβούν 
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καθοριστικές για τη διαµόρφωση του αποτελέσµατος. Η κοµµουνιστική ηγεσία 
αναγνώρισε αργότερα ότι η απόφαση να µην συµµετάσχει στις εκλογές ήταν εσφαλµένη 
[Clogg 1995 (1992I:147)]. 

Η νέα κυβέρνηση µετέθεσε το δηµοψήφισµα για το πολιτειακό ζήτηµα, που 
αρχικά προοριζόταν για το Μάρτιο του 1948, για το Σεπτέµβριο του 1946. Όπως και οι 
κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, το δηµοψήφισµα διεξήχθη κάτω από ανώµαλες 
περιστάσεις, αν και η προσέλευση ήταν πολύ µεγαλύτερη από εκείνη των βουλευτικών 
εκλογών [Clogg 1995 (1992I:147)]. Το δηµοψήφισµα προέκρινε την επιστροφή του 
βασιλιά µε ποσοστό 68%, αποτέλεσµα που επηρεάστηκε σαφώς από την τροµοκρατία 
της βασιλοφρονούσας κυβέρνησης και της εκτεταµένης νοθείας που πραγµατοποιήθηκε 
{Μαυροκορδάτος 2006 (1981):306}. 

Η ταλάντευση της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε αναφορικά µε το ζήτηµα κατάκτησης της 
εξουσίας µε συνταγµατικά ή στρατιωτικά µέσα, το καθεστώς τροµοκρατίας και διώξεων 
σε συνδυασµό µε την καταστρατήγηση των όρων της Συµφωνίας της Βάρκιζας από τις 
αστικές κυβερνήσεις, αλλά και από το Κ.Κ.Ε που  κατόπιν εντολής οι αγωνιστές του 
Ε.Λ.Α.Σ δεν προέβησαν στην πλήρη παράδοση του οπλισµού τους, όπως και η αποχή του 
Κ.Κ.Ε από τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, που αντιπροσώπευαν  την 
τελευταία ευκαιρία ειρηνικής εξέλιξης των γεγονότων µετά τις εµφύλιες συγκρούσεις 
που έλαβαν χώρα κατά την κατοχική περίοδο και τον ∆εκέµβριο του 1944, λειτούργησαν 
ως µία αδιάσπαστη αλυσίδα αιτίων και αφορµών που δροµολόγησαν τον εµφύλιο πόλεµο 
και υπονόµευσαν κάθε ελπίδα για οµαλή µετάβαση της χώρας από τις ανώµαλες 
συνθήκες του πολέµου και της κατοχής σ’ ένα περιβάλλον κοινωνικής ειρήνης, πολιτικής 
σταθερότητας και ταχείας οικονοµικής ανόδου. 

Από την απελευθέρωση µέχρι και το 1952, οπότε ανήλθε στο πρωθυπουργικό 
αξίωµα ο στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος επικρατώντας στις εκλογές του Νοεµβρίου µε 
το κόµµα του Ελληνικού Συναγερµού, παραµένοντας στην εξουσία µέχρι το θάνατό του 
τον Οκτώβριο του 1955, σηµειώνοντας συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων που η θητεία 
τους χαρακτηρίζεται από τη βραχύβια διάρκειά τους. Στην συντριπτική πλειοψηφία των 
κυβερνήσεων αυτών το πρωθυπουργικό αξίωµα καταλαµβάνεται από αξέχαστες 
πολιτικές προσωπικότητες που προέρχονται από τον κεντρικό πολιτικό χώρο, κύριος 
εκφραστής του οποίου είναι το κόµµα των φιλελεύθερων. Προσωπικότητες όπως ο 
Γεώργιος Παπανδρέου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Νικόλαος Πλαστήρας θα ηγηθούν 
κυβερνήσεων συνασπισµού κεντρώων ή κεντρο-δεξιών κοµµάτων, καθώς το αναλογικό 
εκλογικό σύστηµα δεν θα επιτρέψει το σχηµατισµό αυτοδύναµων κυβερνήσεων. Η 
ανάδειξη του Ελληνικού Συναγερµού σε νικητή των εκλογών του Νοεµβρίου του 1952 
επέτρεψε στον Αλέξανδρο Παπάγο το σχηµατισµό αυτοδύναµης κυβέρνησης λόγω της 
αλλαγής του εκλογικού συστήµατος από αναλογικό σε πλειοψηφικό, αλλαγή που 
αποτέλεσε προϊόν των πιέσεων που ασκήθηκαν από την αµερικανική πλευρά, µε σκοπό 
την αυτοδύναµη άνοδο του στρατηγού Παπάγου στην εξουσία, πρόσωπο που για τις 
Η.Π.Α συνιστούσε τον καλύτερο εγγυητή της πολιτικής σταθερότητας, δεδοµένου ότι 
απολάµβανε της καθολικής εκτίµησης στους κόλπους των ενόπλων δυνάµεων της χώρας 
και παράλληλα διασφαλιζόταν η τήρηση µιας σταθερής αντικοµουνιστικής γραµµής 
[Clogg 1995 (1992):155-156)], δεδοµένου ότι ο Παπάγος αποτελούσε πρόσωπο γνωστό 
για τα αντικοµουνιστικά του φρονήµατα. Η θητεία του Παπάγου ως αρχιστράτηγου στον 
Ελληνοϊταλικό και στον εµφύλιο πόλεµο αποτελούσε το καλύτερο τεκµήριο τόσο για τις 
ικανότητές του και την αποδοχή που απολάµβανε από τα στελέχη των ενόπλων 
δυνάµεων όσο και για την στάση που θα τηρούσε έναντι της αριστεράς, ενώ ταυτόχρονα 
η άνοδός του στο πρωθυπουργικό αξίωµα µαρτυρούσε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που 
διαδραµάτιζαν οι ένοπλες δυνάµεις στο µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα. 
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 Τον Απρίλιο του 1947 απεβίωσε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Β΄, λίγους µόλις µήνες 
µετά το δηµοψήφισµα που δροµολογούσε την επιστροφή του στη χώρα, και τη θέση 
ανέλαβε ο αδελφός του Παύλος που διατήρησε το αξίωµά του µέχρι το θάνατό του το 
Μάρτιο του 1964. 

 
 

4.1.3. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ 

  
Ο εµφύλιος πόλεµος πέρα από τα θύµατα και τις υλικές ζηµιές που άφησε πίσω του 
προκάλεσε και την µαζική εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων ατόµων που αναγκάστηκαν, 
να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να εισρεύσουν είτε στα αστικά κέντρα είτε να 
καταλήξουν, όσοι συµµετείχαν στο ∆ηµοκρατικό Στρατό ή είχαν στρατολογηθεί βιαίως 
απ’ αυτόν ή διώκονταν από τον κρατικό µηχανισµό,  στη Σοβιετική ΄Ένωση ή  σε χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονταν στην σοβιετική σφαίρα επιρροής. Αυτά τα 
γεγονότα όχι µόνο επέφεραν βαθύ, ιδεολογικό διχασµό στην ελληνική µετεµφυλιακή 
κοινωνία, αλλά οδήγησαν στη θεσµοποίηση της πολιτικής και ιδεολογικής πόλωσης που 
οριοθέτηση όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής και αποτέλεσε συγκροτησιακό 
στοιχείο του µετεµφυλιακού  πολιτικού συστήµατος. Παράλληλα µε τον εµφύλιο 
πόλεµο, οι ένοπλες δυνάµεις και κυρίαρχα ο στρατός, ενισχύει και εδραιώνει την 
καθοριστική του θέση µέσα στο πλαίσιο οργάνωσης του αστικού µεταπολεµικού 
κράτους (Χαραλάµπης 1985:226). Με τον εµφύλιο πόλεµο κατοχυρώθηκε η επικράτηση 
της αστικής κυριαρχίας, που δεν επιτεύχθηκε όµως µέσα από πολιτικές διαδικασίες αλλά 
µέσω της στρατιωτικής επιβολής. Ακριβώς γι’ αυτό το λόγω ο ρόλος του στρατού στο 
µετεµφυλιακό πολιτικό σύστηµα της χώρας αποκτά εξαιρετικά µεγάλη σπουδαιότητα και 
κατ’ ουσία συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο και τον θεµατοφύλακα της αστικής κυριαρχίας 
στο ελληνικό µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα. 

Οι  διαλυτικές συνέπειες που είχε για το αστικό πολιτικό σύστηµα και το αστικό 
οικονοµικοκοινωνικό εξουσιαστικό πλαίσιο η κατοχική περίοδος, κατέστησαν 
απαραίτητη την αποφασιστική συνδροµή του στρατού για την ανασυγκρότηση και 
παλινόρθωση της αστικής κυριαρχίας στο µεταπολεµικό σύστηµα πολιτικής και 
κοινωνικής εξουσίας. Με άλλα λόγια ο στρατός αποτέλεσε, συνεπικουρούµενος φυσικά 
µέγιστα από τις κυβερνήσεις της Βρετανίας και των Η.Π.Α που του παρείχαν κάθε 
δυνατή στήριξη, τον κεντρικό µηχανισµό αναπαραγωγής της αστικής εξουσίας την 
µετακατοχική περίοδο, µιας εξουσίας που η ιδεολογική και πολιτική της αποτυχία είχε 
ήδη γίνει αισθητή κατά το Μεσοπόλεµο. Η δηµιουργία του Ε.Α.Μ και ο κυρίαρχος ρόλος 
που διαδραµάτισε κατά την κατοχή αποτέλεσε έκφραση της ιδεολογικής κα πολιτικής 
αποτυχίας των αστικών δυνάµεων και του εξουσιαστικού πλαισίου που είχαν 
διαµορφώσει έως τότε (Χαραλάµπης 1985:227). 

Στην πραγµατικότητα το πολίτευµα της χώρας µόνο στην τυπική του µορφή ήταν 
µετακατοχικά βασιλευοµένη κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Το ουσιαστικό του 
περιεχόµενο προσδιοριζόταν από µία σειρά εκτάκτων  µέτρων, εξουσιών και νόµων που 
παρείχαν τη δυνατότητα στον κρατικό µηχανισµό να δρα έξω και πέρα από το επίσηµο 
συνταγµατικό πλαίσιο, µια εξαιρετική δεδοµένη πρακτική που ασκούνταν από 
παρακρατικούς µηχανισµούς που βασίζονταν κυρίως στην υποστήριξη που τους παρείχε 
ο στρατός. Κύριο χαρακτηριστικό µάλιστα του µεταπολεµικού καθεστώτος που 
εδραιώνεται µε την εµφύλια σύγκρουση είναι η αυτονόµηση του στρατού από το 
πολιτικό πλαίσιο ελέγχου και ο περιορισµός της πολιτικής εξουσίας απέναντι στο 
στρατό, κατάσταση αναγκαία για την εµπέδωση και αναπαραγωγή της κυριαρχίας της 
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αστικής τάξης υπό τα νέα δεδοµένα που διαµόρφωσε η κατοχή µε τον οποίο 
διευθετήθηκε το ζήτηµα της πολιτικής εξουσίας κατά την απελευθέρωση. 

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που συγκροτήθηκε µεταπολεµικά και 
εδραιώθηκε και συνεχίστηκε µετεµφυλιακά, βρισκόταν σε πλήρη αρµονία µε το 
καθεστώς οικονοµικής δραστηριότητας, συσσώρευσης και πλουτισµού κυριάρχησε 
µετακατοχικά και προσδιόρισε το µεταπολεµικό µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης. Η 
αστική τάξη, µε τις µεταβολές που υπέστη κατά την κατοχή, εµφάνιζε έντονη ροπή προς 
τις βραχυπρόθεσµες κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες που ερείδονταν στη 
νοµισµατική και συναλλαγµατική αστάθεια, στην εκµετάλλευση των διακυµάνσεων της 
τιµής της χρυσής λίρας  και στις βραχυπρόθεσµες πιστωτικές τοποθετήσεις. Ταυτόχρονα 
η αποχή από την πραγµατοποίηση µακροπρόθεσµων παραγωγικών επενδύσεων, η φυγή 
σηµαντικού µέρους των κεφαλαίων προς τις ελβετικές τράπεζες και η επιδίωξη 
απόσπασης όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων από το Σχέδιο Μάρσαλ και τις άλλες 
µορφές της αµερικανικής βοήθειας, καθώς και από το πολύπλοκο σύστηµα χορηγήσεων 
µεγάλων κονδυλίων από το κράτος και από τους διάφορους φορείς οικονοµικής 
ανασυγκρότησης που δηµιουργήθηκαν περιφερειακά του ή ο διαγκωνισµός για την 
ανάληψη κρατικών αδειών, προµηθειών ή εκτέλεσης δηµοσίων έργων [Τσουκαλάς 2006 
(1981):564], συµπλήρωναν την εικόνα της παθογένειας, της αδυναµίας και της 
ανεπάρκειας της αστικής τάξης να οδηγήσει τη χώρα σε ταχεία οικονοµική πρόοδο και 
να διασφαλίσει την κοινωνική ευηµερία, γεγονός που απαιτούσε τη συγκρότηση ενός 
πλαισίου διαχείρισης της κοινωνικής αµφισβήτησης και της αντίδρασης απέναντι σ΄ 
αυτό το οικονοµικό καθεστώς συσσώρευσης. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη της αστικής 
τάξης να αντιµετωπίσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις που έθεταν σε 
αµφισβήτηση την ικανότητά της να δώσει απαντήσεις στα οικονοµικά αδιέξοδα της 
χώρας, ικανοποιούσε η σφυρηλάτηση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, η συγκρότηση 
και δράση των παρακρατικών οργανώσεων κυρίαρχος ρόλος του στρατού στο πολιτικό 
σύστηµα και η ιδεολογική προπαγάνδα του κρατικού και παρακρατικού µηχανισµού. Η 
άσκηση θεσµικής, και όπου αυτό δεν ήταν δυνατό ή σκόπιµο, εξωθεσµικής βίας ή 
προπαγάνδας διασφάλιζε την συνέχιση λειτουργίας του ιδιόµορφου πλαισίου 
οικονοµικής συσσώρευσης και αστικής κυριαρχίας που επιβλήθηκε µεταπολεµικά. 

Η επιβολή της αστικής εξουσίας µεταπολεµικά πραγµατοποιείται µέσω του 
στρατού και των παρακρατικών µηχανισµών ασφαλείας, αλλά και η παρουσία τους 
εκφράζεται έµµεσα µετά τον εµφύλιο πόλεµο µέσω ανακτόρων, που αποτελούν το 
συνδετικό κρίκο µεταξύ του στρατού και της νοµότυπης πολιτικής εξουσίας. Η µοναρχία 
συνιστά µετεµφυλιακά τη νόµιµη έκφραση του ιδιαίτερου ρόλου του στρατού στην 
επιβολή και διατήρηση του αστικού πλαισίου κυριαρχίας στην Ελλάδα (Χαραλάµπης 
1985: 232). Το ότι ο βασιλιάς εξέφρασε µέσα στο πλαίσιο του µεταπολεµικού πολιτικού 
συστήµατος τη διατήρηση της νοµιµότητας των αστικών σχέσεων κυριαρχίας που 
επιβάλλονταν από το στρατό, δεν σήµαινε ότι ο στρατός ως µηχανισµός και πόλος 
εξουσίας ελεγχόταν  ή από τον βασιλιά υπόκεινται στη βούληση του. Η εκδήλωση πίστης 
στο µοναρχικό θεσµό συνιστούσε το τίµηµα της κυρίαρχης θέσης που κατείχε ο στρατός 
στο µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα,  θέση που δεν µπορούσε να εκφραστεί άµεσα στο 
πλαίσιο της νοµιµότητας ενός αστικού, τυπικά δηµοκρατικού, πολιτικά συστήµατος. 
Γι’αυτό ήταν απαραίτητη η παρουσία της µοναρχίας και η συγκεκριµένη θέση της µέσα 
στην οργάνωση του κράτους και του πολιτικού συστήµατος, προκειµένου να οργανωθεί 
και να επιβληθεί στα πλαίσια της νοµιµότητας η κυριαρχία της αστικής τάξης και να 
εµπεδωθεί το ιδιότυπο πλέγµα εξουσιαστικών σχέσεων που χαρακτήρισε τον 
µεταπολεµικό ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό.  

Στην πραγµατικότητα ο µηχανισµός που ήλεγχε το στρατό, τον κυρίαρχο δηλαδή 
πόλο εξουσίας, ήταν οργάνωση Ι.∆.Ε.Α (Ιερός ∆εσµός Ελλήνων Αξιωµατικών), που 
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απαρτιζόταν από στελέχη των ενόπλων δυνάµεων µε συντηρητικές πεποιθήσεις τα οποία 
είχαν συγκροτήσει ένα µυστικό συνασπισµό, τον Ε.Ν.Α (Ένωση Νέων Αξιωµατικών) 
στη Μέση Ανατολή κατά την περίοδο της κατοχής που αποτελούσε τη µήτρα του Ι.∆.Ε.Α 
(Χαραλάµπης 1989:1481). Ο Ι.∆.Ε.Α που συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 1944 
στοιχειοθετούσε τον πυρήνα της ηγεσίας του στρατού και εκδήλωση αυτής της 
κυρίαρχης δύναµής του υπήρξε η ίδια η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον στρατηγό 
Αλέξανδρο Παπάγο. Η τυπική υπαγωγή του στρατού στον έλεγχο των ανακτόρων 
ερµηνεύεται στη βάση της ανάγκης για την άσκηση της εξουσίας από το στρατό και τον 
ηγετικό του πυρήνα, που ήταν ο Ι.∆.Ε.Α µέσα στο πλαίσιο της νοµιµότητας ενός αστικού 
πολιτικού συστήµατος που θα έπρεπε να επιτύχει την νοµιµοποίησή του µέσω της 
πολιτικής ενσωµάτωσης σ’ αυτό και της συναίνεσης προς αυτό κοινωνικών δυνάµεων 
που δεν εµφορούνταν από συντηρητικές πεποιθήσεις. Επιπλέον το πολιτικό σύστηµα 
έπρεπε να αποκτήσει τη συναίνεση των αρκούµενων στο πλαίσιο µιας ιστορικής 
περιόδου όπου η αστική τάξη αδυνατούσε, ή κα σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζονταν 
απρόθυµη, να δηµιουργήσει του απαραίτητους όρους για την οικονοµική ανάπτυξη και 
την ευηµερία της χώρας, εξέλιξη που θα δρούσε νοµιµοποιητικά για το πολιτικό σύστηµα 
και το εν αστικό θεσµικό πλαίσιο διακυβέρνησης και εξουσίας. Εν άλλοι λόγους η 
αστική τάξη δεν ήταν σε θέση να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους που 
ήταν αναγκαίοι για την νοµιµοποίηση του εξουσιαστικού πλαισίου στο οποίο στηριζόταν 
η ίδια η ύπαρξη της αστικής τάξης. Οι οικονοµικές δραστηριότητες της αστικής 
οροθετούνταν αυστηρά στη σφαίρα της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής 
κερδοσκοπίας, και στην ανάπτυξη µεταπρατικών δράσεων που εν γένει διακρίνονταν για 
τον παρασιτικό τους χαρακτήρα κα ελάχιστα για τη θετική συµβολή τους στην 
παραγωγική ανόρθωση της ελληνικής οικονοµίας. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο ήταν 
απαραίτητη η άσκηση βίας και καταναγκασµού, από το στρατό και τους παρακρατικούς 
παράγοντες µηχανισµούς που λειτουργούσαν στις παρυφές του κρατικού µηχανισµού και 
µε την ιδιαίτερη µορφή που αυτές οι µέθοδοι χρησιµοποιήθηκαν, δηλαδή µέσω της 
διαµεσολάβησής τους από το θεσµό της µοναρχίας, που διέθετε, από το δηµοψήφισµα 
του 1946, την τυπική νοµιµοποίηση ύπαρξης του θεσµικού του ρόλου εντός του 
πολιτικού συστήµατος. Είναι ευνόητο ότι η επιβολή της αστικής κυριαρχίας πριν την 
επάνοδο του βασιλιά, αλλά και µέχρι τη λήξη του εµφυλίου πολέµου, η άσκηση βίας και 
καταναγκασµού πραγµατοποιούνταν µε τρόπο αµεσότερο και κατά βάση 
αδιαµεσολάβητο, συνεπικουρούµενη από την εκτεταµένη ιδεολογική προπαγάνδα που 
εκµεταλλευόταν αποτελεσµατικά τα λάθη και τις αδυναµίες της ηγεσίας της Αριστεράς.  

 Παράλληλα µε τον µηχανισµό της βίας και του καταναγκασµού συνδυάστηκε 
και η παρουσία στην διακυβέρνηση της χώρας κυβερνήσεων συνασπισµού κεντρώων ή 
κεντροδεξιών κοµµάτων υπό την ηγεσία, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, προσώπων που 
προέρχονταν από το χώρο του κέντρου, και ειδικότερα το βενιζελικό χώρο. Αυτή η 
πολιτική πραγµατικότητα δεν αποτελούσε προϊόν εγχώριων πολιτικών ζυµώσεων και 
διαβουλεύσεων, αλλά κατά µείζονα λόγο προϊόν στρατηγικής βρετανικής  ερµηνείας που 
εν συνεχεία την ενστερνίστηκε και η αµερικανική εξωτερική πολιτική. Οι δύο αυτές 
χώρες επιθυµούσαν την, έστω και µε βίαιο τρόπο, επιβολή του αστικού καθεστώτος, 
αλλά της αποφυγής µιας στρατιωτικής δικτατορίας. Η διατήρηση του κοινοβουλευτικού 
πολιτικού συστήµατος εξυπηρετούσε µια στρατηγική που στόχευε στη χρήση του 
κοινοβουλευτισµού ως ιδεολογικού όπλου στην εµφύλια αντιπαράθεση, µε ανώτερο 
σκοπό την εκ νέου περιθωριοποίηση του Κ.Κ.Ε (Χαραλάµπης 1989: 151-152). Τόσο η 
σύγκρουση του ∆εκέµβρη του 1944, όσο οι διώξεις και εκτοπίσεις της περιόδου της 
«λευκής τροµοκρατίας», αλλά και η διεξαγωγή του εµφυλίου πολέµου 
πραγµατοποιήθηκαν από κυβερνήσεις στις οποίες ηγούνταν προσωπικότητες που 
προέρχονταν από τον κεντρώο βενιζελογενή πολιτικό χώρο. Αυτή η επιλογή 
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συγκέντρωνε ήταν εγνωσµένου αντικοµουνισµού, προτέρηµα ότι αυτά τα πρόσωπα δεν 
µπορούσαν να ταυτιστούν στη συλλογική συνείδηση µε τη διδακτορία Μεταξά, αλλά και 
ούτε µε τις δωσίλογες κυβερνήσεις της κατοχής, που αποτελούσαν τα δύο κυρίαρχα 
αντιστασιακά επιχειρήµατα του Κ.Κ.Ε (Χαραλάµπης 1989:1521). Οι προσωπικότητες 
του κεντρώου πολιτικού χώρου αποτέλεσαν το προπέτασµα εξουσίας που ήταν 
απαραίτητο για να επικρατήσει, τουλάχιστον ως ένα ορισµένο βαθµό, και σε 
ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο ο αστικός αντικοµουνισµός και να νοµιµοποιηθεί στη 
σφαίρα του συλλογικού υποσυνείδητου αλλά και στο πλαίσιο της αστικής νοµιµότητας η 
επιβολή της ταξικής εξουσίας µε την άσκηση βίας και καταναγκασµό, γεγονός,  που 
εµµέσως τουλάχιστον αναγνώριζε και την ιδιαίτερη θέση του στρατού ως µηχανισµού 
κυριαρχίας στο πολιτικό σύστηµα. Επιπροσθέτως η πολιτική της ανάδειξης κεντρώων ή 
κεντροδεξιών κυβερνήσεων συνασπισµού απέβλεπε στην επαναφορά της 
βενιζελογενούς  εκλογικής µάζας υπό τον έλεγχο των αστικών δυνάµεων και την 
συµπαροµαρτούσα συρρίκνωση της κοινωνικής βάσης του Κ.Κ.Ε (Χαραλάµπης 
1989:1521). 

Η σχεδόν αδιάλειπτη παρουσία στην διακυβέρνηση της χώρας κεντρώων 
πολιτικών συνιστούσε αναγκαία ιστορική συνθήκη προκειµένου να επιτευχθεί η 
διαδικασία της «αποεαµοποίησης» του πληθυσµού [Τσουκαλάς 2006  (1981:568,570)], 
που στη µεγάλη του πλειοψηφία διακατέχονταν από δυσπιστία απέναντι στο 
προπολεµικό αστικό κατεστηµένο και τους εκφραστές του, πολλοί εκ των οποίων 
συνεργάστηκαν µε τις κατοχικές δυνάµεις ή τήρησαν µια αµφίσηµη στάση απέναντι 
τους, γεγονός που προκάλεσε αντιαστικές τάσεις σε πλατιά στρώµατα της ελληνικής 
κοινωνίας, στρώµατα στα οποία το Ε.Α.Μ, µε την δράση που ανέπτυξε κατά την κατοχή, 
απέκτησε ερείσµατα και διεύρυνε δραµατικά την απήχησή του. Κατά συνέπεια, υπό 
αυτές τις ιστορικές συνθήκες, η αυταρχική επιβολή του αστικού καθεστώτος, µε την 
άσκηση βίαιων κατασταλτικών µεθόδων, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, 
να οικοδοµηθεί θεσµικά, αλλά κυρίως θα ήταν αδύνατο να αποκτήσει µακροπρόθεσµη 
προοπτική επιβίωσης, και επί τη βάσει αυτής της αναγκαιότητας, προωθήθηκαν από τις 
κυβερνήσεις της Βρετανίας και των Η.Π.Α κυβερνήσεις κεντρώων πολιτικών 
προσωπικοτήτων. 

Οι µηχανισµοί που χρησιµοποιήθηκαν για την µεταπολεµική εδραίωση του 
αστικού καθεστώτος και της ενσωµάτωσης των λαϊκών µαζών στο πολιτικό σύστηµα  
δεν περιορίζονταν µόνο στο συνδυασµό της άσκησης βίας και της ανάδειξης κεντρώων 
βενιζελογενών κυβερνήσεων, αλλά και στην αναβίωση, µε διαφορετική όµως µορφή του 
πελατειακού συστήµατος. Η αλλαγή της δοµής συστήµατος µετά την κατοχή, 
αναδεικνύει ως κυρίαρχο στοιχείο όχι τη διαµόρφωση ισχυρών κοµµατικών 
σχηµατισµών που διεκδικούν αυτοδύναµα την εξουσία αλλά στη διαµόρφωση εκλογικών 
σχηµατισµών µέσα από συµφωνίες προσωπικοτήτων των διαφόρων κοµµατικών χωρών 
υπό την έννοια, την καθοδήγηση, την επίνευση ή και την αποφασιστική στήριξη των 
επικυρίαρχων δυνάµεων της Βρετανίας και των Η.Π.Α Αυτή η µεταβολή στην υφή του 
πολιτικού συστήµατος επαναπροσδιορίζει και τη µορφή των πελατειακών σχέσεων που 
πλέον λαµβάνει µαζική µορφή εφόσον επιδιώκεται η σύνδεση των αρχοµανών µε το υπό 
συγκρότηση πολιτικό σύστηµα όπου η σχέση πελάτη-ψηφοφόρου και πολιτικού 
πάτρωνα έχει αποδιαρθρωθεί, αφού η διαπροσωπική αυτή σχέση δεν µπορεί να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του υπό διαµόρφωση πολιτικού συστήµατος και του κρατικού 
µηχανισµού (Χαραλάµπης 1989:154). Οι ανάγκες αυτές δεν προσδιορίζονται στη βάση 
ορθολογικών διαδικασιών ή κριτηρίων κα δεν στοχεύουν στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας του κρατικού µηχανισµού, αλλά και ούτε στην διεύρυνση της 
εκλογικής βάσης κάποιου αστικού κόµµατος. Η µαζική υπαλληλοποίηση λειτουργεί 
στην κατεύθυνση της συγκρότησης µιας πελατειακής µάζας που θα στηρίζει το 
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µεταπολεµικό αστικό κράτος και το εν γένει θεσµικό πλαίσιο στο οποίο αυτό εντάσσεται, 
δηλαδή το πολιτικό σύστηµα. Το µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα, το οποίο, δεν 
χαρακτηρίζεται για την ύπαρξη ισχυρών κοµµατικών σχηµατισµών, και το κράτος που 
συνιστά τον πυρήνα της επιβολής της αστικής κυριαρχίας επιχειρούν να αποσπάσουν τη 
συναίνεση των κυριαρχούµενων, άρα και  να νοµιµοποιήσουν την ύπαρξή τους, µέσω της 
οικονοµικής ενσωµάτωσης µεγάλης µερίδας του πληθυσµού µε την άσκηση πελατειακής 
πολιτικής που συνιστάται στη µαζική πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων ή την τακτική 
εισοδηµατική ενίσχυση από το δηµόσιο ταµείο µεγάλου αριθµού προσώπων που  
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κατά κύριο λόγο, στις υπηρεσίες ασφαλείας [Τσουκαλάς 
2006 (1981Ι:573)]. 

Η πολιτική της µαζικής υπαλληλοποίησης όµως ικανοποιούσε και άλλες 
στοχεύσεις, βασικότερη εκ των οποίων ήταν η αποµείωση και διαχείριση της κοινωνικής 
πίεσης που προκαλούσε η µετακατοχική έκρηξη  της ανεργίας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
περίπου το 25% µε 50% του ενεργού πληθυσµού στα τέλη της δεκαετίας του 1940 
παρέµειναν άνεργοι, ενώ στον αγροτικό τοµέα το ποσοστό της καλυµµένης 
υποαπασχόλησης άγγιξε το 40% [Τσουκαλάς 2006 (1981)]. Η ύπαρξη αυτής της µεγάλης 
µάζας ανθρώπων που αντιµετώπιζαν οξύ πρόβληµα βιοπορισµού αύξανε δραµατικά την 
οικονοµική εξάρτηση µεγάλης µερίδας του πληθυσµού από το κράτος. Το κράτος 
αποτέλεσε µετακατοχικά τη µοναδική ευλογοφανή ελπίδα απασχόλησης για εκατοντάδες 
χιλιάδες ανέργων ή υποαπασχολούµενων, δεδοµένης και της αδυναµίας της 
επιχειρηµατικής τάξης να δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης εξαιτίας της µεταπρατικής 
και κερδοσκοπικής φύσεως οικονοµικές δραστηριότητες. Η σηµασία του κράτους ως 
εργοδότη παρέµεινε πολύ µεγάλη και µετά τις αρχές τις δεκαετίας του 1950, όταν πλέον 
άρχισαν να αποκαθίστανται, µετά από τρεις δεκαετίες, οι µεταναστευτικές εκροές προς 
το εξωτερικό, και αυτό διότι την µαζική µεταναστευτική διέξοδο επέλεξαν κατά βάση τα 
χαµηλής µόρφωσης αγροτικά στρώµατα της υπαίθρου και τα εργατικά στρώµατα των 
πόλεων, ενώ για τα µικροαστικά  στρώµατα, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
αποτελούντων από αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης, το κράτος συνέχιζε να αποτελεί τη 
βασικότερη προοπτική απασχόλησης [Τσουκαλάς 2006 (1981):566-567].  

Η πολιτική επιλογή της µεταπολεµικής επανασυγκρότησης των πελατειακών 
σχέσεων, µε τις διαφοροποιήσεις που σηµειώθηκαν σε σχέση µε την προπολεµική 
περίοδο, αποσκοπούσαν στην επιλεκτική κατασκευή µιας ευρείας τάξης που θα 
συνιστούσε το κοινωνικοπολιτικό στήριγµα του µεταπολεµικού αστικού κράτους και του 
πολιτικού συστήµατος, ενός κοινωνικού στρώµατος που η απουσία του θα δηµιουργούσε 
µακροπρόθεσµα σοβαρούς κινδύνους για την ίδια την σταθερότητα του αστικού 
πλέγµατος κυριαρχίας. Η διόγκωση του δηµοσίου τοµέα, που πραγµατοποιήθηκε πέρα 
από κάθε ορθολογική εξυπηρέτηση των δηµοσίων αναγκών, επέτρεψε την οικονοµική, 
πολιτική και ιδεολογική ανασυγκρότηση, και δηµιουργία µιας µεγάλης µάζας 
«εθνικοφρόνων µικροαστών», που απετέλεσαν τη κοινωνική βάση στήριξης του 
µεταπολεµικού αστικού καθεστώτος. Επιπροσθέτως η µαζική και επιλεκτική πρόσληψη 
ατόµων που επιδείκνυαν νοµιµοφροσύνη προς το αστικό πλαίσιο εξουσίας, κατέστησε 
δυνατή την κοινωνική και οικονοµική εξουδετέρωση των πολιτών που ασπάζονταν την 
ιδεολογική προσέγγιση της Αριστεράς µέσω του αποκλεισµού τους από τον κρατικό 
µηχανισµό  (Τσουκαλάς 1987:921). 

Η διαµόρφωση ενός εκτεταµένου µικροαστικού και µεσοαστικού στρώµατος, 
µέσω της µαζικής υπαλληλοποίησης και της πολυποίκιλης παροχής οικονοµικών πόρων 
µε άµεση ή έµµεση µορφή σε ευρεία στρώµατα του πληθυσµού, ήταν αναγκαία για την 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του µεταπολεµικού καθεστώτος, που ταυτόχρονα µε τον 
αποκλεισµό των πολιτών αριστερών πεποιθήσεων από την κατανοµή των δηµοσίων 
πόρων ισχυροποιούσε και τα ιδεολογικά του ερείσµατα. Η παντοειδής οικονοµική 
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στήριξη ευρέων κοινωνικών οµάδων και του αποκλεισµού κάποιων άλλων αποτέλεσε 
την υλική βάση εδραίωσης της ιδεολογίας του αστικού καθεστώτος µεταπολεµικά. Το 
πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θεµελιώθηκε η µεταπολεµική ιδεολογία του αστικού 
καθεστώτος σχηµατοποιήθηκε πάνω στο δίπολο των «εθνικοφρόνων» και των «εχθρών» 
του έθνους, µε τους τελευταίους να αποτελούν ταύτιση του εσωτερικού εχθρού της 
χώρας µε την εξωτερική απειλή που συνιστούσαν εν προκειµένων ο σλαβικός κίνδυνος 
(Τσουκαλάς 1987:34). Η σµίλευση της Αριστεράς  µε το αίτηµα αυτοδιάθεσης της 
Μακεδονίας και της Θράκης, θέση που εξυπηρετούσε τις βλέψεις της Γιουγκοσλαβίας 
και της Βουλγαρίας, που παρείχαν έµψυχο υλικό και υλική υποστήριξη στο ∆ηµοκρατικό 
Στρατό, παρείχε την ευκαιρία στο αστικό καθεστώτος να ανάγει το χώρο της Αριστεράς  
σε εθνική απειλή, θέτοντας τους πολιτικούς εκφραστές της και τους υποστηρικτές τους 
εκτός νόµου και επιδιώκοντας µε κάθε µέσο την κοινωνική τους περιθωριοποίηση. 
Ταυτόχρονα το αστικό καθεστώς επιχείρησε, και εν πολλής πέτυχε ( Τσουκαλάς 
1987:351), να ταυτίσει την επιβίωσή του και την κυριαρχία του µε την εθνική 
ακεραιότητα και να αυτοανακηρυθεί σε µονοπωλιακό εκπρόσωπο και προστάσει την 
«εθνικοφρόνων» προσδιορισµό τον οποίο κατά αποκλειστικότητα καθόριζε κατά το 
δοκών το ίδιο το αστικό καθεστώς. Η έννοια της «εθνικοφροσύνης» και ο αυθαίρετος 
προσδιορισµός και απόδοσής της ως ή µη ιδιότητας στους Έλληνες πολίτες, αποτέλεσε 
το κυριότερο κριτήριο για τη νοµιµοποίηση του πλήρους αποκλεισµού διαφωνούντων 
από το θεωρούµενο «υγιές και ακέραιο» εθνικό σώµα, γεγονός που προσδιόρισε το 
περιεχόµενο και την ποιότητα της δηµοκρατικότητας του µεταπολεµικού πολιτικού 
συστήµατος. 

 
 
4.2. ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

 
Στο τέλος της κατοχικής περιόδου η Ελλάδα δεν διέθετε ουσιαστικά νόµιµα που να 
χρησιµοποιείται ως µέτρο αξιών και µέσο ανταλλαγής. Οι συναλλαγές σε ευρύτατη 
έκταση πραγµατοποιούνταν µε αντιπραγµατισµό και η χρυσή λίρα, ή σε µικρότερο 
βαθµό και αγαθά πρώτης ανάγκης, υποκαθιστούσαν τις λειτουργίες του εθνικού 
νοµίσµατος. Η ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα νέο νόµισµα σταθερής αγοραστικής δύναµης 
που θα αντικαθιστούσε την εκµηδενισµένη δραχµή απασχολούσε ολοένα και εντονότερα 
όσο πλησίαζε ο χρόνος της απελευθέρωσης τη διοίκηση της Τ.τ.Ε που βρισκόταν στο 
Λονδίνο. Πρόθεσή της ήταν η ταχύτερη δυνατή εισαγωγή ενός νέου τραπεζογραµµατίου 
κατά την απελευθέρωση, αφού προηγουµένως οριζόταν η σχέση της νέας δραχµής προ το 
τραπεζογραµµάτιο που θα τίθεντο σε κυκλοφορία κατά την απελευθέρωση όπως και σε 
σχέση µε τα ξένα νοµίσµατα. Για το πλαίσιο και τις επιµέρους διευθετήσεις της 
εισαγωγής της νέας δραχµής, αλλά και την αξιακή σχέση της δραχµής που βρισκόταν σε 
κυκλοφορία µε τη νέα δραχµή και τα συµµαχικά στρατιωτικά χαρτονοµίσµατα που θα 
έθετε σε κυκλοφορία η αγγλική στρατιωτική αποστολή που θα αποβιβαζόταν στην 
Ελλάδα µετά την αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων, η διοίκηση της Τ.τ.Ε 
προέβη σε διεξοδικές συζητήσεις µε τους Άγγλους αρµοδίους (Τ.τ.Ε 1978:242-243). 

Από ελληνικής πλευράς διατυπώθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
αναφορικά µε την πολιτική που έπρεπε να υλοποιηθεί κατά την απελευθέρωση για την 
αντιµετώπιση του νοµισµατικού προβλήµατος. Οι εισηγήσεις αυτές προήλθαν από το 
διοικητή της Τ.τ.Ε του καθηγητή Κυριάκου Βαρβαρέσου και του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών Ξενοφώντα Ζολώτα. 

Οι προτάσεις Βαρβαρέσου εδράζονταν σε ορισµένες υποθέσεις σχετικά µε τη 
διαµόρφωση του επιπέδου τιµών, του εθνικού εισοδήµατος και της νοµισµατικής 
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κυκλοφορίας κατά την περίοδο της κατοχής. Αναλυτικότερα οι εκτιµήσεις Βαρβαρέσου 
προσδιόριζαν ότι οι συναλλακτικές ανάγκες είχαν  µειωθεί περισσότερο από το µισό σε 
σχέση µε το προπολεµικό τους επίπεδο, πτώση που οφειλόταν σε αντίστοιχη µείωση του 
πραγµατικού εθνικού εισοδήµατος. Επιπλέον έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι το διεθνές 
επίπεδο τιµών το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα είχε αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50%. 
Σύµφωνα λοιπόν µε αυτούς τους υπολογισµούς του Βαρβαρέσου το προπολεµικό 
επίπεδο νοµισµατικής κυκλοφορίας θα ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι µειωµένες 
ανάγκες των συναλλαγών κατά την απελευθέρωση. (Τ.τ.Ε 1978:243). Στη βάση αυτών 
των συµπερασµάτων ο Βαρβαρέσος υποστήριζε ότι από τη διαίρεση του ποσού της 
κυκλοφορίας χαρτονοµίσµατος κατά την απελευθέρωση µε το προπολεµικό ποσό 
κυκλοφορίας θα προέκυπτε ένας συντελεστής ο οποίος, πολλαπλασιαζόµενος µε την 
προπολεµική τιµή του συναλλάγµατος (500δρχ. για την αγγλική λίρα), θα καθόριζε την 
ορθή σχέση για τον προσδιορισµό της νέας συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής ως 
προς την αγγλική λίρα (Κωστής 2002:441), (T.τ.Ε 1978: 243). 

Οι προτάσεις αυτές του Βαρβαρέσου έγιναν χωρίς να συνεκτιµηθεί  το γεγονός 
ότι η ταχθέντα της νοµισµατικής κυκλοφορίας είχε αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας της 
δυσπιστίας προς το νόµισµα κατά τη διάρκεια της κατοχής, ενώ και χρηµατική 
κυκλοφορία στην πραγµατικότητα είχε αυξηθεί πολύ περισσότερο απ’ ότι τα στοιχεία 
που δήλωναν την ποσότητα των χαρτονοµισµάτων που κυκλοφορούσαν παρά τις 
ελλείψεις όµως που εµφάνιζαν οι υπολογισµοί Βαρβαρέσου ο ίδιος θεωρούσε ότι η 
ταχύτητα κυκλοφορίας θα υποχωρούσε πληθωριστικά στο ίδιο βαθµό, καθώς θα εξέλιπε 
η δυσπιστία προς το εθνικό νόµισµα µε την εισαγωγή της νέας δραχµής. (T.τ.Ε 1978: 
243-244). 

Η συνεχής όµως επιδείνωση των οικονοµικών και νοµισµατικών µεγεθών 
διαφοροποίησε τις απόψεις του καθηγητή Βαρβαρέσου ως προς το ποσό της αναγκαίας 
κυκλοφορίας, εκφραζόµενο σε προπολεµικές δραχµές που σύµφωνα µε τις νέες 
εκτιµήσεις θα έπρεπε να είναι αισθητά µικρότερο απ’ότι είχε αρχικά υπολογιστεί στις 
πρώτες διερευνητικές συζητήσεις µε τους αρµόδιους Βρετανούς παράγοντες, και κατά 
συνέπεια η ανταλλακτική αξία του χαρτονοµίσµατος που κυκλοφορούσε θα έπρεπε να 
οριστεί σε χαµηλότερο επίπεδο απ’ότι αρχικά είχε υπολογιστεί. Υπό το φως αυτών των 
εξελίξεων, και λαµβάνοντας υπόψη και την επικρατούσα τάση να δοθεί όσο το δυνατόν 
χαµηλότερη αξία στο χαρτονόµισµα που ήδη κυκλοφορούσε ο Βαρβαρέσος πρότεινε το 
ποσό της κυκλοφορίας της  νέας δραχµής να αντιστοιχεί µόλις 1/5 ή και λιγότερο, της 
αντίστοιχης προπολεµικής κυκλοφορίας και η ισοτιµία των χαρτονοµισµάτων που 
κυκλοφορούσαν προς τα ξένα νοµίσµατα και προς τη νέα δραχµή να οριστεί αντιστοίχως 
(T.τ.Ε 1978: 244), (Κωστής 2002:441). 

Κρίσιµο ζήτηµα αποτελούσε και η πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί για τη 
στήριξη της νέας δραχµής. Ο Βαρβαρέσος απέκλεισε την πολιτική χρυσού, δηλαδή τη 
δυνατότητα ανταλλαγής της νέας δραχµής µε χρυσές λίρες, πολιτική που εφαρµόστηκε 
ανεπιτυχώς κατά την κατοχική περίοδο, οδηγώντας στον αθέµιτο και εύκολο πλουτισµό 
των µαυραγοριτών και την αποτυχία τιθάσευσης του υπερπληθωρισµού. Η πολιτική 
χρυσού θα έπρεπε να αποφευχθεί, κατά τον Βαρβαρέσο, πάση θυσία, καθώς θα 
λειτουργούσε ανασταλτικά στην προσπάθεια οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας. 
Κατά τον διοικητή της  Τ.τ.Ε τα διαθέσιµα κεφάλαια θα έπρεπε να στραφούν σε 
παραγωγικές επενδύσεις, επιδίωξη που η πολιτική χρυσού αντιστρατευόταν, δεδοµένου 
ότι ενθάρρυνε την κερδοσκοπική χρήση των κεφαλαίων (Σταθάκης 2004:55), και 
διευκόλυνε τον άκοπο πλουτισµό, γεγονός που ταυτόχρονα αποθάρρυνε την υλοποίηση 
παραγωγικών δράσεων και ενίσχυε τον παρασιτικό χαρακτήρα των εγχώριων 
επιχειρηµατικών κύκλων.  
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Έχοντας αποκλείσει την πολιτική χρυσού ο Βαρβαρέσος θεωρούσε ότι η 
αντιµετώπιση του υπερπληθωρισµού θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο της 
πραγµατικής οικονοµίας, αντίληψη που συνεπαγόταν την άσκηση µιας πολιτικής 
ενεργού κρατικού παρεµβατισµού στο πεδίο της προσφοράς αγαθών και του 
περιορισµού του ρόλο των αγοραίων µηχανισµών στη διαµόρφωση των µεγεθών της 
πραγµατικής οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, ο Βαρβαρέσος απέδωσε βαρύνουσα 
σηµασία στο σύστηµα διανοµής µε δελτίο και πρότεινε την επέκταση του µέτρου αυτού, 
ώστε να καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αγαθών βασικής κατανάλωσης. Τα αγαθά που 
αποτελούσαν αντικείµενο διανοµής µε δελτίο θα προέρχονταν από τα εισαγόµενα αγαθά 
της οικονοµικής βοήθειας που θα λάµβανε η χώρα και από τη συγκέντρωση αγαθών 
εγχώριας παραγωγής που θα αναλάµβανε να πραγµατοποιήσει το κράτος, µέσω ενός 
κρατικού φορέα που θα ήταν επιφορτισµένος µε τη συγκέντρωση και τη διάθεση µε 
δελτίο των εγχώριων αγροτικών προϊόντων (Σταθάκης  2004: 55) 

Στην περίπτωση της βιοµηχανίας ο Βαρβαρέσος προέκρινε µια ανάλογη 
πολιτική.  Ειδικότερα το κράτος θα έθετε υπό τον έλεγχό του τις πρώτες, οι οποίες θα 
εισάγονταν µε το σύστηµα της εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας, και θα τις προσέφερε 
στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο συµφωνιών και θα γινόταν αποδέκτης των 
τελικών προϊόντων αυτών των βιοµηχανιών σε προσυµφωνηµένες τιµές, ενώ στη 
συνέχεια τα προϊόντα αυτά θα διανέµονταν µέσω δελτίου (Σταθάκης 2004:55) 

Το άλλο µέτωπο στην καταπολέµηση του υπερπληθωρισµού ήταν η 
δηµοσιονοµική διαχείριση. Ο Βαρβαρέσος έκρινε πως βασική πηγή δηµοσίων εσόδων θα 
αποτελούσε η τιµολόγηση και πώληση των εισαγόµενων αγαθών που θα διανέµονταν 
µέσω δελτίου, τα οποία το µόνο κόστος µε το οποίο επιβάρυναν το δηµόσιο ήταν αυτό 
των δαπανών διανοµής τους. Αυτή η φορολογική πολιτική που εισηγούνταν ο 
Βαρβαρέσος συνιστούσε µια παραδοσιακή φορολογική πρακτική του ελληνικού 
κράτους, καθώς αποτελούσε µορφή έµµεσης φορολογίας που επιβάρυνε την 
κατανάλωση, µια µορφή φορολογίας που ήταν κυρίαρχη στο προπολεµικό φορολογικό 
σύστηµα (Σταθάκης 2004:55) 

Αναφορικά µε το τραπεζικό σύστηµα ο Βαρβαρέσος προέκρινε τη χορήγηση 
τραπεζικών πιστώσεων στου βιοµηχάνους προκειµένου να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της αυξηµένης παραγωγής που προέβλεπε το σχέδιο Βαρβαρέσου, 
θεωρώντας πως ο αυστηρός έλεγχος των πιστώσεων ήταν αναγκαίος για να αποτραπούν 
φαινόµενα κερδοσκοπικής χρήσης των, ούτως ή άλλως, περιορισµένων πιστωτικών 
πόρων (Σταθάκης 2004:55). Οι εισηγήσεις Βαρβαρέσου συµπληρώνονταν µε µια σειρά 
µέτρων που αφορούσαν την πολιτική του εξωτερικού εµπορίου, προβλέποντας την 
κρατική επιτήρηση του εισαγωγικού εµπορίου, µέσω της ίδρυσης ενός οργανισµού που 
θα αναλάµβανε τη διαχείριση των ιδιωτικών εισαγωγών, και την επιβολή ελέγχου τιµών 
στη ελεύθερη αγορά για κάθε αγαθό που η κυβέρνηση θα έκρινε σκόπιµο, εισάγοντας 
ένα σύστηµα διατίµησης όπο9ου µε διοικητικές αποφάσεις θα προσδιορίζονταν το 
ανώτατο ποσοστά κέρδους και οι ανώτατες τιµές πώλησης (Σταθάκης 2004:56). 

Οι προτάσεις Βαρβαρέσου χαρακτηρίζονταν από µια σαφή παρεµβατική λογική 
που στόχευε στην άρση των νέων κοινωνικών και οικονοµικών ισορροπιών που είχαν 
πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ανώµαλης κατοχικής περιόδου, όπου 
σηµειώθηκαν ριζικές και βίαιες µετατοπίσεις πλούτου, αποδιαρθρώνοντας σε µεγάλο 
βαθµό τον προπολεµικό κοινωνικό ιστό. Το σχέδιο νοµισµατικής σταθεροποίησης του 
Βαρβαρέσου απέρριπτε την πολιτική ανοιχτής αγοράς χρυσού όχι µόνο για λόγους 
ηθικής και πολιτικής τάξης, καθώς η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής θα εδραίωνε την 
οικονοµική ισχύ που είχε αποκτήσει το ρευστό κοινωνικό στρώµα των ατόµων που 
πλούτισαν κατά την κατοχή, µια περίοδο που απουσίαζε η πολιτική και 
κοινωνικοοικονοµική οµαλότητα, αλλά και διότι µια τέτοια πολιτική θα υπονόµευε τον 
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ίδιο θεµελιώδη στόχο της νοµισµατικής σταθεροποίησης, διότι δεν ήταν 
προσανατολισµένο στην ανάκαµψη της εγχώριας παραγωγής και την αύξηση της 
προσφοράς αγαθών που θα συνέβαλε στη συγκράτηση του επιπέδου τιµών. Συνεπώς, το 
πρόγραµµα Βαρβαρέσου επιχειρούσε να συγκεράσει… τη θεµελιώδη στόχευση από 
πλευράς οικονοµικής σκοπιµότητας, δηλαδή νοµισµατική σταθεροποίηση, και ένα στόχο 
κοινωνικής δικαιοσύνης, που ήταν η αποτροπή παγίωσης των µεταβολών που επήλθαν 
στην κατανοµή οικονοµικής ισχύος στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού σε µια ανώµαλη περίοδο, όπως ήταν αυτή της Κατοχής. Ο κρατικός 
έλεγχος επί των εισαγωγών αποσκοπούσε στο να αποτραπεί η κερδοσκοπική 
εκµετάλλευση της οικονοµικής βοήθειας από τους ιδιώτες, καθώς ενδεχόµενη διαχείριση 
της εισαγοµένων αγαθών από αυτούς θα παράτεινε τις εκµεταλλευτικές πρακτικές της 
µαύρης αγοράς της κατοχικής περιόδου και δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες του πληθυσµού 
κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο, αφού η αγοραστική δύναµη του µεγαλύτερου µέρους του 
πληθυσµού ήταν εξαιρετικά περιορισµένη. Σε ανάλογα στρεβλωτικά αποτελέσµατα τα 
επί της κατανοµής του εθνικού εισοδήµατος θα οδηγούσε η υλοποίηση της πολιτικής 
ανοικτής αγοράς χρυσού που θα έδινε τη δυνατότητα σε όσους είχαν συγκεντρώσει κατά 
την κατοχή µεγάλα ποσά σε δραχµές και δεν είχαν κατορθώσει να τα µετατρέψουν σε 
χρυσές λίρες να παγιώσουν την ακραία όξυνση των οικονοµικών ανισοτήτων που 
προέκυψε από την ευρεία αναδιανοµή πλούτο και εισοδηµάτων που πραγµατοποιήθηκε 
κατά την κατοχική περίοδο.  

Κατά τον Βαρβαρέσο χωρίς ριζικές κρατικές παρεµβάσεις στην οικονοµία, η 
εξωτερική βοήθεια κινδύνευε να αποτελέσει πεδίο κερδοσκοπικής δραστηριότητας, 
όπως άλλωστε αποτέλεσε και η εγχώρια παραγωγή τόσο κατά την κατοχή όσο σε 
µικρότερη βέβαια ένταση, και κατά την µετακατοχική περίοδο. Στην ίδια συλλογιστική 
εντάσσεται και η διαπίστωση ότι κάθε αύξηση των πραγµατικών µισθών θα ήταν 
αδύνατη χωρίς τον παράλληλο έλεγχο στις τιµές των αγαθών, και κάθε ανάκαµψη της 
εγχώριας παραγωγής θα προσέκρουε στην εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία που 
προκαλούσε η κερδοσκοπία µε τις συναλλαγές σε χρυσές λίρες κα η αποθεµατοποίηση 
αγαθών, τακτική που ήταν διαχρονικά ιδιαιτέρως προσφιλής στους Έλληνες εµπόρους. 
Κατά συνέπεια το πρόγραµµα Βαρβαρέσου κατέτεινε στην αδρανοποίηση των 
κερδοσκοπικών πεδίων, ώστε οι κάτοχοι κεφαλαίου να εξαναγκαστούν να διοχετεύσουν 
τα κεφάλαιά τους σε παραγωγικές δραστηριότητες. Ο Βαρβαρέσος µε το εισηγητικό 
οικονοµικό του σχέδιο, που οι στοχεύσεις του υπερέβαιναν τη νοµισµατική  
σταθεροποίηση και έθιγαν βαθύτερες κοινωνικοοικονοµικές δοµές, επιχειρούσε να 
αποδώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στο σύστηµα διανοµής µε δελτίο εις βάρος της µαύρης 
αγοράς, και να ανατρέψει έτσι τη δυναµική που είχαν κατά την κατοχή τα δύο συστήµατα 
διανοµής αγαθών. (Σταθάκης 2004:60) 

Σε διαφορετικό µήκος κύµατος, σε σχέση µε το σχέδιο Βαρβαρέσου, κινήθηκαν 
οι προτάσεις του καθηγητή Ζολώτα. Βασική παραδοχή του Ξ. Ζολώτα, που διέτρεχε όλη 
τη συλλογιστική των εισηγήσεών του ήταν ότι δεν υπήρχε αξιόπιστος διοικητικός, και εν 
γένει κρατικός µηχανισµός που θα µπορούσε να στηρίζει την ανασυγκρότηση της χώρας 
(Ψαλιδόπουλος 2008:42), άποψη που εδραιωνόταν στην αντίληψη που είχε σχηµατίσει ο 
Ζολώτας από την παραµονή του στην κατεχόµενη Ελλάδα µέχρι και το καλοκαίρι του 
1944, οπότε και µετέβη στη Μέση Ανατολή. Η δραµατική συρρίκνωση της παραγωγικής 
δυναµικότητας της χώρας, εξαιτίας των καταστροφών που υπέστη κατά τη διάρκεια της 
κατοχής, αλλά και  η αποδιοργάνωση του νοµισµατικού συστήµατος οδηγούσαν το 
Ζολώτα σε µια διαφοροποιηµένη, σε σχέση µε αυτή του Βαρβαρέσου, θεώρηση των 
πρωτοβουλιών που θα έπρεπε να αναληφθούν για την νοµισµατική σταθεροποίηση και 
την οικονοµική ανόρθωση της χώρας.  
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Στο πεδίο της δηµοσιονοµικής πολιτικής, και ειδικότερα, όσον αφορά το σκέλος 
των δαπανών ο Ζολώτας υποστήριξε ότι ήταν άµεση ανάγκη να περιοριστεί  ο αριθµός 
των ατόµων που µισθοδοτούνταν άµεσα ή έµµεσα από το κράτος ενώ πτωτική πορεία θα 
έπρεπε να ακολουθήσει και το ύψος των αποδοχών τους, ενώ προς την ιδέα κατεύθυνσης 
της συρρίκνωσης του φαινόµενου της πολυθεσίας και της λήψης πολλαπλών µισθών θα 
έπρεπε επιπλέον να κατατείνει η δηµοσιονοµική πολιτική (Ζολώτας 1945:15-17). Ως 
προσωρινό µέτρο µε χρονικό ορίζοντα τον τερµατισµό της διαδικασίας νοµισµατικής 
σταθεροποίησης ο Ζολώτας προτείνει την πολιτική της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
των µισθών, εφαρµογή της οποίας δικαιολογείται, σύµφωνα µε το Ζολώτα, µόνο σε 
περιόδους υψηλού πληθωρισµού όπως ήταν η περίοδος της απελευθέρωσης. Η επίτευξη 
του στόχου όµως της νοµισµατικής σταθεροποίησης θα σήµαινε και την ταυτόχρονη 
άρση αυτού του είδους της πολιτικής εισοδηµατικής στήριξης των µισθωτών του 
δηµοσίου διότι µια τέτοια πολιτική καθίσταται σε περίοδο νοµισµατικής σταθερότητας 
de facto περιττή (Ζολώτας 1945:15). 

Σχετικά  µε το σκέλος των εσόδων ο Ζολώτας προέκρινε ως βασική πηγή 
δηµοσιονοµικών εισροών τις εισπράξεις από τις πωλήσεις των αγαθών της οικονοµικής 
βοήθειας, οι τιµές διάθεσης των οποίων, εκτός από ορισµένα είδη θα έπρεπε να 
προσεγγίζουν τις αγοραίες τιµές. (Ζολώτας 1945:17). Περαιτέρω υποστηρίζει ότι η 
δηµοσιονοµική πολιτική θα έπρεπε να στραφεί στην επιβολή έµµεσων φόρων, διότι 
διαθέτουν το πλεονέκτηµα της άµεσης απόδοσης. Επιπλέον υποστηρίζει ότι το κράτος θα 
ήταν σκόπιµο από οικονοµικής, αλλά και κοινωνικής άποψης, να προβεί στη δήµευση 
ορισµένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
κατοχής ή στην κατάργηση των µετοχών που εκδόθηκαν κατά την κατοχή και στη 
έκδοση νέων που το προϊόν της πώλησής τους θα περιεχόταν στο δηµόσιο ταµείο. Στο 
πλαίσιο της ίδιας πολιτικής, ο Ζολώτας έκρινε ορθή τη βαρύτατη φορολόγηση των ειδών 
πολιτείας (Ζολώτας 1945:18). Επιπροσθέτως υπογραµµίζει την ανάγκη λήψης 
ορισµένων, ηρωικών όπως τα χαρακτηρίζει, µέτρων που συνίστανται στην αύξηση των 
τιµών διάθεσης κάποιων αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως ο άρτος,  πριν ακόµα εµπεδωθεί 
η  νοµισµατική σταθερότητα, γιατί όπως υποστηρίζει ο ίδιος ήταν προτιµότερο να 
φορολογηθεί ο λαός άµεσα, ακόµη και αν πρόκειται για είδη πρώτης ανάγκης, παρά να 
υποστεί τη φορολόγηση µέσω του πληθωρισµού, ο οποίος προκαλεί ταυτόχρονα και 
ποικίλες αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή και διάθεση των αγαθών που ενισχύουν 
περαιτέρω το κόστος απόκτησης των αγαθών (Ζολώτας 1945:19). 

Πρωτεύουσα σηµασίας όµως για τον τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 
νοµισµατική σταθεροποίηση προσδίδει ο Ζολώτας στο ζήτηµα της ανταλλαξιµότητας 
της δραχµής µε συνάλλαγµα, και κατά βάση µε τη χάρτινη λίρα Αγγλίας και το δολλάριο 
των Η.Π.Α. Η ελεύθερη και δίχως κανένα περιορισµό ανταλλαγής της νέας δραχµής µε 
τα ανωτέρω νοµίσµατα σε σταθερή ισοτιµία κρίνεται από το Ζολώτα επιβεβληµένη και 
ως η µόνη δυνατή δίοδος για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του κοινού προς τη 
νέα δραχµή. Το µέτρο της ελεύθερης ανταλλαγής της νέας δραχµής µε συνάλλαγµα ο 
Ζολώτας το τοποθετεί σ’ ένα βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, και προτείνει την άρση αυτού 
του µέτρου και την επιβολή ελέγχου στην πώληση του συναλλάγµατος και στον 
περιορισµό της διάθεσής του στην οικονοµικά θεµιτή ζήτησή του όταν αποκατασταθεί η 
οικονοµική οµαλότητα (Ζολώτας 1945:26-27). 

Εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις Ζολώτα αναφορικά µε 
τις διευκολύνσεις που θα έπρεπε να παρέχει η Τ.τ..Ε στους κατόχους συναλλάγµατος, και 
οι οποίες θα συνίσταντο στη πίστωση των λογαριασµών που διατηρούσαν σε τράπεζες 
του εξωτερικού. Οι κάτοχοι συναλλάγµατος και στην έκδοση επιταγών «εις τον 
κοµιστή» για όσους αποκτούσαν συνάλλαγµα µέσω της Τ.τ.Ε µε την ανταλλαγή των 
δραχµικών τους διαθεσίµων. Η αιτιολογική βάση των προτάσεων αυτών εδράζεται στη 

 



 270

λογική της παροχής ισχυρών κινήτρων, ώστε να εναλλαχτεί στο κοινό η πεποίθηση ότι η 
απόκτηση συναλλάγµατος, µέσω της µετατρεψιµότητας της νέας δραχµής, είναι από µία 
ασφαλής τοποθέτηση που προσφέρει παράλληλα και τα ίδια πλεονεκτήµατα µε την 
τοποθέτηση σε χρυσές λίρες, όπως ήταν η αποφυγή της φορολογίας και η ανωνυµία που 
η κατοχή τους προσέφερε στον κοµιστή της. Η ανωνυµία και η αποφυγή  της φορολογίας 
επιτυγχάνουν κατά το Ζολώτα µε την έκδοση των επιταγών συναλλάγµατος «εις τον 
κοµιστή» γεγονός που αποστερούσε από τη χρυσή λίρα το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτηµα έναντι της κατοχής συναλλάγµατος (Ζολώτας 1945:28-29). Άλλωστε η 
δυνατότητα µεταφοράς στο εξωτερικό του συναλλάγµατος θα ενίσχυε την προτίµηση 
του κοινού σ’ αυτή τη µορφή τοποθέτησης των διαθεσίµων του, καθώς θα επωφελούνταν 
από τους τόκους των συναλλαγµατικών καταθέσεων. ΟΙ παραπάνω εισηγήσεις του 
Ζολώτα θα πρέπει να γίνουν κατανοητές στη βάση της επιδίωξης, τόσο του Ζολώτα όσο 
και του Βαρβαρέσου, για τον δραστικό περιορισµό του φαινόµενου της χρυσοφιλίας που 
θεωρούνταν όρος sine qua non για την εµπέδωση της νοµισµατικής σταθερότητας και 
την οµαλοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Σχετικά µε το ζήτηµα της πολιτικής ανοιχτής αγοράς χρυσού ο Ζολώτας θεωρεί 
ορθή µία παρέµβαση ρυθµιστικού χαρακτήρα από την Τ.τ.Ε όπου η  ΚΤ της χώρας θα 
πρέπει να αποκτήσει ένα απόθεµα χρυσού λιρών ώστε να είναι σε θέση να παρεµβαίνει 
στην αγορά χρυσών λιρών ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα η τιµή της χρυσής λίρας να 
υπερβαίνει τη επίσηµη ισοτιµία της µε το ξένο συνάλλαγµα, πιθανότητα που ο Ζολώτας 
θεωρεί απόλυτη βάσιµη λόγω της εµπιστοσύνης που έδειχνε το κοινό προς τη χρυσή λίρα 
(Ζολώτας 1945:29), γεγονός που απέρρεε από τον κλονισµό του θεσµού της πίστης, 
αποτέλεσµα των νοµισµατικών εξελίξεων κατά τη κατοχική περίοδο και της εν γένει 
οικονοµικής αποσυγκρότησης που επικρατούσε και µετά την απελευθέρωση. Για τον 
Ζολώτα η ενδεδειγµένη πολιτική ανοιχτής αγοράς συνίστατο στην ελεύθερη 
µετατρεψιµότητα της νέας δραχµής σε συνάλλαγµα, δυνατότητα που δεν θα έπρεπε να 
αφορά τη χρυσή λίρα, η τιµή της οποίας θα έπρεπε να ρυθµίζεται στην ελεύθερη αγορά 
µε ρυθµιστικές παρεµβάσεις, µέσω της προσφοράς και αγοράς χρυσών λιρών, από τη 
Τ.τ.Ε (Ζολώτας 1945:31).Η συναλλαγµατική ισοτιµία της νέας δραχµής ήταν 
ενδεδειγµένο να προσδιοριστεί σε επίπεδο ανώτερο της αντίστοιχης προπολεµικής (1 
χάρτινη λίρα Αγγλίας=375 δρχ.), ώστε το νέο νόµισµα να εµφανιστεί ως ένα υγιές 
νόµισµα το οποίο θα είχε ευνοϊκή αποδοχή από το κοινό (Ζολώτας 
1945:30).Καταληκτικά ο  καθηγητής Ζολώτας τόνιζε ως απόλυτη ανάγκη και 
προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της νοµισµατικής σταθεροποίησης και την ενίσχυση 
των πενιχρότατων δηµοσίων εσόδων από την εισαγωγή αγαθών µέσω της εξωτερικής 
οικονοµικής βοήθειας, ιδιαίτερα τις πρώτες εβδοµάδες του σχεδίου νοµισµατικής 
σταθεροποίησης, και επιπλέον η ισοσκέλιση, κατά το µάλλον ή ήττον, του 
προϋπολογισµού και η συγκροτηµένη  προσφυγή του κράτους στο εκδοτικό προνόµιο 
(Ζολώτας 1945:31-32). 

Από την παράθεση των προτάσεων Ζολώτα καθίστανται εµφανής οι 
σηµαντικότατες διαφορές που διακρίνουν το πρόγραµµα νοµισµατικής σταθεροποίησης 
του Ζολώτα από το αντίστοιχο του Βαρβαρέσου. Εν πρώτοις το πρόγραµµα του 
καθηγητή Ζολώτα στερούνταν ουσιαστικά µέτρων και πολιτικών για την οικονοµική 
ανασυγκρότηση της χώρας και οι στοχεύσεις του συγκεκριµένου προγράµµατος 
περιορίζονταν στην επίτευξη της νοµισµατικής σταθεροποίησης, στοιχείο που 
διαφοροποιεί το πρόγραµµα Ζολώτα από εκείνο του Βαρβαρέσου, το οποίο προέκρινε τη 
λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την παραγωγική, και εν γένει οικονοµική, ανόρθωση 
της χώρας, αλλά επιχειρούσε να συνδυάσει και την προσπάθεια νοµισµατικής 
σταθεροποίησης µε το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, πλήττοντας τη συσσώρευση 
και αναδιανοµή του πλούτου που πραγµατοποιήθηκε κατά την κατοχή. Η άρση των 
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κοινωνικών και οικονοµικών συσχετισµών που δηµιουργήθηκαν κατά την κατοχική 
περίοδο δεν απασχόλησαν το σχέδιο Ζολώτα, παρά το ότι εισηγήθηκε την δήµευση 
ορισµένων περιουσιακών δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν εκείνη την περίοδο, δεδοµένου 
ότι τα προτεινόµενα από αυτόν µέτρα νοµισµατικής σταθεροποίησης κατέτειναν στην 
παγίωση των ακραίων οικονοµικών ανισοτήτων που προέκυψαν κατά την ανώµαλη 
κατοχική περίοδο, ανισότητες που δηµιουργήθηκαν µε µεθόδους που θα µπορούσαν 
επιεικώς να χαρακτηριστούν τουλάχιστον αθέµιτες και ελεγχόµενες. Ιδιαίτερα οι 
προτάσεις του Ζολώτα που επέτρεπαν ουσιαστικά στους κερδοσκόπους της κατοχής και 
τους φοροφυγάδες, ιδιότητες που εν πολλοίς ταυτίζονταν στα ίδια φυσικά πρόσωπα, να 
έχουν ελεύθερη και ανώνυµη πρόσβαση σε συνάλλαγµα και χρυσό αποτελούσαν 
καινοφανείς εισηγήσεις που στην ουσία έρχονταν σε πλήρη αντίφαση µε τις προτάσεις 
του ίδιου για δήµευση ορισµένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής.  

Το πρόγραµµα Ζολώτα διαφοροποιείται ριζικά, σε σχέση µε αυτό του 
Βαρβαρέσου, και σε σχέση µε το ρόλο του κράτους στη διαδικασία της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης. Το σχέδιο Ζολώτα υπαγορεύει την αποφυγή µιας ισχυρής κρατικής 
παρεµβατικής πολιτικής, καθώς θεωρούσε ότι η δράση των  µηχανισµών της αγοράς σε 
συνάλλαγµα και χρυσό, αποτελούσαν καινοφανείς εισηγήσεις τουλάχιστον για τα 
ευρωπαϊκά δεδοµένα, συνιστούσε επαρκή συνθήκη για την επίτευξη της πολυπόθητης 
νοµισµατικής σταθερότητας. Στην ίδια συλλογιστική εγγράφεται και η πεποίθηση του 
Ζολώτα ότι η προοδευτική ανάπτυξη της παραγωγής θα απορροφούσε τις πληθωριστικές 
πιέσεις, χωρίς όµως την αποφασιστική ανάληψη κρατικών πρωτοβουλιών για την 
ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγικής µηχανής, προκειµένου να αυξηθεί η 
προσφορά αγαθών. Η θεµελιώδης προϋπόθεση της αύξησης της προσφοράς αγαθών, 
αντιµετωπιζόταν, από το σχέδιο Ζολώτα, στη βάση της αύξησης των εισαγωγών είτε 
µέσω της ξένης βοήθειας είτε µέσω του ελεύθερου εµπορίου. 

Τα δηµόσια έσοδα θα έπρεπε να προέρχονταν κυρίως από τους έµµεσους φόρους, 
που αποτελούσαν άλλωστε και προπολεµικά τη βασική πηγή εσόδων για το δηµόσιο 
ταµείο, ενώ εδραία πεποίθηση του Ζολώτα ήταν ότι ο περιορισµός στο ελάχιστο δυνατό 
της προσφυγής του κράτους στο εκδοτικό προνόµιο για την κάλυψη των ελλειµµάτων 
του προϋπολογισµού αποτελούσε µια επιβεβληµένη πολιτική για την συγκράτηση των 
πληθωριστικών πιέσεων και την επάνοδο στη νοµισµατική οµαλότητα. Γενικότερα οι 
προτάσεις Ζολώτα κινούνταν στη λογική της δηµοσιονοµικής συστολής µέσω της 
δραστική περικοπής των δηµοσίων υπαλλήλων, που ο αριθµός του είχε αυξηθεί 
εντυπωσιακά κατά την κατοχή, της συγκράτησης των αποδοχών τους και τη µείωση 
διαφόρων παροχών, όπως π.χ. των συσσιτίων, που η ύπαρξή τους δεν αντιστοιχούσε στις 
κοινωνικές ανάγκες της µετακατοχικής περιόδου. 

Στο σύνολό τους οι προτάσεις Ζολώτα διέπονταν από το αίσθηµα εµπιστοσύνης 
στην αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών και των δυνάµεων της αγοράς για την 
επίτευξη της νοµισµατικής σταθεροποίησης και τον περιορισµό του ρόλου του κράτους 
στη άσκηση ρυθµιστικών παρεµβάσεων στο πεδίο της νοµισµατικής διαχείρισης και 
στην αποφυγή υλοποίησης µέτρων και πολιτικών µε σκοπό την ανασυγκρότηση του 
παραγωγικού µηχανισµούς της χώρας.  

 
 

4.2.1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ Ξ. ΖΟΛΩΤΑ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Οι προτάσεις των Βαρβαρέσου και Ζολώτα εκτέθηκαν στην κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητας του Γ. Παπανδρέου, προκειµένου να αποφασιστεί πια πολιτική θα έπρεπε να 
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ακολουθηθεί για να επιτευχθεί η νοµισµατική σταθεροποίηση και να στεφθεί µε επιτυχία 
το εγχείρηµα της εισαγωγής της νέας δραχµής. Το σχέδιο νοµισµατικής σταθεροποίησης 
που προέκρινε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ήταν αυτό του καθηγητή Ζολώτα, το 
περιεχόµενο του οποίου επιδόθηκε, στην τελική του µορφή στους αρµόδιους υπουργούς 
και τους οικονοµικούς αντιπροσώπους της Βρετανίας και των Η.Π.Α. την 1η Νοεµβρίου 
1944. Η επιλογή των προτάσεων Ζολώτα πραγµατοποιήθηκε για λόγους που είτε 
συνδέονταν µε το πρόσωπο του Βαρβαρέσου είτε γιατί κρίθηκε ότι η εφαρµογή των 
προτάσεών του προσέκρουε σε ανυπέρβλητα προβλήµατα. Αναλυτικότερα, κυρίως στο 
ότι η παρέµβαση που προέβλεπε το σχέδιο Βαρβαρέσου προϋπέθεταν την ύπαρξη ενός 
ισχυρού κράτους συνθήκη που εξέλειπε τη δεδοµένη χρονική περίοδο, θεωρήθηκε ότι 
λόγω της παραµονής του στο εξωτερικό κατά την κατοχική περίοδο είχε αποξενωθεί από 
τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα σε αντίθεση µε τον Ζολώτα, ο οποίος 
εµφανιζόταν ως ο κατεξοχήν ερµηνευτής της ελληνικής πραγµατικότητας δεδοµένου ότι 
παρέµεινε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής, µέχρι  και το καλοκαίρι του 1944 
(Χατζηιωσήφ 2003:220). 

Το γεγονός ότι ο Βαρβαρέσος συνεργάστηκε µε το καθεστώς Μεταξά, δεν 
διευκόλυνε την συνεργασία του µε τη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και πολύ 
περισσότερο µε τον υπουργό Οικονοµικών Αλέξανδρο Σβώλο, ο οποίος εξέφρασε 
αµφιβολίες ως προς τον τρόπο και την έκταση εφαρµογής της πολιτικής που πρότεινε ο 
διοικητής της Τ.τ.Ε (Lycogiannis 2002:81-84). Επιπροσθέτως ο Βαρβαρέσος είχε 
δηµιουργήσει σφοδρές αντιπάθειες τόσο στους εφοπλιστικούς κύκλους όσο και στα 
κοινωνικά στρώµατα που είχαν επωφεληθεί οικονοµικά από την ανώµαλη κατοχική 
περίοδο. Οι έλληνες εφοπλιστές υποβλήθηκαν κατά την κατοχή σε φορολόγηση από την 
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, στην οποία τις θέσεις του υπουργού Οικονοµικών και του 
υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κατείχε ο Βαρβαρέσος, ο οποίος υπήρξε και ο 
ερµηνευτής του νόµου περί φορολόγησης των ελληνικών εµπορικών πλοίων. 
Παράλληλα σύναψε συµφωνία µε την Βρετανική κυβέρνηση  που προέβλεπε την 
υποχρέωση της τελευταίας να καταβάλει πέραν των ναύλων και 1 εκατοµµύριο λίρες 
ετησίως στην ελληνική κυβέρνηση, προκειµένου να ναυλώσει για τις δικές της 
αυξηµένες, λόγω του πολέµου, ανάγκες τα πλοία του ελληνικού εµπορικού στόλου, τα 
οποία η ελληνική κυβέρνηση είχε επιτάξει. Τα έσοδα από τη φορολόγηση της εµπορικής 
ναυτιλίας (και τη ναύλωσή του) υπήρξαν η κυριότερη πηγή εσόδων για την εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση κατά την κατοχή και υπερέβησαν το 1,5 εκατοµµύριο λίρες Αγγλίας 
(Τ.τ.Ε 1978:217). Οι κινήσεις αυτές του Βαρβαρέσου, τον κατέστησαν persona non grata 
στο εφοπλιστικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσαν και την αιτία διατήρησης των 
αποθεµάτων σε χρυσό και συνάλλαγµα της Τ.τ.Ε και των πιστώσεων που είχε λάβει η 
Ελλάδα από την Βρετανική κυβέρνηση για την κάλυψη των πολεµικών δαπανών της 
χώρας µετά την έκρηξη του ελληνοϊταλικού πολέµου (Κωστής 2002:38). 

Η στόχευση του Βαρβαρέσου να άρει, µέσω της εφαρµογής του σχεδίου 
νοµισµατικής σταθεροποίησης, τις οικονοµικές ανισότητες που είχαν δηµιουργηθεί κατά 
την κατοχή µε την υπαγωγή της οικονοµίας στον εκτεταµένο κρατικό έλεγχο, τον 
αποκλεισµό της πολιτικής ανοιχτής αγοράς χρυσού και την φορολόγηση των κατοχικών 
κερδών, τον κατέστησαν αντιπαθή στους κύκλους των κερδοσκόπων και των 
µαυραγοριτών, οι οποίοι διέθεταν κατά την απελευθέρωση πολύ µεγάλη οικονοµική ισχύ 
και κατά συνέπεια τη δύναµη να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις κυβερνητικές 
αποφάσεις. Άλλωστε αυτά τα κοινωνικά στρώµατα τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο 
διέθεταν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς αποτελούσαν το αντίβαρο στις κοινωνικές 
δυνάµεις του Ε.Α.Μ. και στοιχειοθετούσαν τα κοινωνικά και πολιτικά ερείσµατα της 
αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα. 
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Η επεξεργασία και υλοποίηση του σταθεροποιητικού εγχειρήµατος 
πραγµατοποιήθηκαν βεβαίως κάτω από την άµεση πολιτικοοικονοµική παρέµβαση των 
Βρετανών. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας συνεργάστηκε στενά µε τους οικονοµικούς 
συµβούλους της Αγγλίας και των Η.Π.Α. για την συγκρότηση του προγράµµατος 
νοµισµατικής σταθεροποίησης. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στο πρόγραµµα 
νοµισµατικής σταθεροποίησης το νόµισµα που χρησιµοποιήθηκε για την σύνδεση της 
παλαιάς µε τη νέα δραχµή και για την µετατρεψιµότητα της νέας δραχµής, προκειµένου 
να εµπεδωθεί η εµπιστοσύνη του κοινού σ’ αυτήν ήταν η χάρτινη στρατιωτική αγγλική 
λίρα, ενώ µε µυστική συµφωνία που έγινε µεταξύ της Βρετανίας και της Ελλάδας στις 10 
Νοεµβρίου 1944, βάσει της οποίας η Βρετανική κυβέρνηση δεσµευόταν να προµηθεύσει 
την Ελλάδα µε στρατιωτικές λίρες µέχρι ορίου 3 εκατοµµυρίων. (Καλαφάτης 2004:50) 

Η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα 
νοµισµατικής σταθερότητας στη βάση των προτάσεων Ζολώτα και η δηµιουργία θέσης 
συνδιοικητή στην Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε 1978:245), την οποία ανέλαβε ο Ξενοφών Ζολώτας, 
οδήγησαν τον Βαρβαρέσο στο να υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διοικητή 
του ιδρύµατος. Ωστόσο η παραίτησή του δεν έγινε µε το νόµο 3325 της 1ης Οκτωβρίου 
1944 αποδεκτή και ο Βαρβαρέσος παρέµεινε, τυπικά τουλάχιστον, διοικητής της Τ.τ.Ε. 

Η εφαρµογή του προγράµµατος νοµισµατικής σταθεροποίησης ξεκίνησε στις 11 
Νοεµβρίου 1944 µε την εισαγωγή της νέας δραχµής βάσει του νόµου 18 της 
Νοµισµατικής ∆ιαρρύθµισης της 9ης Νοεµβρίου 1944. Ο εν λόγω νόµος καθόριζε, 
µεταξύ άλλων, την ισοτιµία της νέας δραχµής προς τη χάρτινη στρατιωτική λίρα 
Αγγλίας, σε αναλογία 600:1 και τη σχέση της νέας προς την παλαιά δραχµή σε αναλογία 
1:50.000.000.000. Ίδιο νόµο δόθηκε η δυνατότητα στους κοµιστές οποιουδήποτε ποσού 
που υπερέβαινε τις 12 χιλιάδες δραχµές να ανταλλάσει τις νέες δραχµές µε τις 
στρατιωτικές αγγλικές λίρες, οι οποίες µέχρι 31 Μαΐου 1945, αποτελούσαν νόµιµο µέσο 
πληρωµής στην Ελλάδα, αλλά όχι στη Μεγάλη Βρετανία. Ταυτόχρονα όλα τα δάνεια που 
συνήχθησαν προς της 11ης Νοεµβρίου 1944 χωρίς να εξαιρούνται οι τραπεζικές 
καταθέσεις ή οι οφειλές προς τράπεζες, θα µπορούσαν να διακανονιστούν σε παλαιές ή 
νέες δραχµές, ενώ από το ρύθµιση αυτή εξαιρέθηκαν οι οφειλές προς το δηµόσιο και τους 
οργανισµούς τυπικής αυτοδιοίκησης που έπρεπε να εξοφληθούν σε νέες δραχµές 
(∆ελιβάνης 1946:108-110), (Καλαφάτης 2004:45-46). 

Βάση για τον καθορισµό των ισοτιµιών αποτέλεσε η άποψη ότι η νέα δραχµή 
όφειλε να έχει την ίδια αγοραστική δύναµη σε όρους αγγλικής λίρας µε την αντίστοιχη 
προπολεµική. Εκτιµώντας λοιπόν το γεγονός ότι την παραµονή της εισαγωγής της νέας 
δραχµής η λίρα αντιπροσώπευε 11 τρισεκατοµµύρια παλιές δραχµές και τις παραµονές 
του ελληνικού ιταλικού πολέµου η χρυσή λίρα ισοδυναµούσε µε 2.000 δραχµές. Το 
εύρος απαξίωσης της παλιάς πληθωριστικής δραχµής προσδιορίστηκε βάσει της σχέσης 
των ισοτιµιών της χρυσής λίρας µε την παλαιά δραχµή όπως αυτή καθοριζόταν πριν τον 
ελληνοϊταλικό πόλεµο και πριν την εισαγωγή της νέας δραχµής και βάσει αυτού 
ορίστηκε σε 11 τρισεκατοµµύρια:2000:50 δισεκατοµµύρια, συνεπώς η ισοτιµία της νέας 
δραχµής ένα της παλαιάς ορίστηκε 1:50.000.000.000. Η ισοτιµία της νέας δραχµής προς 
τη χάρτινη στρατιωτική λίρα προσδιορίστηκε βάσει της σχέσης 30 τρισεκατοµµύρια:50 
δισσεικατοµµύρια=600 δραχµές (Καλαφάτης 2004: 48). 

H T.τ.Ε την ηµέρα εισαγωγής της νέας δραχµής εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, 
µεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι η κυκλοφορία της νέας δραχµής είχε αντίκρισµα από 
κάλυµµα της που βρισκόταν στο εξωτερικό και αποτελείται από αυτούσιο χρυσό και 
αγγλικών λιρών ανερχόµενο στο ποσό των 43 εκατοµµυρίων λιρών Αγγλίας. (Τ.τ.Ε 
1978:247). Η ανακοίνωση αυτή αποσκοπούσε στην τόνωση της εµπιστοσύνης του 
κοινού στη νέα δραχµή µε νοµισµατικούς όρους, καθόσον η σχεδόν εκµηδενισµένη 
παραγωγική δυναµικότητα και οι διαλυµένες υποδοµές της χώρας δεν ήταν σε καµία 
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περίπτωση σε θέση να υποστηρίζουν την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ενός όγκου 
αγαθών που θα στήριζε την αγοραστική δύναµη της νέας δραχµής. Η νέα δραχµή 
συνδέθηκε τελικά άµεσα µόνο µε τη χάρτινη στρατιωτική αγγλική λίρα, µε την οποία η 
Τ.τ.Ε ανέλαβε να εξασφαλίσει σταθερή ισοτιµία µε τη νέα δραχµή (Τ.τ.Ε 1978:249). 
Εντούτοις η Τ.τ.Ε λίγες µόνο ηµέρες µετά την εισαγωγή της νέας δραχµής αναγκάστηκε 
να επέµβει για να συγκρατήσει την τιµή της χρυσής λίρας, αναθέτοντας το έργο αυτό 
στην Ε.Τ.Ε. Η συγκράτηση της τιµής της χρυσής λίρας ορίστηκε στο επίπεδο των 2.850 
δραχµών, στοχεύοντας στη αποτροπή µεγαλύτερης ύψωσης που µε τον ψυχολογικό 
αντίκτυπο που θα προκαλούσε στην αγορά θα οδηγούσε στην ανατροπή της 
νοµισµατικής σταθεροποίησης (Τ.τ.Ε 1978:249). 

Η διοίκηση της Τ.τ.Ε µε την επέµβασή της στην αγορά απέβλεπε σε µία εντελώς 
προσωρινή στήριξη της νέας δραχµής, και ειδικότερα µέχρι τις αρχές του ∆εκεµβρίου 
του 1944, δεδοµένου ότι υπήρξε η ελπίδα πως ως τότε θα είχε επιτευχθεί ειρηνική 
επίλυση της πολιτικής κρίσης και θα επιτυγχάνονταν η άρση του αποκλεισµού της 
πρωτεύουσας, αποκαθιστώντας έτσι την ελεύθερη επικοινωνία της Αθήνας µε την 
επαρχία. Στην περίπτωση που οι προσδοκίες αυτές ευοδώνονταν θα εκδηλωνόταν 
µεγάλη ζήτηση δραχµών από τις περιοχές της περιφέρειας και παράλληλα, µεγάλη 
αύξηση της ροής αγαθών από την επαρχία προς την πρωτεύουσα. Στη βάση αυτών των 
εξελίξεων οµαλοποίησης των µηχανισµών της αγοράς και της υποχώρησης του φόβου 
και της ανασφάλειας που διακατείχαν τον πληθυσµό, θα επέρχονταν αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης του κοινού προς τη  νέα δραχµή που θα οδηγούσε στην ανάσχεση της 
ζήτησης χρυσών λιρών. Το αποτέλεσµα αυτό θα καθιστούσε τότε περιττή κάθε 
παρέµβαση της Τ.τ.Ε για τη στήριξη της νέας δραχµής (Τ.τ.Ε 1978:251-252). 

Οι  ελπίδες όµως για  ειρηνική επίλυση της πολιτικής κρίσης και την 
οµαλοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας διαψεύσθηκαν µε τις πολεµικές 
συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα τον ∆εκέµβριο του 1944, εξέλιξε που 
φυσικά είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ευόδωση του σχεδίου νοµισµατικής 
σταθεροποίησης, ενώ η τιµή της χρυσής λίρας ακολούθησε ανοδική πορεία µε ιλιγγιώδη 
ρυθµό (Τ.τ.Ε 1978:252), γεγονός που σήµαινε την de facto ανατροπή της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στις 8 Ιανουαρίου 1945 τον καθηγητή, και 
εµπνευστή του σχεδίου νοµισµατικής σταθεροποίησης, Ξενοφών Ζολώτα σε παραίτηση 
από τη θέση του συνδιοικητή της Τ.τ.Ε, ενώ τη διοίκηση του ιδρύµατος ανέλαβε εκ νέου 
ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, που κατέλαβε επίσης το αξίωµα του Αντιπροέδρου της 
κυβέρνησης και τη θέση του υπουργού Εφοδιασµού (Τ.τ.Ε 1978:253). 

Κατά τον Ζολώτα αιτία της αποτυχίας της  νοµισµατικής σταθεροποίησης, πέραν 
βεβαίως των συγκρούσεων του ∆εκεµβρίου, αποτέλεσε η αδυναµία συγκράτησης των 
δηµοσίων δαπανών και η κάλυψη µέσω της προσφυγής στο εκδοτικό προνόµιο, ενώ 
παράλληλα µε αυτή την εξέλιξη η έντονη έλλειψη τροφίµων και άλλων αγαθών πρώτης 
ανάγκης κατέστησαν αναπόφευκτη την αύξηση των τιµών σε πολύ υψηλά επίπεδα 
(Ζολώτας 1945:61). Μάλιστα ο ίδιος ο Ζολώτας εισηγείται τους επόµενους τρεις µήνες 
µετά την αποτυχία της νοµισµατικής σταθεροποίησης να ανασταλεί κάθε προσπάθεια 
στήριξης από την Ε.Τ.Ε. της ισοτιµίας της νέας δραχµής έναντι της χρυσής λίρας στο 
επίπεδο των 2.850 δραχµών, µέσω της αγοραπωλησίας χρυσών λιρών, διότι µια τέτοια 
πολιτική θα οδηγούσε, µε τις επικρατούσες συνθήκες, στην απώλεια του αποθέµατος 
χρυσών λιρών που διέθετε η Τ.τ.Ε, χωρίς κανένα αποτέλεσµα (Ζολώτας 1945:62). 

Συµπληρωµατικές ερµηνείες για την αποτυχία της προσπάθειας νοµισµατικής 
σταθεροποίησης δόθηκαν και από άλλες προσωπικότητες της οικονοµικής ζωής ή της 
επιστηµονικής σκέψης, της χώρας. Ειδικότερα, ο Γεώργιος Πεσµαζόγλου µε άρθρο του 
στην εφηµερίδα «Ανεξαρτησία» υποστήριζε ότι η νοµισµατική σταθεροποίηση Εθνικής 
Ενότητας καθυστερηµένα, καθώς θεωρούσε ότι αν η νοµισµατική διαρρύθµιση 
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υλοποιούνταν νωρίτερα, το εύρος του εκµηδενισµού της παλαιάς δραχµής θα ήταν 
µικρότερο και το κόστος για την ελληνικό λαό πιο περιορισµένο. Σύµφωνα πάλι µε 
νεότερους ερευνητές, η σταθεροποίηση πραγµατοποιήθηκε εσπευσµένα, και  κατά 
συνέπεια έπρεπε το σχέδιο της νοµισµατικής σταθεροποίησης να εφαρµοστεί σε 
µεταγενέστερο χρόνο (Καλαφάτης 2004:49). 

Ο Γεώργιος Μαϊµούκας υποστήριξε ότι το εύρος του εκµηδενισµού της παλιάς 
δραχµής λειτούργησε αρνητικά για την επιτυχή έκβαση της σταθεροποίησης και η 
κριτική του επικεντρώνεται στο ότι ως βάση των υπολογισµών ελήφθη η µέση τιµή της 
χρυσής λίρας σε παλιές δραχµές, που την παραµονή της διαρρύθµισης είχε αυξηθεί 
υπέρµετρα (Καλαφάτης 2004:49-50). 

Ο ∆ηµήτριος ∆ελιβάνης εστίασε την κριτική του στις αντιφάσεις που υπήρξαν 
µεταξύ των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής και των άλλων κλάδων της οικονοµικών 
πολιτικής. Συγκεκριµένα, ενώ η νοµισµατική πολιτική επιδίωκε τη σταθεροποίηση της 
εσωτερικής αξίας της νέας δραχµής, ή ακόµα και την ενίσχυσή της, οι αµοιβές στις 
κατώτερες µισθολογικές κλάσης καθορίστηκαν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από αυτά 
που ίσχυαν προπολεµικά, µε συνέπεια την ύψωση του επιπέδου τιµών. Ασυµβίβαστη, 
κατά την κριτική του ∆ελιβάνη, υπήρξε και η επιδίωξη της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης µε την πρακτική της προσφυγής του ∆ηµοσίου στο εκδοτικό προνόµιο 
για την κάλυψη των δηµοσιονοµικών αναγκών, ενώ θα έπρεπε για το σκοπό αυτό να 
πουληθούν  σε υψηλές τιµές τα εισαγόµενα αγαθά, ώστε να περιοριζόταν η αγοραστική 
δύναµη του κοινού και η δυνατότητά του να προµηθεύεται χρυσές λίρες (∆ελιβάνης 
1946:113). 

Οι εκτιµήσεις, του καθηγητή και υφυπουργού Οικονοµικών της κυβέρνησης 
Εθνικής Ενότητας, ΄Αγγελου Αγγελόπουλου αναφορικά µε τα αίτια αποτυχίας της 
νοµισµατική διαρρύθµισης περιστράφηκαν γύρω από την έκρυθµη πολιτική κατάσταση 
και των γεγονότων του ∆εκεµβρίου που οδήγησαν στην παραίτηση την κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας, εξέλιξη που δεν επέτρεψε στο όλο εγχείρηµα, να στηριχτεί σε µια 
σειρά κοινωνικών µέτρων, όπως η δίωξη όσων πλούτισαν κατά τη διάρκεια της κατοχής, 
σηµειώνονται ιδιαίτερα ότι η έλλειψη ξένης βοήθειας βάρυνε αποφασιστικά στην 
αποτυχία της όλης προσπάθειας (Καλαφάτης 2004:50). 

Στη διάρκεια των έξι µηνών που ακολούθησαν την εµφύλιο σύγκρουση του 
∆εκεµβρίου του 1944, στην ελληνική οικονοµία επικράτησε κατάσταση πλήρους  
«Laissez Faire», ως αποτέλεσµα της έλλειψης πολιτικής βούλησης και διοικητικής 
ανεπάρκειας. Στο διάστηµα αυτό η τιµή της χρυσής λίρας ανήλθε από τις 500 στις 19.000 
δραχµές, και κατά την ίδια περίοδο τα φορολογικά και λοιπά έσοδα κάλυπταν µόλις το 10 
µε 25% των δηµοσίων δαπανών και οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονταν µε την έκδοση 
τραπεζογραµµατίων, δηλαδή από το εκδοτικό προνόµιο. Στην ίδια χρονική περίοδο ο 
όγκος παραγωγής σηµειώνει οριακή άνοδο, µε τις πληθωριστικές πιέσεις όµως να 
εντείνονται και το δείκτη του κόστους ζωής να ανέρχεται σηµαντικά και τα 
δηµοσιονοµικά έσοδα να εµφανίζουν βελτίωση λόγω της αύξησης των προµηθειών της 
ξένης βοήθειας που εισάγονται στη χώρα. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα υποχωρεί καθώς 
τα έσοδα που δεν προέρχονται από δηµόσιο δανεισµό, ανέρχονται το Μάιο του 1945 σε 
50% του συνόλου των δηµοσίων δαπανών (Καλαφάτης 2004:54). 

Για την αντιµετώπιση του νέου πληθωρισµού ψηφίστηκε ο νόµος του 362 της 4ης 
Ιουνίου, ο δεύτερος περί Νοµισµατικής ∆ιαρρύθµισης. Ο νέος νόµος παρείχε την 
ευχέρεια στην Τ.τ.Ε να ρυθµίζει µε ειδικό δελτίο που εξέδιδε η ίδια τη σχέση της δραχµής 
προς τα ξένα νοµίσµατα και ειδικότερα µε την αγγλική λίρα και το αµερικάνικο 
δολλάριο. Η Τ.τ.Ε όρισε τη δεδοµένη στιγµή τη σχέση της αγγλικής λίρας σε 2.000 
δραχµές και του αµερικανικού δολλαρίου σε 500 δραχµές (Τ.τ.Ε.1978:253). 
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Ο Βαρβαρέσος ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε την κυβέρνηση Βούλγαρη, 
ανέλαβε εκ νέου τη διοίκηση της Τ.τ.Ε, την Αντιπροεδρία της κυβέρνησης και το 
Υπουργείο Ανεφοδιασµού, δροµολογώντας µε το νόµο 362 της 4ης Ιουνίου 1945 το νέο 
εγχείρηµα νοµισµατικής σταθεροποίησης, καθορίζοντας ταυτόχρονα την ελληνική 
κατεύθυνση της οικονοµικής πολιτικής µε επίκεντρο τη σταθεροποίηση της αγοραστικής 
δύναµης της δραχµής (Τ.τ.Ε 1978:253). Η πολιτική του Βαρβαρέσου κατά τη διάρκεια 
αυτή της θητείας επιχείρησε να κινηθεί στη βάση πέντε αξόνων. Ο πρώτος άξονας 
στηριζόταν στη φορολόγηση των ευπορότερων τάξεων και αυτών που είχαν πλουτίσει 
κατά την κατοχή. Η φορολόγηση αυτών των οµάδων, όπως ήταν οι βιοµήχανοι, οι 
έµποροι, οι βιοτέχνες και οι γιατροί, βασίστηκε στη χρήση αντικειµενικών κριτηρίων, 
όπως πολλαπλασιαστές του προπολεµικού ενοικίου ή της προπολεµικής αξίας των 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στην περίπτωση της µεταποίησης (Κωστής 2002:49). Ο 
δεύτερος άξονας αφορούσε την αποτελεσµατική διανοµή της βοήθειας της U.N.R.R.A. 
µε στόχο να ικανοποιηθούν τα άτοµα που πραγµατικά είχαν ανάγκη, αλλά και να 
διευκολυνθεί η αύξηση της παραγωγής µε τον παράλληλο έλεγχο των  ποσοστών 
κέρδους. Έτσι η διανοµή βάσει δελτίου επεκτάθηκε από τα είδη διατροφής και στα είδη 
ιµατισµού, ενώ λόγω της  µεγάλης έλλειψης που παρατηρήθηκε στην επάρκεια αυτών 
των αγαθών, το ∆ηµόσιο εξυπηρέτησε προνοµιακά ορισµένες κατηγορίες πληθυσµού, 
όπως οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθορίζοντας χαµηλότερες τιµές από αυτές που 
επικρατούσαν. Εκ παραλλήλου η βιοµηχανική επεξεργασία των πρώτων υλών που 
εισάγονταν από την U.N.R.R.A. θα πραγµατοποιούνταν για λογαριασµό του ∆ηµοσίου, 
το οποίο θα χρηµατοδοτούσε την παραγωγική διαδικασία µέσω πιστώσεων της Τ.τ.Ε, 
θεωρώντας ότι µε αυτόν τον τρόπο θα ήταν σε θέση να ελέγξουν τα υπέρογκα κέρδη της 
βιοµηχανίας (∆ελιβάνης 1946:131). Τρίτος άξονας της πολιτικής Βαρβαρέσου 
αποτέλεσε η επαναφορά των διατιµήσεων και τέταρτος άξονας η σταθεροποίηση µισθών 
και ηµεροµισθίων σε επίπεδο που να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονοµίας. 
Στο πλαίσιο αυτό οι πάσης φύσεων απολαβές των µισθωτών αυξήθηκαν από τις 1η 
Ιουνίου 1945 κατά 50%, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν ανώτατα όρια τιµών πολλών 
αγαθών και η υπέρβαση των ορίων αυτών θεωρήθηκε αγορανοµικό παράπτωµα, όπως 
άλλωστε συνέβη εν µέρει και µε τις αποδοχές των µισθωτών, όπου οι εργοδότες είχαν το 
δικαίωµα να προβούν σε αυξήσεις της τάξεως του 35%  κατά ανώτατο όριο, εάν η 
απόδοση της εργασίας ήταν εξαιρετική (∆ελιβάνης 1946: 131). Τελευταίος άξονας του 
προγράµµατος Βαρβαρέσου ήταν η περιφρούρηση του συναλλαγµατικού αποθέµατος, το 
οποίο θα διατίθεντο µόνο για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης (Κωστής 2002:50). 

Η κατεύθυνση των µέτρων αυτών αν και κρίνεται, κατά το µάλλον ή ήττον, ως 
ορθή, εντούτοις επιτυχής εφαρµογή των µέτρων αυτών προϋπέθετε µία ικανή δηµόσιο 
διοίκηση που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις της υλοποίησής 
τους, ενώ απουσίαζε και ένα στοιχειώδες επίπεδο κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης. 
Οι αιτίες γι’ αυτό το γεγονός πρέπει να αναζητηθούν στην υπονοµευτική στάση που 
τήρησαν τα στρώµατα που θίγονταν από τους νέους φόρους που επιβλήθηκαν, κυρίαρχα 
σε βιοµηχάνους εµπόρους και σε ευρείες κατηγορίες επαγγελµατιών, προκειµένου να 
αυξηθούν τα τακτικά έσοδα του κράτους και να καταστεί δυνατή η απόσπαση µέρους του 
κατοχικού πλούτου από τα στρώµατα εκείνα που εκµεταλλευτήκαν τις ανώµαλες 
συνθήκες της κατοχικής περιόδου για να συσσωρεύουν δυσθεώρητα κέρδη, ήταν εκείνα 
που θίγονταν από τις στοχεύσεις της σταθεροποιητικής πολιτικής Βαρβαρέσου, µία 
πολιτική που δεν περιορίζονταν στη λήψη µέτρων διαχειριστικής υφής που 
αποσκοπούσαν στην διαµόρφωση νοµισµατικών και λοιπών χρηµατικών µεγεθών, αλλά 
παρέµβαινε στην σφαίρα της πραγµατικής οικονοµίας και των δοµών της παραγωγικής 
δραστηριότητας, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των θιγόµενων 
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κοινωνικών οµάδων και τριγµούς στο πελατειακά διαρθρωµένα πολιτικό σύστηµα 
(Καζάκος 2001:69). 

Σε ανυπέρβλητες δυσκολίες προσέκρουσαν και τα µέτρα ελέγχου της παραγωγής 
και διακίνησης των προϊόντων. Σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς του προγράµµατος οι 
πρώτες ύλες θα κατανέµονταν στη βιοµηχανία υπό τον όρο ότι η τελευταία θα 
αναλάµβανε να παραδώσει  ανάλογο προϊόν. Οι σχεδιασµοί όµως αυτοί προσέκρουσαν 
στην κυβερνητική αστάθεια, καθώς η συχνότατη αλλαγή κυβερνήσεων µέχρι και το 1952 
δηµιούργησε εύλογη δυσπιστία στο κοινωνικό σύνολο για τη χρονική διάρκεια 
εφαρµογής των εκάστοτε πολιτικών σχεδιασµών, και στις πρακτικές που είχαν αναδοθεί, 
και αποδώσει, κατά την κατοχή, όπως η νοµισµατική κερδοσκοπία, η κερδοσκοπία που 
βασιζόταν στην τακτική  της αποθεµατοποίησης των αγαθών και ο µαυραγοριτισµός 
(Καζάκος 2001:69).  

Η απαγόρευση των συναλλαγών σε χρυσό, που επίσης εντάσσονταν στους 
σχεδιασµούς της πολιτικής Βαρβαρέσου, και ο έλεγχος των εισαγοµένων πρώτων υλών, 
όπως η διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης µε δελτίο, συνιστούσαν µέτρα που επιχειρούσαν 
να αποστερήσουν τη δυνατότητα από τους παράγοντες της αγοράς να συνεχίσουν τις 
κατοχικές πρακτικές πλουτισµού τους και να στηρίξουν το εισόδηµα και το βιοτικό 
επίπεδο των µισθοσυντήρητων, των συνταξιούχων και εν γένει των ασθενέστερων 
κοινωνικών οµάδων. Αυτή η αναδιανεµητική στόχευση επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί µε 
τρόπο που την ενέτασσε λειτουργικά στην προσπάθεια νοµισµατικής σταθεροποίησης, 
καθώς δηµιουργούσε συνθήκες που δρούσαν ανασταλτικά στην εµφάνιση φαινόµενων 
κερδοσκοπίας και εποµένως, εξέλιξη που έθετε τις βάσεις για τη συγκράτηση ή µείωση 
των πληθωριστικών πιέσεων.  

Η επίτευξη νοµισµατικής σταθερότητας αποτελούσε όµως και πρωταρχικό στόχο 
της βρετανικής πολιτικής που στήριζε, υλικά και ιδεολογικά, το ελληνικό αστικό 
καθεστώς, διότι η βεβαρηµένη οικονοµική κατάσταση επιδείνωνε τις κοινωνικές 
εντάσεις ου εκδηλώνονταν µε εργατικές απεργίες και µε δηµόσιες αντιπαραθέσεις των 
λίαν εµπόρων µε τους βιοµηχάνους. Αυτές οι συνθήκες αποµάκρυναν την προοπτική της 
σταθεροποίησης της πολιτικής κατάστασης και κατά συνέπεια παρετείναν την ανάγκη 
δαπανηρής βρετανικής παρουσίας για την άσκηση του πολιτικού και στρατιωτικού 
ελέγχου της Ελλάδας. Η επιλογή λοιπόν του Βαρβαρέσου και οι ευρείες αρµοδιότητες 
που κατείχε, αποτελούσαν, σε µεγάλο βαθµό, προϊόν βρετανικής παρέµβασης, ήλπιζε ότι 
πολιτική νοµισµατικής σταθεροποίησης του Βαρβαρέσου θα οµαλοποιούσε την 
οικονοµική και πολιτική κατάσταση, εξέλιξη που θα µείωνε το οικονοµικό βάρος της 
στήριξης του αστικού καθεστώτος της χώρας. (Χατζηιωσήφ 2003: 292). 

Η πολιτική Βαρβαρέσου παρά τα αρχικά θετικά αποτελέσµατά της, όπως η 
κατακόρυφη µείωση της τιµής της χρυσής λίρας από τις 17.000 στις 10.500 δρχ. και η 
σταδιακή αύξηση των δηµοσίων εσόδων, διήρκησε µόλις τρεις µήνες, καθώς από τα 
µέσα Αυγούστου άρχισαν να εµφανίζονται εκ νέου προβλήµατα, µε πιο σηµαντικά την 
άνοδο των τιµών, την έλλειψη αγαθών στην αγορά, τις απεργίες των δηµοσίων 
υπηρεσιών, λόγω των εκκαθαρίσεων που πραγµατοποιούνταν (Κωστής 2002:50). 
Παράλληλα και οι εισαγωγές της U.N.R.R.A. υπολείπονταν σηµαντικά εκείνων που 
είχαν προβλεφθεί, επιδεινώνοντας το σταθεροποιητικό έργο του Βαρβαρέσου, ο οποίος 
ύστερα από διαπραγµατεύσεις µε τις σύµµαχες χώρες θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει 
ικανοποιητική ενίσχυση που θα του επέτρεπε να µειώσει τις τιµές των αγαθών και να 
εξοικονοµήσει συνάλλαγµα (∆ελιβάνης 1946:128-129). 

Η απροθυµία του συµµαχικού παράγοντα να στηρίξει αποτελεσµατικά το σχέδιο 
Βαρβαρέσου, η αντίδραση που σηµειώθηκε από το θιγόµενα οικονοµικά συµφέροντα και 
η απουσία ενός κρατικού µηχανισµού που θα ήταν σε θέση να εφαρµόσει και να ελέγξει 
τα µέτρα του σταθεροποιητικού προγράµµατος, οδήγησαν σε αποτυχία την πολιτική 
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Βαρβαρέσου και τον ίδιο στην υποβολή της παραίτησής του από όλες τις θέσεις που 
κατείχες στις 2 Σεπτεµβρίου του 1945. 

Ιδιαίτερη έµφαση στην ερµηνεία της αποτυχίας του σταθεροποιητικού 
εγχειρήµατος του Βαρβαρέσου πρέπει να αποδοθεί στις αντιδράσεις των βιοµηχάνων 
έναντι της ακολουθούµενης πολιτικής. Πέραν των µέτρων που έθιγαν τις οικονοµικές 
οµάδες που είχαν συσσωρεύσει µεγάλο πλούτο ή είχαν διευρύνει σηµαντικά την 
εισοδηµατική τους επιφάνεια κατά την κατοχή, ανάµεσα στους οποίους 
περιλαµβάνονταν και οι βιοµήχανοι, οι τελευταίοι αντιδρούσαν όχι µόνο στην επιβολή 
της φορολογίας που προέβλεπε το πρόγραµµα σταθεροποίησης, αλλά κυρίως στις 
συµφωνίες για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών ειδών λαϊκής κατανάλωσης, όπως 
και λοιπόν αγαθών πρώτης ανάγκης, µε πρώτες ύλες και ενέργεια που έθετε στη διάθεσή 
τους το κράτος (Χατζηιωσήφ 2003:293). Παρόλο που οι διαφωνίες επικεντρώθηκαν 
φαινοµενικά σε επιµέρους ζητήµατα, όπως το ποσοστό κέρδους των βιοµηχάνων και την 
επιτρεπτή φύρα, η λυσσώδης και πολυεπίπεδη αντίδραση των βιοµηχάνων, υπό την 
ηγεσία του Χριστόφορου Κατσαµπά, προέδρου του Σ.Ε.Β και διευθύνοντος συµβούλου 
της κλωστοϋφαντουργίας Πειραϊκή Πατραϊκής, εταιρίας µε ισχυρούς πιστωτικούς 
δεσµούς µε την Ε.Τ.Ε, καταδεικνύουν τις ανησυχίες που προκαλούσε στους βιοµηχάνους 
η εφαρµογή του εγχειρήµατος Βαρβαρέσου που θεωρούσαν ότι µπορούσε να οδηγήσει 
σε µία µονιµότερη στέρηση της ελεύθερης διάθεσης της ιδιοκτησίας του (Χατζηιωσήφ 
2003:293). 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι κερδοσκοπικές και εκβιαστικές τακτικές των 
εµπόρων αγροτικών προϊόντων που κρίνοντας ως ασύµφορες τις τιµές διατίµησης που 
όριζε το πρόγραµµα σταθεροποίησης, δηµιούργησαν τεχνητή έλλειψη των αγροτικών 
αγαθών στην αγορά της πρωτεύουσας, ενώ η κακή σοδειά της χρονιάς αυτής και η 
αποτυχία της συγκέντρωσης του ελαιόλαδου, σε συνδυασµό µε την έλλειψη πολιτικής 
στήριξης του Βαρβαρέσου, από την ελληνική κυβέρνηση, (Κωστής 2002:51), καθώς και 
η απουσία βοήθειας από την Αγγλία και τις Η.Π.Α για την εισαγωγή, όπως είχε 
συµφωνηθεί, ελαιολάδου από την Ιταλία, έδωσε χαρισµατική βολή στο σταθεροποιητικό 
πρόγραµµα του Βαρβαρέσου (Χατζηιωσήφ 2003:225). Στις επικρίσεις που 
διατυπώθηκαν για τη στάση που τήρησαν οι βιοµήχανοι απέναντι στην υλοποίηση του 
σταθεροποιητικού προγράµµατος Βαρβαρέσου, επικρίσεις που εστιάζονταν στην 
απροθυµία κρατικού ελέγχου της παραγωγής και των τιµών των αγαθών και στην 
παρεµβολή προσκοµµάτων στην οµαλή επαναλειτουργία των εργοστασίων, καθώς και 
στην αύξηση των τιµών των αγαθών, ανέλαβε να απαντήσει ο Σ.Ε.Β. Ειδικότερα ο 
πρόεδρος του Σ.Ε.Β Χριστόφορος Κατσάµπας έκανε γνωστή στο Βαρβαρέσο την 
αντίληψη των βιοµηχάνων για την απαραίτητη όσο και επιτακτική ανάγκη κρατικής 
παρέµβασης, λόγω των συνθηκών που δηµιουργήσει ο πόλεµος και η κατοχική περίοδος, 
ενώ ταυτόχρονα υπογράµµιζε την αναγκαιότητα η κρατική παρέµβαση να είναι 
ανταλλαγµένη γραφειοκρατικές αγκυλώσεις (Σ.Ε.Β 1945:26). Κινούµενες στο ίδιο 
πλαίσιο οι προτάσεις του Σ.Ε.Β.κινούνταν στην κατεύθυνση συνεργασίας της κρατικής 
παρέµβασης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, µε την τελευταία να αναλαµβάνει το έργο 
της υποβολής εκθέσεων αναφορικά µε τη παραγωγική δυνατότητα των βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων, των απαιτούµενων πρώτων υλών, του τρόπου χρηµατοδότησης της 
παραγωγής και του βέλτιστου τρόπου διάθεσης των παραγόµενων αγαθών. Ευθύνης του 
κράτους θα αποτελούσε ο προσδιορισµός των βιοµηχανικών κλάδων που θα έπρεπε κατά 
προτεραιότητα να επανακινηθούν, αλλά και στη συγκρότηση µικρών επιτροπών από 
κρατικούς λειτουργούς και στελέχη των βιοµηχανιών που θα διέθεταν συµβουλευτικό 
ρόλο πάνω σε θέµατα των προβληµάτων που ανέκυπταν στην παραγωγική διαδικασία 
και στη διευθέτηση εργατικών ζητηµάτων (Σ.Ε.Β 1945:27). Ο Σ.Ε.Β µάλιστα υποστήριξε 
ότι οι κατηγορίες εναντίων των βιοµηχάνων προέρχονταν από το Βαρβαρέσο και τον 
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συνεργάτη του Ιερώνυµο, οι  οποίοι µέσω του Τύπου µέµφονταν τους βιοµηχάνους ότι 
επιχειρούσαν να µαταιώσουν το σχέδιο βιοµηχανοποίησης, των πρώτων υλών για 
λογαριασµό του κράτους και να πλουτίσουν εις βάρος του ελληνικού λαού 
παρεµβάλλοντας πάσης φύσεως κωλύµατα στο έργο των επιτροπών κόστους και ελέγχου 
της παραγωγής που είχαν συσταθεί για να επιβλέπουν την οµαλή εφαρµογή του 
σταθεροποιητικού προγράµµατος, και ιδιαίτερο το σκέλος του προγράµµατος που 
αφορούσε τον εφοδιασµό των παραγωγικών µονάδων µε πρώτες ύλες που θα 
προµηθεύονταν από το κράτος και θα προέρχονταν από την παροχή της συµµαχικής 
βοήθειας. Ο Σ.Ε.Β αντέτεινε ότι οι εκπρόσωποι των βιοµηχάνων αποτελούσαν σε όλες 
τις επιτροπές την µειοψηφία και εποµένως δεν ήταν σε θέση να επιβάλλουν τις απόψεις 
τους, ενώ σε τελική ανάλυση οι θέσεις των βιοµηχάνων θα µπορούσαν να ακυρωθούν 
στην πράξη από τις φάσεις του ίδιου του Βαρβαρέσου (Σ.Ε.Β 1945:30). 
 Περαιτέρω οι αιτιάσεις του Σ.Ε.Β επικεντρώθηκαν στην καθυστέρηση 
παράδοσης των πρώτων υλών στις βιοµηχανίες µε αποτέλεσµα η παραγωγή να µην 
κατορθώσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράµµατος σταθεροποίησης, αφού 
η µη έγκαιρη παράδοση των παραγωγικών εισροών, όπως του βαµβακιού, του 
πετρελαίου και του ελαιόλαδου, κατέστησε αναπόφευκτη την εµφάνιση ελλείψεων στην 
αγορά και την ύψωση των τιµών των αγαθών, εξέλιξη που έθεσε σε κίνηση τις 
κερδοσκοπικές πρακτικές και την πληθωριστική διαδικασία (Σ.Ε.Β 1945:31-43). Ως 
επιπρόσθετο λόγω της αποτυχίας του σχεδίου νοµισµατική σταθεροποίησης ο Σ.Ε.Β 
προέβαλε την ανεπαρκή χρηµατοδοτική στήριξη των βιοµηχανιών από το τραπεζικό 
σύστηµα, στήριξη που αποτελούσε, κατά τον Σ.Ε.Β, µείζονα προϋπόθεση για την οµαλή 
παραγωγική διαδικασία (Σ.Ε.Β  1945:41,44). Συνεπώς η κριτική του Σ.Ε.Β εστιάστηκε 
στον ελλιπή συντονισµό, στην ελλιπή και την καθυστερηµένη διοχέτευση των πρώτων 
υλών στις βιοµηχανίες και στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, παράγοντες που 
κατέστησαν προβληµατική την εφαρµογή του παραγωγικού σκέλους του προγράµµατος 
νοµισµατικής σταθεροποίησης και, κατά τον Σ.Ε.Β, το οδήγησαν σε αποτυχία.  
 Οι αποκλίσεις των δύο σχεδίων νοµισµατικής σταθεροποίησης, των Ζολώτα και 
Βαρβαρέσου, όπως καταδεικνύεται, από την παραπάνω ανάλυση, δεν διαφοροποιούνταν 
µόνο στον τρόπο διαχείρισης του συναλλαγµατικού αποθέµατος ή  στο εύρος της 
κρατικής παρέµβασης στην οικονοµία όπου η πολιτική Ζολώτα ήταν προσανατολισµένη 
σε µία φιλελεύθερη λειτουργία της οικονοµίας. Κεφαλαιώδης σηµασίας 
διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα προγράµµατα σταθεροποίησης υπήρξαν  , πέραν από τις   
νοµισµατικές και κοινωνικές στοχεύσεις τους, αναφορικά και µε τη χρησιµοποίηση της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής ως εργαλείου πραγµατοποίησης των στοχεύσεων των δύο 
σταθεροποιητικών προσεγγίσεων. 

Αναλυτικότερα κοινό σηµείο του δηµοσιονοµικού σκέλους των δύο 
προγραµµάτων αποτελούσε η αναβίωση δοκιµών τεχνικής της προπολεµικής περιόδου, 
όπου οι δηµοσιονοµικές εισροές αντλούνταν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους από την 
απόδοση των έµµεσων φόρων, κυρίως από τους δασµούς και τους φόρους κατανάλωσης. 
Με δεδοµένη την προοπτική της εξωτερικής βοήθειας, και οι δύο προτάσεις 
προσέβλεπαν στην είσπραξη σηµαντικών φορολογικών εσόδων µέσω της πώλησης της 
εισαγόµενης βοήθειας. Τα εισαγόµενα είδη αφορούσαν βασικά αγαθά ευρείας 
κατανάλωσης και ενδιάµεσα αγαθά και εξοπλισµό για την αγροτική και βιοµηχανική 
παραγωγή. Τα φορολογικά έσοδα όµως που θα προέκυπταν από την πώληση της ξένης 
βοήθειας, υπολείπονταν από το µέγεθος για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού, καθώς 
η κατανάλωση σε σχέση µε την προπολεµική περίοδο είχε σηµειώσει κάµψη, ενώ 
αντίθετα οι κρατικές δαπάνες είχαν αυξήσει το σχετικό τους µέγεθος (Σταθάκης 
.2004:61). 
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Με αφετηρία την παραπάνω διαπίστωση ο Ζολώτας συµπεριέλαβε στις 
προτάσεις του προγράµµατος σταθεροποίησης που εισηγήθηκε στην κυβέρνηση Εθνικής 
Ενότητας την ελεύθερη εισαγωγή των ιδιωτικών αγαθών ειδών πολυτελείας. Έχοντας ως 
δεδοµένο την άνιση κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος θα εκδηλώνονταν ζήτηση για 
είδη πολυτελείας από τις πιο εύπορες κοινωνικές οµάδες, οπότε από την πώληση των 
αγαθών αυτών εισέρρεαν σηµαντικοί φορολογικοί πόροι στα δηµόσια ταµεία (Σταθάκης 
2004:62). Αυτές οι προτάσεις ακολουθούσαν τη λογική της προπολεµικής φορολογικής 
δοµής και δεν έθιγαν στην ουσία την διάρθρωση της κατανοµής του εθνικού πλούτου, 
και κατ’ επέκταση άφηναν άθικτα τα κοινωνικά δεδοµένα που κληροδότησε η κατοχική 
περίοδος. Οι εισηγήσεις του για τη  διάθεση των εισαγωγών της  U.N.R.R.A σε υψηλές 
τιµές και η επιβολή υψηλής φορολογίας των ειδών πολυτελείας, δεν αναρτούσαν το 
περιεχόµενο και τις στοχεύσεις του σταθεροποιητικού σχεδίου του Ζολώτα, δεδοµένου 
των προτάσεών του για την ανώνυµη και ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο 
συµβουλευτικό απόθεµα της Τ.τ.Ε και στην απουσία κρατικής παρέµβασης και ρύθµισης 
στον παραγωγικό µηχανισµό της χώρας.  

Ο Βαρβαρέσος απέρριψε το ενδεχόµενο εισαγωγών ειδών πολυτελείας, διότι θα 
αποτελούσε παραδοξότητα, απαιτείται από τον ξένο παράγοντα να προσφέρει 
συναλλαγµατικούς πόρους ώστε να γίνουν εισαγωγές ειδών πολυτελείας. Παράλληλα 
έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σταθερή σχέση ανάµεσα στις τιµές των βασικών προϊόντων 
και στους µισθούς. Σ’ αυτό το πλαίσιο προέβλεπε χαµηλότερες τιµές για τις εισαγωγές 
της U.N.R.R.A ταυτόχρονα όµως προσδοκούσε και αύξηση των φορολογικών εσόδων 
από τη διεύθυνση της καταναλωτικής βάσης που επέφερε η διάθεση των εισαγωγών της 
ξένης βοήθειας µέσω του δελτίου διανοµής (Σταθάκης 2004:62). Επιπλέον, και σε 
αντίθεση µε το Ζολώτα, οι προτάσεις και οι σχεδιασµοί του Βαρβαρέσου φιλοδοξούσαν 
να προσδιορίσουν την κατανοµή του εισοδήµατος, ή τουλάχιστον να διαµορφώσουν τους 
όρους για την ανακατανοµή του, µέσω της κρατικής ρύθµισης των τιµών, των µισθών και 
των κερδών. Η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής όµως απαιτούσε τη ρήξη µε τις 
προπολεµικές µορφές της κρατικής παρέµβασης όπου απουσίαζαν τέτοιου είδους 
πρακτικές αναδιανοµής, µε τη µόνη διαφορά ότι συστήµατα διατίµησης, έστω και σε 
περιορισµένη κλίµακα είχαν εφαρµοστεί κατά το παρελθόν (Σταθάκης 2004:45). 

Η στόχευση της αναδιανοµής στο πρόγραµµα Βαρβαρέσου δεν περιοριζόταν στη 
φορολόγηση των κερδών που είχαν αποκοµίσει ορισµένες κοινωνικές οµάδες στην 
ριζική αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου, που εµφάνιζε έντονα χαρακτηριστικά 
ανισοκατανοµής και την µεσοπολεµική  περίοδο, όπου το ευπορότερο 1/6 του 
πληθυσµού ήλεγχε τα ¾ του συνολικού εθνικού εισοδήµατος και το φτωχότερο 20% του 
πληθυσµού µόλις το 1% του συνολικού εισοδήµατος (Σταθάκης 2004:63). Κατά την 
κατοχική περίοδο δεν πραγµατοποιήθηκε µόνο βίαιη ανακατανοµή του πλούτου, αλλά 
παράλληλα διευρύνθηκε και η ανισοκατανοµή του εισοδήµατος. 

Η αναδιανεµητική στόχευση της πολιτικής του Βαρβαρέσου αφενός 
αντιστρατεύονταν το µύθο ότι στη διάρκεια της κατοχής όλοι οι Έλληνες, εκτός από λίγο 
στους δωσίλογους και µαυραγορίτες, υπέφεραν και υποδήλωνε ότι υπήρξαν ευρύτερες 
κατηγορίες πληθυσµού που, είτε επειδή το επιδίωξαν είτε από την αντικειµενική τους 
θέση στην οικονοµική δοµή, επωφελήθηκαν από την οποία οικονοµική δραστηριότητα 
υπήρχε κατά την κατοχή (Χατζηιωσήφ 2003:293), και αφετέρου επιδίωκε την ριζική 
αναδιανοµή του πλούτου ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής του, στόχος που 
προϋπόθετε την αποκατάσταση του φορολογικού συστήµατος και την αναµόρφωση της 
δοµής του. Αυτή ακριβώς η επιδίωξη της πολιτικής Βαρβαρέσου και παρεµβατικής 
χαρακτήρας των µέτρων που εισήγαγε δηµιουργούσαν έντονη ανησυχία και αβεβαιότητα 
στα κοινωνικά στρώµατα που θεωρούσαν ότι τα συµφέροντά τους θα πλήττονταν και σε 
µακροπρόθεσµη βάση από την πολιτική Βαρβαρέσου. Άλλωστε και για πολλούς που 
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είχαν συσσωρεύσει  σηµαντικό πλούτο κατά της κατοχής η διατήρηση και επαύξηση της 
οικονοµικής τους επιφάνειας και η παγίωση της οικονοµικής τους ισχύς εξαρτιόταν κατά 
µείζονα λόγο από τις µεταπολεµικές πολιτικές σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης που 
θα εφάρµοζε το ελληνικό κράτος και από την πρόσβαση που θα είχαν στην κατανοµή των 
κρατικών πόρων και προµηθειών.  

Η ατελέσφορη εφαρµογή του προγράµµατος  Βαρβαρέσου κατέδειξε ότι η 
σταθεροποίηση δεν αποτελούσε «τεχνικό» πρόβληµα που η επίλυσή του παρακωλύονταν 
από τις δυσµενείς πολιτικές συνθήκες, αλλά ζήτηµα που συναρτούσε την επιτυχή έκβασή 
του από το πλέγµα των κοινωνικοοικονοµικών σχέσεων, και συµµαχικών καθώς οι 
πολιτικές σταθεροποίησης προϋπέθεταν τη διαµόρφωση κοινωνικών συναινέσεων που 
θα επέτρεπαν την αποτελεσµατική υιοθέτηση συγκεκριµένων µηχανισµών οικονοµικής 
ρύθµισης. Το εγχείρηµα της νοµισµατικής, αλλά και ευρύτερα της οικονοµικής 
σταθεροποίησης του Βαρβαρέσου, απέδειξε, µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, ότι οι 
κυρίαρχες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες ήταν σε θέση να προβάλλουν αποτελεσµατική 
αντίσταση στις προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας και των ξένων επικυρίαρχων 
δυνάµεων να επιβάλλουν προγράµµατα και πολιτικές σταθεροποίησης της οικονοµίας µε 
τρόπο που έπληττε τα κατεστηµένα συµφέροντά τους. Αυτή η διαπίστωση συνιστά 
χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων των εγχειρηµάτων σταθεροποίησης της ελληνικής 
οικονοµίας που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1950. 

 
 

4.3. Η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ ΚΑΙ Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Η παραίτηση του Κυριάκου Βαρβαρέσου το Σεπτέµβριο του 1945 από τη διοίκηση της 
Τ.τ.Ε και από τις κυβερνητικές θέσεις που κατείχε, οδήγησε στην ανάληψη της διοίκησης 
της Τ.τ.Ε από τον έως τότε υπό διοικητή της Γεώργιο Μαντζαβίνο, ο οποίος θα 
παραµείνει στη θέση αυτή µέχρι και το 1955. Μετά την παραίτηση Βαρβαρέσου η 
πολιτική του εγκαταλείφθηκε, και ακολούθησε µία περίοδος ακόµη µεγαλύτερης 
νοµισµατικής αρρυθµίας που κορυφώθηκε το δίµηνο ∆εκεµβρίου 1945-Ιανουαρίου 
1946. Το διάστηµα αυτό η υποτίµηση της δραχµής έλαβε τέτοια έκταση, που κατέστησε 
µια νέα προσπάθεια σταθεροποίησης (Τ.τ.Ε 1978:254-255). 

 Η τρίτη κατά σειρά προσπάθεια σταθεροποίησης µέσα σε διάστηµα 
δεκατεσσάρων µηνών πραγµατοποιήθηκε µε τον αναγκαστικό Νόµο 879 της 25ης 
Ιανουαρίου 1946. Η ελληνική κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που είχαν 
συσσωρευτεί  απευθύνθηκε στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, προκειµένου να 
ζητήσει την συνδροµή της για την υλοποίηση του σταθεροποιητικού εγχειρήµατος. Η 
συνδροµή της Μεγάλης Βρετανίας προς την Ελλάδα επισηµοποιήθηκε µε τη Συµφωνία 
του Λονδίνου τον Ιανουάριο του 1946. Η Συµφωνία του Λονδίνου προέβλεπε τη 
χορήγηση άτοκου δανείου 10 εκατοµµυρίων λιρών στην Ελλάδα από τη Βρετανική 
Κυβέρνηση, η απόσβεση του οποίου θα άρτυζε από….., ποσό, που σε συνδυασµό µε 
άλλα 15 εκατοµµύρια λίρες που θα κατέθετε η ελληνική κυβέρνηση στην τράπεζα της 
Αγγλίας, θα αποτελούσαν το συνολικό ειδικό συναλλαγµατικό κάλυµµα που θα στήριζε 
τη  νέα συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής η οποία σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο των 
20.000 δραχµών σε σχέση µε την λίρα Αγγλίας και αντίστοιχα των 5.000 δραχµών µε το 
αµερικάνικο δολλάριο (Τ.τ.Ε 1978:254-255). Η Βρετανική κυβέρνηση αναλάµβανε 
επίσης την υποχρέωση να διαγράψει τα χρέη προηγούµενων δανείων, ύψους 46 
εκατοµµυρίων λιρών, να απελευθερώσει τις ελληνικές συναλλαγµατικές καταθέσεις που 
τηρούνταν στη Βρετανία, να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την 
εξασφάλιση δανείων από τη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία 
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είχε ιδρυθεί µε βάση τη Συµφωνία του Bretton Woods, να πουλήσει ρουχισµό, πρώτες 
ύλες και µηχανολογικό εξοπλισµό από τα πλεονάζοντα υλικά του πολέµου, αξία 95 
εκατοµµυρίων λιρών, καθώς και 12 ακτοπλοϊκών σκαφών. Επιπροσθέτως η Βρετανική 
πλευρά υποσχόταν, βάσει της Συµφωνίας του Λονδίνου να στηρίζει το ελληνικό αίτηµα 
για την κατάργησή το ∆.Ο.Ε. που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 1898, όπως και να 
οργανώσει την αποστολή εµπειρογνωµόνων για περίοδο διάρκειας από 18 έως 24 µήνες. 
(∆ελιβάνης 1946:140-141), (Σταθάκης 2004:86). 

Η ελληνική κυβέρνηση από την πλευρά της, πέραν των όρων που αφορούσαν τη 
συγκρότηση του συναλλαγµατικού αποθέµατος και τον καθορισµό, σε χαµηλότερα 
επίπεδα, των νέων συναλλαγµατικών ισοτιµιών της δραχµής, συµφώνησε να περιορίσει 
βαθµιαία το έλλειµµα του προϋπολογισµού, ν α σταθεροποιήσει σε νέα επίπεδα τους 
µισθούς και τα ηµεροµίσθια, να αυξήσει τις τιµές διάθεσης των εισαγοµένων αγαθών που 
παρείχε η U.N.R.R.A, να καταστήσει ελεύθερη την αγορά συναλλάγµατος για την 
πραγµατοποίηση εισαγωγών και την τοποθέτησή του στο εξωτερικό, όπως και να 
υλοποιήσει συγκεκριµένα µέτρα για την ταχεία ανάκαµψη της γεωργικής και της 
βιοµηχανικής παραγωγής (∆ελιβάνης 1946:141), (Σταθάκης 2004:87).  

Η πλέον όµως σηµαντική διαρρύθµιση που προέβλεπε η Συµφωνία του 
Λονδίνου, γνωστή και ως Συµφωνία του  Τσουδερού-Bevin, που υπήρξαν οι 
διαπραγµατευτές των δύο κρατών, την συγκρότηση της Νοµισµατικής Επιτροπής, ενός 
πενταµελούς οργάνου που θα διέθετε απόλυτες αρµοδιότητες όσον αφορά τη ρύθµιση 
του εκδοτικού προνοµίου, δηλαδή της έκδοσης χρήµατος, και στο σύνολο της άσκησης 
της νοµισµατικής πολιτικής. Η Νοµισµατική Επιτροπή ιδρύθηκε µε το Νόµο 1015 της 9ης 
Μαρτίου 1946, και ως πρόεδρος της Επιτροπής οριζόταν ο υπουργός Συντονισµού και 
µέλη της ο υπουργός Οικονοµικών ο διοικητής της Τ.τ.Ε και δύο ξένοι εµπειρογνώµονες, 
ένας άγγλος και ένα αµερικανός µε καταστατικό δικαίωµα άσκησης Βέτο στη λήψη 
αποφάσεων της Επιτροπής αφού οι αποφάσεις της Επιτροπής έπρεπε να λαµβάνονται µε 
οµοφωνία αµφότεροι. Αν και αρχικά ορίστηκε η διάρκεια λειτουργίας σαν µην υπερβεί 
τους δεκαοχτώ µήνες, µε δυνατότητα παράτασης  µέχρι δύο έτη, εντούτοις µε τον νόµο 
1837152 αποφασίστηκε Νοµισµατική Επιτροπή να αποτελέσει το µόνιµο φορέα 
άσκησης της νοµισµατικής συναλλαγµατικής και πιστωτικής πολιτικής της χώρας. Με 
τον ίδιο νόµο ορίστηκε η συµµετοχή στην Επιτροπή των υπουργών Βιοµηχανίας, 
Εµπορίου και Γεωργίας, ενώ ταυτόχρονα προσετέθη ως µέλος της Επιτροπής ένας 
τακτικός καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδικός επί των νοµισµατικών 
ζητηµάτων (Τ.τ.Ε 1957:11). Τη θέση του καθηγητή-µέλους της Νοµισµατικής Επιτροπής 
κατέλαβε ο Ξενοφών Ζολώτας, που θεωρούνταν ως ένας από τους κορυφαίους, σε 
διεθνές επίπεδο, οικονοµολόγος επί θεµάτων νοµισµατικής πολιτικής. Το 1956 
καταργήθηκε η θέση της Επιτροπής τόσο του τακτικού καθηγητή όσο και η θέση του 
αµερικανικού εµπειρογνώµονα. Ένα χρόνο πριν είχε τερµατισθεί και η συµµετοχή στην 
Επιτροπή του άγγλου εµπειρογνώµονα. Ο καθηγητής Ζολώτας συνέχιζε να αποτελεί 
όµως µέλος της Επιτροπής µε τη νέα του ιδιότητα ως διοικητής της Τ.τ.Ε, θέση που 
κατέλαβε το 1955. 

Η ίδρυση της Νοµισµατικής Επιτροπής ισοδυναµούσε µε σηµαντικό περιορισµό 
της Ελληνικής Εθνικής κυριαρχίας, γεγονός που δηλώνεται από το εύρος και τη 
σπουδαιότητα των αρµοδιοτήτων που της παραχωρήθηκαν, αλλά κυρίως, και από το 
δικαίωµα του Βέτο που διέθεταν τα ξένα µέλη της, όπως και από την ταυτόχρονη 
κατάργηση, που απέρρεε από τη Συµφωνία του Λονδίνου, του ∆.Ο.Ε. κατ’ ουσία µε τη 
Συµφωνία του Λονδίνου, πέρα των υπολοίπων διευθετήσεων που προέβλεπε, 
θεσµοθετήθηκε η αντικατάσταση µιας παρωχηµένης µορφής ξένης κηδεµονίας, που 
συνιστούσε ο ∆.Ο.Ε, µε νέα που ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες διεθνείς συνθήκες 
(Χατζηιωσήφ 2003:295).  
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Η συγκρότηση όµως της Νοµισµατικής Επιτροπής δεν αποτελούσε τη µόνη 
διευθέτηση που δροµολογούσε µια µορφή, θεσµικής διείσδυσης του ξένου παράγοντα 
στην ελληνική οικονοµική δοµή. Ο αποφασιστικός ρόλος της  U.N.R.R.A στη διανοµή 
της συµµαχικής βοήθειας συνιστούσε µια έτερη µορφή ξένης παρέµβασης στην εγχώρια 
οικονοµική πολιτική που η αιτιολόγησή της  εδράζεται στην  έλλειψη εµπιστοσύνης του 
ξένου παράγοντα προς την ελληνική κυβέρνηση και τον κρατικό µηχανισµό, αναφορικά 
µε την ορθή κατανοµή της συµµαχικής βοήθειας και την έγκαιρη διανοµή της στους 
πραγµατικούς της αποδέκτες (Καζάκος 2001:75). Η παρουσία άλλωστε της U.N.R.R.A 
αποτελούσε τη συνέχεια της έλευσης και δραστηριοποίησης στην Ελλάδα µίας σειράς 
συµµαχικών αποστολών, πρώτη εκ των οποίων υπήρξε η Βρετανική Στρατιωτική 
Αποστολή (British Military Liaison) το φθινόπωρο του 1944, ο ρόλος των οποίων ήταν η 
διαχείριση της οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας που αποστέλλονταν στην Ελλάδα 
από τις σύµµαχες χώρες, η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, για την χάραξη της 
οικονοµικής πολιτικής, όπου ενίοτε οι υποδείξεις τους είχαν οιονεί δεσµευτικό 
χαρακτήρα για τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, καθώς και η εν γένει στήριξη, µε 
ποικίλα µέσα και πρακτικές, του αστικού καθεστώτος. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν 
έλειπαν οι περιπτώσεις ύπαρξης µεγάλων εντάσεων και προστριβών ανάµεσα στους 
εγχώριους φορείς χάραξης και άσκησης της οικονοµικής πολιτικής και τα µέλη των 
ξένων οικονοµικών αποστολών.  

Η Συµφωνία του Λονδίνου προέβλεπε επίσης την αποστολή στην Ελλάδα της 
Βρετανικής Οικονοµικής Αποστολής (British Economic Mission-B.E.M), η οποία θα 
είχε καθοδηγητικό ρόλο στην υλοποίηση του σταθεροποιητικού προγράµµατος. Η 
Βρετανική Οικονοµική Αποστολή (Β.Ε.Μ), θα καταφθάσει στην Ελλάδα το Φεβρουάριο 
του 1946, ενώ η παρουσία της U.N.R.R.A στην Ελλάδα χρονολογείται ήδη από τον 
Απρίλιο του 1945. 

Η πρώτη δέσµη µέτρων του σταθεροποιητικού προγράµµατος του 1946 
περιελάµβανε: την ιλιγγιώδη υποτίµηση της δραχµής, η ισοτιµία µε το δολλάριο ανήλθε 
από τις 500 δραχµές, την απελευθέρωση των εισαγωγών, την κατάργηση του φόρου επί 
του συναλλάγµατος για τις εισαγωγές και τη νοµιµοποίηση των καταθέσεων σε 
συνάλλαγµα σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα αγοράς από κάθε πολίτη συναλλάγµατος 
ίσο µε  100 στερλίνες το µήνα. Παράλληλα τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της Τ.τ.Ε 
αποδεσµεύτηκαν για να στηρίξουν τα παραπάνω µέτρα (Σταθάκης 2004:88). Ακολούθως 
το ύψος των µισθών καθορίστηκε στο δεκαπλάσιο των προπολεµικών και απαγορεύτηκε 
οποιαδήποτε αύξησή τους στο επόµενο διάστηµα. Εντούτοις µέσω διαφόρων 
επιδοµάτων και παροχών σε είδος ή κυβέρνηση προέβαινε συχνά µε έµµεσο τρόπο σε 
αυξήσεις µισθών επιµέρους οµάδων δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα 
παρουσιάζονταν σηµαντικές διαφοροποιήσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, δεδοµένου ότι 
ο προσδιορισµός µισθών και ηµεροµισθίων αποτελούσε ζήτηµα των αποφάσεων που θα 
λάµβαναν µεµονωµένα οι επιχειρήσεις ή οι κλαδικές ενώσεις. Αποτέλεσµα αυτής της 
πολιτικής ήταν οι µέσοι δείκτες µισθών να εµφανίσουν κατά το 1946 αύξηση ύψους 
40-50%. Καθώς µάλιστα οι τιµές της ελεύθερης αγοράς παρουσίασαν µηδενικές 
αυξήσεις και ο δείκτης του κόστους διαβίωσης εµφάνισε αυξήσεις, κατά 10-15%, οι 
υψηλές ονοµαστικές µισθολογικές αυξήσεις οδήγησαν στην σηµαντική άνοδο των 
πραγµατικών µισθών (Σταθάκης 2004:88). Πάντως παρά την άνοδό τους οι πραγµατικοί 
µισθοί διατηρήθηκαν αυτή την περίοδο σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα από αυτά του 
1939 (Τ.τ.Ε 1978:26). 

Το πιο σηµαντικό επίτευγµα της Συµφωνίας του Λονδίνου υπήρξε η εκµηδένιση 
του πληθωρισµού, παρά τη µη επιβολή οποιουδήποτε έλεγχου τιµών και τον 
τριπλασιασµό των τιµών τον Ιανουάριο του 1946, µετά τη µεγάλη υποτίµηση της 
δραχµής. Αξιοσηµείωτο ήταν και το γεγονός της υψηλής τιµής διάθεσης των αγαθών που 
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διανέµονταν µε δελτίο, σε σηµείο που να προσεγγίζουν τις τιµές της ελεύθερης αγοράς, 
µε αποτέλεσµα, ύστερα από έντονες διαµαρτυρίες, η κυβέρνηση να προβεί στη µείωση 
των τιµών των αγαθών του δελτίου (Σταθάκης 2004:88). 

Κύρια πηγή των δηµοσίων εσόδων, όπως ήταν ευνόητο άλλωστε, αποτέλεσαν οι 
έµµεσοι φόροι, καθώς µε ορισµένες τροποποιήσεις επανασυστήθηκε  το προπολεµικό 
σύστηµα των έµµεσων φόρων, όπου δίνονταν κυριαρχούσαν οι δασµοί και οι φόροι 
κατανάλωσης. Ο προϋπολογισµός απεκόµισε σηµαντικά έσοδα από την αύξηση των 
τιµών στα αγαθά του δελτίου διανοµής, τους εισαγωγικούς δασµούς, που πάντων 
ορίστηκαν σε χαµηλά επίπεδα για να αποφευχθεί η ύψωση των τιµών, και τη φορολογία 
επί της κατανάλωσης ορισµένων βιοµηχανικών προϊόντων. Οι άµεσοι φόροι που 
επιβλήθηκαν υπολογίστηκαν στη βάση των προπολεµικών ενοικίων, που συνιστούσαν 
µια µορφή φόρου που εισήγαγε ο Βαρβαρέσος, µε σαφώς µικρότερους όµως 
φορολογικούς συντελεστές και αντίστοιχη απόδοση (Σταθάκης 2004:88). 

Στο νοµισµατικό τοµέα κυρίαρχες εξελίξεις αποτέλεσαν η ελεύθερη 
αγοραπωλησία χρυσών λιρών και συναλλάγµατος από την Τ.τ.Ε και η σηµαντική αύξηση 
της προσφοράς χρήµατος, µέσω του µηχανισµού του εκδοτικού προνοµίου, διότι η 
ρευστότητα των εµπορικών τραπεζών είχε πληγεί καίρια από τον κατοχικό 
υπερπληθωρισµό και το µετακατοχικό υψηλό πληθωρισµό, καθώς η εµπιστοσύνη προς 
το εθνικό νόµισµα κλονίστηκε, µε αποτέλεσµα να µην εισρέουν αποταµιεύσεις στο 
τραπεζικό σύστηµα. Οι συνθήκες αυτές εµπόδιζαν την ανάπτυξη της αποταµίευσης και 
τη διοχέτευσής της,  µέσω του τραπεζικού συστήµατος µε παραγωγικές τοποθετήσεις 
(Τ.τ.Ε 1978:261). Αυτό το χρηµατοδοτικό έλλειµµα του πραγµατικού τοµέα της 
οικονοµίας που χαρακτήριζε την ελληνική οικονοµία την πρώτη µεταπολεµική περίοδος, 
αντιµετωπιζόταν µε την προσφυγή του κράτους στο εκδοτικό προνόµιο και την 
συνεπακόλουθη διεύρυνση της προσφοράς χρήµατος, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Κατά το 1946 η σηµαντική αύξηση της 
προσφοράς χρήµατος εκδηλώθηκε µε αύξηση των πιστώσεων προς το γεωργικό και το 
βιοµηχανικό τοµέα, που όµως ελάχιστα επηρέασε τον πληθωρισµό, καθώς 
αντισταθµίστηκε από την αντιπληθωριστική επίδραση της πώλησης από την Τ.τ.Ε 
χρυσών λιρών και συναλλάγµατος για την πραγµατοποίηση εισαγωγών (Σταθάκης 
2004:90). Η σχετική σταθεροποίηση της αγοραστικής δύναµης της δραχµής κατά το 
1946 αντικατοπτρίζεται, πέραν της πορείας του πληθωρισµού, και από την εξέλιξη της 
τιµής της χρυσής λίρας, που ενώ αυξανόταν ραγδαία ως τον Ιανουάριο του 1946, τους 
υπόλοιπους µήνες του ίδιου χρόνου διατηρήθηκε σχεδόν σταθερή (Τ.τ.Ε 1978:259). 

Η αξιοσηµείωτη νοµισµατική σταθερότητα που επιτεύχθηκε στη διάρκεια του 
1946 οφείλονταν κατά µείζονα λόγο στους συναλλαγµατικούς πόρους, που η Ελλάδα  
είχε κατορθώσει να διατηρήσει και επαυξήσει κατά το 1945 χάρη στην πολιτική του 
Βαρβαρέσου. Ειδικότερα η απαγόρευση των ιδιωτικών εισαγωγών κατά το 1945 και η 
υποχρεωτική κατάθεση των εµβασµάτων στην Τ.τ.Ε, συνετέλεσαν στην ενίσχυση του 
συναλλαγµατικού καλύµµατος της Τ.τ.Ε. Προς την κατεύθυνση της διατήρησης και 
ισχυροποίησης του συναλλαγµατικού αποθέµατος της χώρας µεταπολεµικά 
λειτούργησαν καταλυτικά και οι αποφάσεις του Βαρβαρέσου κατά τη διάρκεια της 
κατοχής όπου αφενός διαφύλαξε στο ακέραιο τα αποθέµατα συναλλάγµατος και χρυσών 
λιρών που διέθετε η χώρα µεταφέροντας τα αποθέµατα αυτά στο Λονδίνο, και αφετέρου 
µε την φορολόγηση των ελλήνων εφοπλιστών και την εκµίσθωση του ελληνόκτητου  
εµπορικού στόλου στην κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας για την κάλυψη των 
µεταφορικών αναγκών που γέννησε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Το ύψος των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας κυµαίνονταν τον Ιανουάριο του 1946 στα 238 
εκατοµµύρια δολλάρια, χωρίς στο ποσό αυτό να υπολογίζονται το δάνειο των 40 
εκατοµµυρίων δολλαρίων που χορήγησε η Βρετανία για την υποστήριξη της δραχµής, 
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χρήµατα τα οποία παρέµειναν όµως σε µεγάλο βαθµό δεσµευµένα, όπως επίσης και τα 
περίπου 70 εκατοµµύρια δολλάρια που χορηγήθηκαν από τις Η.Π.Α ως πιστώσεις για την 
αγορά πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού και των πλοίων τύπου Λίµπερτυ (Σταθάκης 
2004:93). 

Η πολιτική στήριξης της δραχµής µέσω της αγοραπωλησίας χρυσών λιρών και 
συναλλάγµατος είχε ως τίµηµα την δραµατική συρρίκνωση των αποθεµάτων σε χρυσό 
και συνάλλαγµα. Στο τέλος του έτους είχαν εξαντληθεί τα διαθέσιµα δολλάρια και οι 
στερλίνες και το 1/3 των αποθεµάτων άγγιξε κατά τη διάρκεια του 1946 τα 90 
εκατοµµύρια δολλάρια, διαµορφώνοντας το σύνολο των αποθεµάτων περίπου στα 170 
εκατοµµύρια δολλάρια, µετά τις συναλλαγµατικές και τις εισροές που υπήρξαν από τις 
εξαγωγές και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Από το 
σύνολο του ποσού αυτού όµως υπήρχε η δυνατότητα διάθεσης στο τέλος του έτους µόλις 
11 εκατοµµυρίων δολλαρίων, καθώς το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους επιβλήθηκαν 
περιορισµοί στην χρήση δολλαρίων για εισαγωγές, εξαιτίας της µεγάλης πτώσης που 
σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια του 1946 στα συναλλαγµατικά αποθέµατα (Σταθάκης 
2004:93). 

Στην πρώτη µεταπολεµική του έκθεση προς τους µετόχους της Τ.τ.Ε, ο διοικητής 
της Γεώργιος Μαντζαβίνος υπογράµµιζε το γεγονός ότι παρά τη σηµαντικότατη µείωση 
του συναλλαγµατικού αποθέµατος για τη στήριξη της δραχµής, δεν κατέστη δυνατή η 
εξάλειψη της χρυσοφιλίας, δηλαδή η διαδοµένη πρακτική χρησιµοποίησης στις 
συναλλαγές χρυσών λιρών, αλλά και οι κερδοσκοπικές τακτικές που αναπτύσσονται µε 
βάση τη χρυσή λίρα, φαινόµενα που υπέσκαπταν την αγοραστική δύναµη της δραχµής 
και κλόνιζαν την εµπιστοσύνη του κοινού προς το εθνικό νόµισµα (Τ.τ.Ε 1978:257-258). 
Ενδεικτικό της εξαιρετικά µεγάλης µείωσης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων είναι ότι 
το 1946 αποτέλεσε τη χρονιά µε την υψηλότερη αναλογικά κατανάλωση 
συναλλαγµατικών πόρων για όλη την περίοδο ’44-’53. Η καθαρή συναλλαγµατική 
εισροή για την στήριξη της ελληνικής οικονοµίας ανήλθε  την ίδια χρονιά στα 260 
εκατοµµύρια δολλάρια, αποτελώντας την µεγαλύτερη συνεισφορά συναλλαγµατικών 
πόρων για όλο το χρονικό διάστηµα ’44-’53. Κατά συνέπεια ήταν η χρήση αυτών των 
συναλλαγµατικών πόρων που επέτρεψε την αύξηση του εθνικού εισοδήµατος και της 
κατανάλωσης, την παράλληλη άνοδο των εισαγωγών και της εγχώριας παραγωγής, όπως 
και την συγκρότηση του πληθωρισµού, παρά την αύξηση της κυκλοφορίας του χρήµατος 
(Σταθάκης 2004:95). 

Η κρίση που σηµειώθηκε στα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας οδήγησε τα 
ξένα µέλη της Νοµισµατικής Επιτροπής να καταρτίσουν ένα πρόγραµµα «ελεγχόµενων 
εισαγωγών» και ταυτόχρονα να αποφασιστεί η άτυπη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της  
Νοµισµατικής Επιτροπής στον τοµέα της χρήσης συναλλάγµατος για εισαγωγές 
(Σταθάκης 2004:95). Ταυτόχρονα η Βρετανική επιρροή στη διαµόρφωση της ελληνικής 
οικονοµικής πολιτικής άρχισε να φθίνει ραγδαία, καθώς ήδη από τα µέσα του ’46 στη 
διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Τσαλδάρη στο Λονδίνο, όπου προσκόµισε το 
σχέδιο ενός πενταετούς προγράµµατος ανασυγκρότησης αξίας 6 δισεκατοµµυρίων 
δολλαρίων, η Βρετανική κυβέρνηση υποδείκνυε τις Η.Π.Α ως το νέο αρωγό της 
οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα σηµατοδοτήθηκε µε την 
µεταβίβαση της ευθύνης για τη χορήγηση της βοήθειας προς την Ελλάδα από την 
αποκλειστικά Βρετανική Στρατιωτική Υπηρεσία (ML) στην U.N.R.R.A των Ηνωµένων 
Εθνών τον Απρίλιο του 1945 όπου η αµερικανική επιρροή ήταν κυρίαρχη (Χατζηιωσήφ 
2003:96). Η οριστικοποίηση της ανάληψης της ευθύνης των Η.Π.Α για την χορήγηση 
οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα και την στήριξη του αστικού 
καθεστώτος πραγµατοποιήθηκε µε την ανακοίνωση της επιστολής porter στην Ελλάδα 
στις αρχές ∆εκεµβρίου του ’46, προκειµένου να µελετήσει επί τόπου την οικονοµική 
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κατάσταση της χώρας και να αποτιµήσει τις ανάγκες για τη χορήγηση βοήθειας. Το ίδιο 
µήνα η U.N.R.R.A ολοκλήρωσε το πρόγραµµά της στην Ελλάδα, πριν την τυπική της 
αποχώρηση από την χώρα που είχε προσδιοριστεί τον Απρίλιο του ’47. Στο διάστηµα 
των δύο περίπου ετών της παραµονής της είχε δαπανήσει περίπου 350 εκατοµµύρια 
δολλάρια για τις εισαγωγές αγαθών και παραγωγικού εξοπλισµού. 

Η πολιτική που εφαρµόστηκε το ’46 ως απόρροια της  Συµφωνίας του Λονδίνου 
παρά τα θετικά αποτελέσµατα που εµφάνισε στο πεδίο αντιµετώπισης των 
πληθωριστικών πιέσεων οδήγησε στη σηµαντική µείωση των πολύτιµων 
συναλλαγµατικών πόρων χωρίς να σηµειωθεί µία θεαµατική άνοδος παραγωγής. Το 
καθαρό Εθνικό Εισόδηµα του 1946 υπερέβαινε ελαφρά το 50% του αντίστοιχου 
εισοδήµατος του 1938, µε την υστέρηση να πλήττει όλους τους τοµείς της οικονοµίας, 
ενώ οι πραγµατικές αµοιβές των µισθωτών ήταν κατά 20% περίπου κατώτερες από της 
προπολεµικής περιόδου (Χατζηιωσήφ 2003:297). Επιπλέον η πολιτική της διάθεση 
µεγάλου  µέρους του συναλλαγµατικού αποθέµατος για τη στήριξη της δραχµής 
εξυπηρετούσε τις ευρύτερες στοχεύσεις, και πιο συγκεκριµένα την πολιτική 
σταθεροποίηση του αστικού καθεστώτος. Η πώληση συναλλάγµατος και χρυσών λιρών, 
σε συνδυασµό µε την εγκατάλειψη της φορολόγησης των κατοχικών κερδών, επέτρεψαν 
τη παγίωση της οικονοµικής ισχύος όσων είχαν επωφεληθεί οικονοµικά στη διάρκεια της 
ανώµαλης κατοχικής περιόδου, όπως και όσων βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση στη 
µεταπολεµική αγορά. Η οικονοµική και πολιτική σταθεροποίηση της αστικής τάξης 
δροµολόγησε την επανάκτηση της συνοχής του αστικού καθεστώτος, γεγονός καίριας 
σηµασίας για την έκβαση του εµφυλίου πολέµου, το αποτέλεσµα του οποίου καθόρισε 
αποφασιστικά το χαρακτήρα και τις δοµές της µετεµφυλιακής αστικής κυριαρχίας.  

 
 

4.3.1. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Η µεγάλη στενότητα διαθεσίµων στο τραπεζικό σύστηµα, που συνεπαγόταν σχεδόν 
πλήρη εξάρτησή του από κεφαλαία του εκδοτικού προνοµίου, δηµιουργούσε συγχρόνως 
την ανάγκη αναδιοργάνωσης του πιστωτικού µηχανισµού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθολογική κατανοµή των περιορισµένων πόρων και ενιαία κατεύθυνση κατά την 
άσκηση της πιστωτικής πολιτικής.  

Η συγκρότηση της Νοµισµατικής Επιτροπής µε την Συµφωνία του Λονδίνου, 
παρά το ότι καθόριζε µια εξαιρετικά βραχεία χρονική περίοδο λειτουργίας, εντούτοις 
δροµολόγησε ένα θεσµικό status quo στη χάραξη θεµελιωδών συνιστωσών της 
µακροοικονοµικής πολιτικής, που µε τις διάφορες προσθήκες και τροποποιήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν την πρώτη µεταπολεµική περίοδο διαµόρφωσαν το µεταπολεµικό 
θεσµικό καθεστώς σχεδιασµού και άσκησης της µακροοικονοµικής πολιτικής. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη Συµφωνία του Λονδίνου µια σειρά νέων νόµων 
και διαταγµάτων διεύρυναν και εξειδίκευσαν τις αρµοδιότητες της Νοµισµατικής 
Επιτροπής, επεκτείνοντας παράλληλα το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των 
υποεπιτροπών και άλλων εξαρτηµένων οργάνων που συναποτελούσαν το ισχυρότερο 
κέντρο λήψης αποφάσεων σε θέµατα νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής 
πολιτικής ως την κατάργηση της Νοµισµατικής Επιτροπής το 1982, µετά την ένταξη της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ). 

Οι αρµοδιότητες της Νοµισµατικής Επιτροπής περιελάµβαναν την άσκηση της 
νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής καθώς και, σε µεγάλο βαθµό, την ευθύνη για τη 
χάραξη της πολιτικής του ισοζυγίου πληρωµών. Ειδικότερα η Νοµισµατική Επιτροπή 
κατείχε τον έλεγχο του συνολικού όγκου των πιστώσεων και της κατανοµής τους ανά 
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κλάδο, την άσκηση της πολιτικής επιτοκίων επί των χορηγήσεων και των καταθέσεων, 
την ευθύνη για την άσκηση της πολιτικής στην αγορά χρυσού καθώς και της 
συναλλαγµατικής πολιτικής. Επιπλέον η Νοµισµατική Επιτροπή διέθετε την 
καταστατική εξουσία στον έλεγχο επί του εκδοτικού προνοµίου, γεγονός που σήµαινε ότι 
οποιαδήποτε νέα έκδοση χρήµατος καθίστατο δυνατή µόνο κατόπιν έγκρισης της από 
την Επιτροπή (Τ.τ.Ε 1957:19-20). 

Από το 1950 η Νοµισµατική Επιτροπή ενέταξε στους κόλπους των αρµοδιοτήτων 
της την διαχείριση των διαθεσίµων των Ν.Π.∆.∆ και των Ασφαλιστικών ταµείων (Τ.τ.Ε 
1957:20). Συγκεκριµένα ο εν λόγω Νόµος προέβλεπε τη συγκέντρωση των καταθέσεων 
των Ν.Π.∆.∆ και των ασφαλιστικών, που στο τέλος του 1950 αντιπροσώπευαν ποσοστό 
57% του συνόλου καταθέσεων, αποτελώντας το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου της 
αποταµίευσης που συγκεντρωνόταν στο τραπεζικό σύστηµα, στην Τ.τ.Ε, αποστερώντας 
ταυτόχρονα το προνόµιο της αποκλειστικής διαχείρισης, των καταθέσεων αυτών από την 
Ε.Τ.Ε, η οποία βάσει παλαιότερης συµφωνίας θα διατηρούσε αυτό το προνόµιο µέχρι το 
1950. Ο αναγκαστικός Νόµος 1611 της 31ης ∆εκεµβρίου όριζε ότι τα χρηµατικά 
διαθέσιµα των οργανισµών αυτών θα κατατίθενται εφεξής στην Τ.τ.Ε, η οποία θα τα 
χρησιµοποιεί για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας µέσω του τραπεζικού συστήµατος. 
Η Τ.τ.Ε δεν θα αποκόµιζε κανένα κέρδος, αφού για τις καταθέσεις αυτές θα κατέβαλε 
τους ίδιους τους τόκους που θα εισέπραττε από τις τράπεζες στις οποίες θα τις διοχέτευε. 
Όλες οι καταθέσεις των Ν.Π.∆.∆ και των ασφαλιστικών ταµείων που υπήρχαν ως τις 31 
∆εκεµβρίου 1950 στις άλλες τράπεζες θα µεταφέρονταν στην Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε 
1978:319-320). Το ύψος του τόκου και τους εκάστοτε σκοπούς και όρους των 
επενδύσεων που θα χρηµατοδοτούνταν από τα κεφάλαια των Ν.Π.∆.∆ και των 
ασφαλιστικών ταµείων, µέσω του τραπεζικού συστήµατος, θα καθορίζονταν από τη 
Νοµισµατική Επιτροπή (Αντζουλάτος 1967:135). Μ’ αυτή τη ρύθµιση οι νοµισµατικές 
αρχές έθεταν υπό τον έλεγχό τους µια βασική πηγή κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση της 
οικονοµίας.  

Η νοµοθετική ρύθµιση που αφορούσε τις καταθέσεις των Ν.Π.∆.∆ και των 
ασφαλιστικών αποτελούσε σε πρόταση του Delos Johns αντιπροέδρου της Federal 
Reserve Bank of  Cansas City, ο οποίος είχε κληθεί από την ελληνική κυβέρνηση και τη 
Νοµισµατική επιτροπή προκειµένου να µελετήσει τη συνολική λειτουργία του ελληνικού 
τραπεζικού συστήµατος, ώστε να ληφθούν µέτρα για την αναδιοργάνωσή του και τον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο της πίστης. Ο Delos Johns υπέβαλε την σχετική εισηγητική 
του έκθεση στο διοικητή της Τ.τ.Ε τον Ιούνιο του 1950. Σ’ αυτήν εκτός των προτάσεών 
του για τις καταθέσεις των Ν.Π.∆.∆ και των ασφαλιστικών ταµείων που οδήγησαν στο 
Νόµο 1611150, περιλαµβάνονταν και η διεύρυνση και η συστηµατοποίηση του ελέγχου 
της Νοµισµατικής Επιτροπής στο τραπεζικό σύστηµα. Ο στόχος αυτός επιδιώχθηκε µε 
τον αναγκαστικό Νόµο 1665 που δηµοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου του 1951. Με αυτό 
το νόµο ρυθµίστηκε ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου όλων των τραπεζών που 
λειτουργούν σαν ήδη ή θα ιδρύονταν στο µέλλον. Καθιερώθηκε επιπλέον ότι για να 
ιδρυθούν στο εξής νέες τράπεζες ή νέα υποκαταστήµατα έπρεπε να δοθεί ειδική άδεια 
από τη Νοµισµατική Επιτροπή, ενώ ο νόµος περιελάµβανε επίσης και διατάξεις που 
αφορούσαν τις κυρώσεις και τα κατασταλτικά µέτρα που θα είχε στη διάθεσή της η 
Νοµισµατική Επιτροπή για να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσµατικότερο έλεγχο (Τ.τ.Ε 
1978:319-320). Επίσης υπόδειξη της έκθεσης Johns αποτέλεσε και η συµµετοχή στη 
Νοµισµατική Επιτροπή ενός έλληνα εµπειρογνώµονα σε θέµατα νοµισµατικής πολιτικής 
που έπρεπε να είναι καθηγητής των οικονοµικών επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Τη θέση αυτή κατέλαβε µε απόφαση του υπουργικού συµβουλίου ο πρώην συνδιοικητής 
της Τ.τ.Ε Ξενοφών Ζολώτας (Τ.τ.Ε 1978:320-321). Προς εφαρµογή του 165151 
ιδρύθηκε στην Τ.τ.Ε η Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών, που αποτέλεσε ένα όργανο 
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ελέγχου της πίστης επιφορτισµένο να διενεργεί, εκτός από το γενικό περιοδικό έλεγχο 
των τραπεζών, και ειδικούς ελέγχους ορισµένων κατηγοριών τραπεζικών εργασιών 
(Τ.τ.Ε 1978:321). 

Έτερο όργανο που υποβοηθούσε τη Νοµισµατική Επιτροπή στο έργο της ήταν η 
Επιτροπή Πιστώσεων, στην οποία προήδρευε ο διοικητής της Τ.τ.Ε και απαρτίζονταν 
από ανώτερα στελέχη της Τ.τ.Ε, τους υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Εφοδιασµού, 
καθώς και από εκπροσώπους των τραπεζών και των παραγωγικών τάξεων. Αποστολή της 
Επιτροπής Πιστώσεων ήταν η εξέταση της οικονοµικής κατάστασης των κυριοτέρων 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και η κατάρτιση προγράµµατος 
ορθολογικής χρηµατοδότησής τους εντός των ορίων που επέτρεπαν τα περιορισµένα 
διαθέσιµα κεφάλαια. Η Επιτροπή Πιστώσεων διέθετε γνωµοδοτικές αρµοδιότητες ως 
προς τη σκοπιµότητα κάθε χρηµατοδότησης προς τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις. Πιστώσεις στη βιοµηχανία η Επιτροπή χορηγούσε µόνο για την κάλυψη 
αναγκών σε πρώτες ύλες και καύσιµα και για επισκευές που δεν απαιτούσαν µεγάλη 
δαπάνη. Οι επιχειρήσεις που διέθεταν την οικονοµική δυνατότητα ή αποθέµατα από 
έτοιµα προϊόντα, ή τα προϊόντα τους δεν ήταν βασικής σηµασίας, όπως και οι 
βιοµηχανίες που οι εγκαταστάσεις τους είχαν καταστραφεί εντελώς ή απαιτούνταν 
σοβαρές δαπάνες για επισκευές και ανακαινίσεις (Τ.τ.Ε 1978:268). Ειδικότερα για τη 
χρηµατοδότηση της βιοτεχνίας ιδρύθηκε στην Τ.τ.Ε, µε απόφαση της Νοµισµατικής 
Επιτροπής τον Σεπτέµβριο του 1949, η Επιτροπή βιοµηχανικών πιστώσεων. Σκοπός του 
οργάνου αυτού αποτελούσε η ενίσχυση και η ανάπτυξη των πολυάριθµων µικρών 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων που ήταν σε θέση να δώσουν σηµαντική ώθηση στην αύξηση 
της παραγωγής (Τ.τ.Ε 1978:305). 

Της ίδρυσης όλων των προαναφερθέντων οργάνων νοµισµατικής και πιστωτικής 
πολιτικής προηγήθηκε η σύσταση του Κυβερνητικού Οικονοµικού Συµβουλίου 
(Κ.Ο.Σ.), που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1945 µε πρόεδρο τον υπουργό Συντονισµού και 
µέλη τους υπουργούς των οικονοµικών υπουργείων και το διοικητή της Τ.τ.Ε. Το Κ.Ο.Σ. 
αποφάσιζε τους γενικούς όρους χρηµατοδότησης ορισµένων δραστηριοτήτων που 
παρακολουθούνταν άµεσα από το κράτος και χρηµατοδοτούνταν από την Τ.τ.Ε, 
δραστηριότητες που σχετίζονταν µε τη γεωργική παραγωγή  και κυρίως µε τα βασικά 
εξαγώγιµα αγροτικά προϊόντα όπως ο καπνός και η σταφίδα (Τ.τ.Ε 1978:268).Οι 
αποφάσεις των οργάνων αυτών καθόριζαν την κατεύθυνση της πιστωτικής πολιτικής που 
η Τ.τ.Ε ασκούσε σε συνεχή επαφή µε την κυβέρνηση και τις ξένες οικονοµικές 
αποστολές που λειτουργούσαν στην Ελλάδα µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50. 

Λίγους µήνες µετά την ίδρυσή της η Νοµισµατική µε απόφασή της στις 14 
Αυγούστου 1946, επισηµοποίησε τους κανόνες χρηµατοδότησης που η Τ.τ.Ε και η 
Επιτροπή Πιστώσεων εφάρµοζαν ως τότε στην πράξη, αλλά και θα αποτελούσαν τις 
κατευθυντήριες γραµµές της πιστωτικής πολιτικής εφεξής. Συγκεκριµένα οι κανόνες 
αυτοί καθορίστηκαν και µε βάση τις ακόλουθες αρχές: α) να είναι η πίστωση 
παραγωγική, β) να έχει την απαιτούµενη ρευστότητα, γ) να συµµετέχει ο πιστολήπτης µε 
δικά του κεφάλαια για την πραγµατοποίηση του χρηµατοδοτούµενου σκοπού και δ) να 
µην παρέχεται πίστωση ή να περιορίζεται το χορηγούµενο ποσό όταν ο πιστολήπτης 
είναι σε θέση να καλύψει την ανάγκη σε κεφάλαια στο σύνολο ή εν µέρει µε δικά του 
διαθέσιµα (Τ.τ.Ε 1978:269). 

Η αιτιολογική βάση για τη συγκρότηση ενός οργάνου όπως η Νοµισµατική 
Επιτροπή, η οποία διέθετε και σε συνδυασµό µε τα επικουρικά όργανα που είχαν 
συσταθεί για να υποβοηθούν το έργο της, ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο αρµοδιοτήτων, 
ερείδονταν, κατά τον καθηγητή Ζολώτα, στα προβλήµατα και τις δυσχέρειες 
επιτάχυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες (Ζολώτας 1964:77), εποµένως και η ελληνική. Σε οικονοµίες που βρίσκονται 
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στη φάση της ανάπτυξης η επίτευξη του διττού στόχου της νοµισµατικής σταθερότητας 
και της οικονοµικής ανάπτυξης, στόχευση που αποτελούσε τον θεµελιώδη και 
εκπεφρασµένο προσανατολισµό των φορέων άσκησης της οικονοµικής πολιτικής και 
κυρίαρχα της Τ.τ.Ε, είναι δυσχερέστερη σε σχέση µε τις αναπτυγµένες οικονοµίες. Αυτό 
αιτιολογείται στη βάση της υστέρησης των αναπτυσσόµενων οικονοµιών έναντι των 
αναπτυγµένων όσον αφορά στο κόστος άντλησης χρηµατικών πόρων για την υλοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων, το χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης του ανθρώπινου 
δυναµικού και την ύπαρξη του κατάλληλου θεσµικού περιβάλλοντος και διοικητικών 
δοµών που ευνοούν και υποβοηθούν την ταχεία οικονοµική άνοδο µια χώρας. Ως εκ 
τούτου, στις λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµίες απαιτείται η στενή και συντονισµένη 
συνεργασία µεταξύ όλων των φορέων σχεδιασµού και άσκησης της οικονοµικής 
πολιτικής. Επί τη βάσει αυτών των απόψεων ο Ξ. Ζολώτας υπογράµµιζε µε ιδιαίτερη 
έµφαση το γεγονός της ύπαρξης παρόµοιων οργάνων µικτής σύνθεσης, όπως η 
Νοµισµατική Επιτροπή, σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, που η συγκρότησή της 
υπαγορευόταν από την διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη εναρµόνισης της νοµισµατικής και 
πιστωτικής πολιτικής µε την δηµοσιονοµική πολιτική (Ζολώτα 1964:77). 

Αναφορικά µε την περίπτωση της Ελλάδας ο Ζολώτας υποστήριξε ότι ο ρόλος 
της Νοµισµατικής Επιτροπής προσλάµβανε ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, δεδοµένου ότι 
δεν υφίσταντο προκαθορισµένα πλαίσια άσκησης της νοµισµατικής και πιστωτικής 
πολιτικής, όπως υπήρχαν στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη (Ζολώτα 1978:77). Στην Ελλάδα η 
απουσία ενός νοµισµατικοπιστωτικού ρυθµιστικού πλέγµατος που καθόριζε τα ποσοστά 
των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίµων των τραπεζών, τα ανώτατα όρια του κρατικού 
δανεισµού από την Τ.τ.Ε, τα κατώτατα όρια των συναλλαγµατικών αποθεµάτων κ.λπ., 
ενέτεινε την ανάγκη για την συγκρότηση ενός κοµβικού οργάνου όπως ήταν η 
Νοµισµατική Επιτροπή. Η έλλειψη των σχετικών νοµοθετικών περιορισµών προσέδιδε  
µεν ευελιξία και προσαρµοστικότητα στα εκάστοτε ληφθέντα µέτρα, εκ παραλλήλου 
όµως καθιστούσε αναγκαία την δηµιουργία ενός οργάνου µικτής σύνθεσης  µέσω του 
οποίου θα συµβιβαζόταν οι επιδιώξεις των πολιτικών φορέων άσκησης της οικονοµικής 
πολιτικής προς τις γενικότερες απαιτήσεις της νοµισµατικής σταθερότητας και της 
συνεχούς διαδικασίας ανάπτυξης (Ζολώτα 1978:77). 

Συνεπώς η σύσταση της Νοµισµατικής Επιτροπής προσέβλεπε στη διαµόρφωση 
µιας πιστωτικής πολιτικής που πέραν του πρωταρχικού στόχου της νοµισµατικής 
σταθερότητας, θα προσανατολιζόταν στην εξασφάλιση µιας επαρκούς προσφοράς 
κεφαλαίων, προκειµένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, η οποία 
αναµενόταν ότι θα παρουσίαζε µεγάλη αύξηση λόγω των γενικότερων συνθηκών που 
ευνοούσαν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, αλλά και της εκτεταµένης 
παροχής κινήτρων στην οποία θα προέβαιναν οι αρµόδιοι οικονοµικοί φορείς.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Νοµισµατική Επιτροπή θα σχεδίαζε και θα έθετε σε 
εφαρµογή µια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών περιορισµών και ελέγχων, που 
αποσκοπούσαν αφενός στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων χρηµατικών πόρων 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση, που δεν ήταν άλλη από την υλοποίηση επενδύσεων που 
θα τόνωναν την παραγωγική δραστηριότητα και ικανότητα της οικονοµίας και αφετέρου 
στην αποθάρρυνση µη παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η κατανάλωση, που θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την πυροδότηση µιας 
πληθωριστικής διαδικασίας.  
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4.4. ΤΟ ∆ΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ (A.M.A.G) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
Στις 12 Μαρτίου του ’47 ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Χάρρυ Τρούµαν (Harry Truman) ζητά 
από το αµερικάνικο Κογκρέσο 400 εκατοµµύρια δολλάρια για τη χορήγηση οικονοµικής 
και στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα και την Τουρκία. Η προσφορά  της βοήθειας 
σ’αυτές τις χώρες εντάσσονταν στο δόγµα της πολιτικής της ανάσχεσης (policy of 
containment), πολιτική που υιοθετούσε την άποψη της διαίρεσης της ευρωπαϊκής 
ηπείρου σε δύο αντιµαχόµενα στρατόπεδα, όπου εν πολύς το δυτικό και νότιο τµήµα της 
Ευρώπης θα εισερχόταν στη σφαίρα της αµερικανικής επιρροής κα η ανατολική Ευρώπη 
στη Σοβιετική σφαίρα επιρροής. Σ’ αυτό το πλαίσιο στρατηγικής η Ελλάδα και η 
Τουρκία αποκτούσαν για την αµερικάνικη εξωτερική πολιτική εξέχουσα σηµασία καθώς 
βρίσκονταν γεωγραφικά στο µαλακό υπογάστριο της Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερα η 
Τουρκία που συνόρευε µε την Σοβιετική Ένωση, και αποτελούσαν ως εκ τούτου το 
ανάχωµα της αµερικανικής στρατιωτικής και εξωτερικής πολιτικής στην επέκταση της 
κοµµουνιστικής απειλής, που συνιστούσε η Σοβιετική Ένωση, στην νευραλγική περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα η εκδήλωση της πρόθεσης των Η.Π.Α. να 
αναλάβουν οικονοµικές και στρατιωτικές πρωτοβουλίες, προκειµένου να υποστηρίξουν 
οποιοδήποτε καθεστώς βρισκόταν υπό «κοµµουνιστική απειλή» σε οποιοδήποτε του 
πλανήτη, αποκρυστάλλωνε και αποσαφήνιζε τις επιδιώξεις των Η.Π.Α. στο σύνολο του 
πλανήτη και προσδιόριζε τον προσανατολισµό του παγκόσµιου αµερικάνικου 
πολιτικοστρατιωτικού δόγµατος που έγινε ευρύτερα γνωστό ως «∆όγµα Τρούµαν» (The 
Truman Doctrine). Σύµφωνα µε το ∆όγµα Τρούµαν οι Η.Π.Α. θα έπρεπε να υποστηρίξει 
ακόµα και αυταρχικά καθεστώτα που τελούσαν υπό τον κίνδυνο της κοµµουνιστικής 
απειλής, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα την δηµοκρατικότητα του καθεστώτος ως στοιχείο 
από το οποίο θα εξαρτιόταν η λήψη οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας από τις 
Η.Π.Α. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος επιστρατεύτηκαν από την κυβέρνηση των Η.Π.Α 
στοιχεία, προκειµένου να πεισθεί το Κογκρέσο να εγκρίνει την αποστολή οικονοµικής 
και στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα, που ελάχιστη σχέση είχαν µε την ελληνική 
πραγµατικότητα. Η αµερικανική κυβέρνηση εµφάνισε ως ορατή και άµεση την απειλή 
επέµβασης της Σοβιετικής Ένωσης στην Ελλάδα και την επιβολή του κοµµουνιστικού 
καθεστώτος στην Αθήνα, και ως πιθανή αλλά και ικανή να επιβληθεί, µια κοµµουνιστική 
εξέγερση στη χώρα (Σταθάκης 2004:142). Στη ρητορική που ανέπτυξε ο πρόεδρος 
Τρούµαν στην οµιλία του προς το Κογκρέσο, οι στόχοι της αµερικανικής βοήθειας δεν 
εξαντλούνταν στην συντριβή της κοµµουνιστικής απειλής, αλλά ως στόχος τέθηκε η 
δηµιουργία µιας «αυτοσυντήρητης δηµοκρατίας» (Σταθάκης 2004:144). Ο όρος αυτός  
συµπύκνωνε τη διττή στόχευση της αµερικανικής επέµβασης στην Ελλάδα που ήταν 
αφενός η εδραίωση ενός αστικού δηµοκρατικού θεσµικού πλαισίου και αφετέρου η 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα, η έννοια της «αυτοσυντήρητης 
δηµοκρατίας» αναφερόταν στη δυνατότητα της ελληνικής οικονοµίας να επιβιώνει χωρίς 
την παροχή ξένης βοήθειας και να διασφαλίζει στον πληθυσµό της ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο διαβίωσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα αποµάκρυνε, κατά τον πρόεδρο 
Τρούµαν, την πιθανότητα αναβίωσης της κοµµουνιστικής απειλής στο µέλλον 
(Σταθάκης 2004:144). 

Η αποστολή της αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ∆όγµατος 
Τρούµαν επισηµοποιήθηκε µε την Ελληνοαµερικανική Συµφωνία του Ιουνίου του ’47, η 
οποία προέβλεπε την παραχώρηση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων στην αµερικανική 
οικονοµική αποστολή στους τοµείς της νοµισµατική και δηµοσιονοµικής αποστολής, τον 
πλήρη έλεγχο του εξωτερικού εµπορίου και έµµεσα τη δυνατότητα επιβολής Βέτο στο 
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σύνολο της οικονοµικής πολιτικής, θεσµοθετώντας κατ’ ουσία καθεστώς εξάρτησης για 
τη χώρα από την αµερικανική οικονοµική αποστολή. Με τη θεσµοθέτηση αυτού του 
πλαισίου ελέγχου οι Η.Π.Α. διαµόρφωναν ένα ιδιόµορφο δυαδικό καθεστώς παρουσίας 
στην Ελλάδα. Η αµερικανική οικονοµική αποστολή και η αµερικανική πρεσβεία 
αποτελούσαν δύο παράλληλους φορείς άσκησης της αµερικανικής επέµβασης στην 
Ελλάδα, µε την πρώτη να έχει την ευθύνη πραγµάτωσης των οικονοµικών και 
στρατιωτικών στόχων της αµερικανικής πολιτικής, και την πρεσβεία να διατηρεί τις 
παραδοσιακές πολιτικές της αρµοδιότητες (Σταθάκης 2004:144-145). 

Η αµερικανική οικονοµική αποστολή (American Mission For Aid to 
Greece-A.M.A.G) θα καταφθάσει στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1947, αριθµώντας 700 
µέλη, εκ των οποίων 300 αµερικανοί, και επικεφαλής τον Dwight Chriswold. Η δοµή της  
A.M.A.G διακρινόταν στο στρατιωτικό και πολιτικό σκέλος, διάκριση που προέκυπτε 
από τις διττές αρµοδιότητες της αποστολής. Εντούτοις στο στρατιωτικό τοµέα η 
αµερικανική παρουσία είχε συµβουλευτικό χαρακτήρα, στον οικονοµικό τοµέα οι 
συµφωνίες των δύο κυβερνήσεων προέβλεπαν ειδικό καθεστώς λειτουργίας για την 
A.M.A.G µε εκτεταµένες αρµοδιότητες στη διαχείριση των οικονοµικών υποθέσεων της 
χώρας. Στη βάση αυτού του πλαισίου ελέγχου συγκροτήθηκαν τµήµατα που κάλυπταν το 
σύνολο των βασικών τοµέων οικονοµικής παρέµβασης που αφορούσαν τα δηµόσια 
οικονοµικά, τη γεωργία, τη βιοµηχανία, το εµπόριο, την εργασία, τη δηµόσια υγεία και 
την ανασυγκρότηση. Στην ουσία η δοµή της A.M.A.G εµφάνιζε πλήρη αντιστοιχία µε τις 
πολιτικές δοµές διακυβέρνησης της χώρας (Σταθάκης 2004:164). Αυτό άλλωστε 
υποδηλώνεται κα από το ότι κατά τη διάρκεια του ’48, κάθε τµήµα της A.M.A.G θα 
αποκτούσε άµεσες σχέσεις µε τον αντίστοιχο τοµέα ή υπουργείο της ελληνικής 
κυβέρνησης, καθώς σε κάθε υπουργείο τοποθετήθηκαν υπάλληλοι της A.M.A.G ως 
ειδικοί σύµβουλοι για την επίβλεψη του κρατικού προϋπολογισµού, των δηµοσίων 
έργων, τη διαχείριση των προµηθειών κ.λπ. Αυτή η εξέλιξη υποδήλωνε την αµεσότητα 
του ελέγχου που επιδίωκε να εγκαθιδρύσει η A.M.A.G. 

Η πολιτική και οι δράσεις που ανέπτυξε η AM.A.G βασίστηκαν εν πολύς στην 
έκθεση που συνέταξε η Επιτροπή Porter. Η Επιτροπή Porter που κατέφθασε στην Ελλάδα 
τον Ιανουάριο του 1947, ενόψει της εξαγγελίας του ∆όγµατος Τρούµαν, είχε αναλάβει τη 
µελέτη της οικονοµικής κατάστασης της χώρας και τη διατύπωση προτάσεων για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η χώρα. Στην έκθεσή 
της η Επιτροπή Porter διατύπωνε ένα σχέδιο για τη σταθεροποίηση της ελληνικής 
οικονοµίας και την επίλυση των συναλλαγµατικών της προβληµάτων που θα στηριζόταν 
στην αύξηση της παραγωγής και την εξαγωγή, ενώ λάµβανε ως προϋπόθεση για την 
επιτυχία του σχεδίου αντιµετώπισης των οικονοµικών προβληµάτων τον τερµατισµό της 
εσωτερικής ανωµαλίας. Η Επιτροπή Porter, σύµφωνα µε τον Κυριάκο Βαρβαρέσο, ήταν 
εφοδιασµένη και µε ένα αντίγραφο του υποµνήµατος, που είχε συντάξει ο Βαρβαρέσος 
για την οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα, που του είχε ζητήσει ο υπουργός 
Εξωτερικών των Η.Π.Α Dean Acheson. Η έκθεση της Επιτροπής  Porter αποτέλεσε τη 
βάση για την παροχή, στα χρόνια που ακολούθησαν, της αµερικανικής βοήθειας στην 
Ελλάδα (Τ.τ.Ε 1978:345). 

Μία από τις βασικές προτάσεις της έκθεσης Porter ήταν η ίδρυση της ∆ιοίκησης 
Εξωτερικού Εµπορίου (Foreign Trade Administration), µιας υπηρεσίας η οποία θα έθετε 
υπό τον έλεγχό της το εξωτερικό εµπόριο της χώρας και πρωτίστως τις εισαγωγές. Η 
∆ιοίκηση Εξωτερικού Εµπορίου συγκροτήθηκε από πρόσωπα που υπέδειξε η  A.M.A.G 
και αποτελούνταν από αµερικάνου, τυπικά ιδιώτες, που προσέλαβε η ελληνική 
κυβέρνηση, διότι προσέκρουε σε νοµικούς σκοπέλους η στελέχωση µιας δηµόσιας 
υπηρεσίας µε  πρόσωπα που δεν ήταν Έλληνες υπήκοοι.. Οι αποφάσεις στα όργανα 
κεντρικής σηµασίας για τη λειτουργία και άσκησης των αρµοδιοτήτων της ∆ιοίκησης 
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Εξωτερικού Εµπορίου, λαµβάνονταν µε τέτοιο τρόπο που ο έλεγχός της περνούσε άµεσα 
από τον έλεγχο της  A.M.A.G (Σταθάκης 2004:165-166). 

Παράλληλα η αµερικανική πλευρά επιδίωκε την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της 
Νοµισµατικής Επιτροπής µε τρόπο που  θα ασκούσε  απόλυτο έλεγχο στο τραπεζικό 
σύστηµα και τις δραστηριότητες της KT (Σταθάκης 2004:166). Πράγµατι οι 
αρµοδιότητες της Νοµισµατικής Επιτροπής διευρύνθηκαν µε το νοµοθετικό διάταγµα 
588 της 5ης Απριλίου 1948 περί ελέγχου της Πίστεως, που καταρτίστηκε σε συνεργασία 
µε την ελληνική κυβέρνηση, τη Νοµισµατική Επιτροπή και την A.M.A.G. Το διάταγµα 
ανέθετε τον καθορισµό της διαδικασίας άσκησης και εποπτείας της πιστοδότησης στη 
Νοµισµατική Επιτροπή. Επιπλέον έδινε σ’ αυτήν το δικαίωµα καθορισµού του 
συνολικού ποσοστού των πιστώσεων, την κατανοµή του κατά παραγωγικούς κλάδους 
και τους όρους υπό τους οποίους θα παρέχονταν οι πιστώσεις. Επίσης η Νοµισµατική 
Επιτροπή αναλάµβανε το γενικό έλεγχο της πιστοδότησης, εποπτεύοντας την εφαρµογή 
από τις τράπεζες των πιστωτικών κανόνων (Τ.τ.Ε 1978:313). 

Για το συνολικό συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής συστήθηκε  η Επιτροπή 
Οικονοµικής Πολιτικής. Στις αρχές του Νοεµβρίου του ’47 που πραγµατοποιήθηκε η 
πρώτη συνάντηση της Επιτροπής, συµµετείχαν ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης, οι οικονοµικοί υπουργοί, ο αρχηγός της  A.M.A.G και ο οικονοµικός του 
σύµβουλος.  

Μέσω των παραπάνω ρυθµίσεων, ο έλεγχος της A.M.A.G στους κρίσιµους τοµείς 
άσκησης πολιτικής ήταν σχεδόν απόλυτος. Η A.M.A.G, σύµφωνα και µε τις επιταγές της 
έκθεσης Porter, έθεσε υπό άµεσο έλεγχο το εξωτερικό εµπόριο της χώρας και την έκδοση 
χρήµατος, µέσω του δικαιώµατος veto που διέθετε ο αµερικανός εκπρόσωπος στη 
Νοµισµατική Επιτροπή, ενώ θεσµοθέτησε ένα κοινό όργανο κορυφής µε την ελληνική 
κυβέρνηση για τις κρίσιµες αποφάσεις και το συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής. 
Παράλληλα µέσω των τµηµάτων της κα των εκπροσώπων της στα διάφορα υπουργεία 
και τους κυβερνητικούς οργανισµούς επέβαλε την άµεση παρακολούθηση των ενεργειών 
σε κάθε τοµέα της δηµόσιας διοίκησης (Σταθάκης 2004:167). 

 
 

4.4.1. ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ F.A.O. ΚΑΙ PORTER ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Το Μάιο του 1946 αφίχθη στην Ελλάδα η αποστολή του ενός οργανισµού των Ηνωµένων 
Εθνών του F.A.O (Food and Agriculture Organization) µε σκοπό τη  µελέτη της 
ελληνικής γεωργίας, όπως επίσης και την διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη του 
ενεργειακού και του βιοµηχανικού τοµέα στην Ελλάδα (Thomadakis 1995:190). Η 
λογική που διήπε την έκθεση της αποστολής του F.A.Ο ήταν της ριζικής αναδιάρθρωσης 
των µεθόδων παραγωγής, των µεταβολών, που έπρεπε να σηµειωθούν στα είδη των 
παραγοµένων προϊόντων, στην εκβιοµηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ 
ιδιαίτερη έµφαση αποδίδονταν στα αρδευτικά και αντιπληµµυρικά έργα που έπρεπε να 
πραγµατοποιηθούν, έργα που κατά την έκθεση του F.A.O θα λειτουργούσαν 
συµπληρωµατικά στην ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία θα έπρεπε 
να στραφεί η χώρα για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της (Thomadakis 
1995:191). 

Έτερο ζήτηµα που θα θίξει η έκθεση της αποστολής του F.A.O στην Ελλάδα ήταν 
οι τιµές των εξαγώγιµων ελληνικών αγροτικών προϊόντων, οι οποίες εµφάνιζαν πολύ 
µεγάλες αποκλίσεις σε σχέση µε τα προπολεµικά επίπεδα και υστερούσαν έναντι των 
εκείνων που προορίζονταν για την εγχώρια αγορά, ενώ οι τιµές των αγροτικών 
προϊόντων στο σύνολό τους υστερούσαν έναντι των τιµών των βιοµηχανικών αγαθών 
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(Σταθάκης 2004:101). Ειδικότερα η έκθεση της αποστολής του F.A.O θεωρούσε ότι για 
να επανακτούσαν τα ελληνικά προϊόντα την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές θα 
έπρεπε να διατεθούν σε πιο ανταγωνιστικές τιµές, κάτι όµως που θα απαιτούσε την 
µεταβολή των εγχωρίων σχετικών τιµών και την προσαρµογή τους µε τις διεθνείς τιµές, 
εξέλιξη που βρισκόταν σε άµεση συνάρτηση και µε την ισοτιµία της δραχµής. Η 
αποστολή του F.A.O θεωρώντας δυσεπίλυτες τις δυσκολίες που θα  ανέκυπταν  από την 
προώθηση  τέτοιου είδους οικονοµικών µέτρων, πρότεινε λύσεις πολιτικού χαρακτήρα. 
Συγκεκριµένα εισηγήθηκε να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξη από τις 
σύµµαχες χώρες, ώστε να αποκαταστήσει η Ελλάδα τις εξαγωγές της και ιδιαίτερα του 
καπνού, µέσω οικονοµικών συµφωνιών. Αυτού του είδους η προσπάθεια προώθησης των 
εξαγωγών οδήγησε στην υπογραφή διµερών εµπορικών συµφωνιών (Κλήρινγκ) της 
Ελλάδας µε την Τουρκία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Ιταλία (Σταθάκης 
2004:101). 

Ένα άλλο ακανθώδες ζήτηµα που απασχόλησε την έκθεση της αποστολής του 
F.A.O στην Ελλάδα ήταν ότι η εγχώρια παραγωγή είχε παραµείνει αποκλειστικά στα 
χέρια του ιδιωτικού εµπορίου, γεγονός που προσέφερε µεγάλα περιθώρια κερδοσκοπικής 
εκµετάλλευσης από τις δραστηριότητες της παραγωγής, κα κυρίως της διακίνησης των 
αγροτικών προϊόντων. Η έλευση της U.N.R.R.A δεν έλυσε το πρόβληµα και η διανοµή 
των αγαθών µε δελτίο που πραγµατοποιούσε η U.N.R.R.A συνυπήρχε µε την προσφορά 
προϊόντων εγχώριας παραγωγής στην ελεύθερη αγορά σε πολύ υψηλότερες τιµές αυτές 
του δελτίου (Σταθάκης 2004:102). Αυτή η δυαδικότητα στον τρόπο προσφοράς των 
αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά θα παρέµεινε το βασικό χαρακτηριστικό των 
δύο πρώτων µεταπολεµικών ετών. Τόσο η Βρετανική Οικονοµική Αποστολή όσο και ο 
F.A.O προέβλεπαν ότι µόνο µε τη δηµιουργία αγροτικών συνεταιρισµών, θα µπορούσε 
να αντιµετωπιστεί η δυνατότητα των ιδιωτών εµπόρων να κερδοσκοπούν µε τη 
διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, γεγονός που θα συνέβαλε καθοριστικά στη µείωση 
του ανοίγµατος των τιµών που υπήρχε ανάµεσα στις τιµές παραγωγού, εξέλιξη που θα 
απόβαινε υπέρ των παραγωγών (Σταθάκης 2004:102-103). 

Αναφορικά µε τις προτάσεις της έκθεσης της αποστολής του F.A.O στην Ελλάδα 
που σχετίζονταν µε το δευτερογενή τοµέα, συνιστούσαν την ανάπτυξη βιοµηχανικών 
κλάδων έντασης εργασίας, όπως τους κλάδους τροφίµων, ένδυσης, υπόδησης, 
κλωστοϋφαντουργίας κα οικοδοµικών υλικών. Η έκθεση του F.A.O εκτιµούσε εντούτοις 
ότι η Ελλάδα ακόµη και στην περίπτωση που ανέπτυσσε τους βιοµηχανικούς κλάδους 
έντασης εργασίας, θα συνέχιζε να έχει πλεονάζον εργατικό δυναµικό, και ως εκ τούτου 
συνιστούσε την επέκταση του τριτογενούς τοµέα, µε έµφαση στην τουριστική ανάπτυξη, 
και µε την άσκηση µιας πολιτικής ενθάρρυνσης της µετανάστευσης (Thomadakis 
1995:191). Ο ρόλος του κράτους και την ελεγχόµενη απ’αυτό φορέα στην αναπτυξιακή 
διαδικασία, κατά την έκθεση του F.A.O, δεν θα έπρεπε να διαδραµατίσουν άµεσο ρόλο 
στην διαδικασία οικονοµικής ανάπτυξης αναλαµβάνοντας την υλοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων ή την χάραξη µιας αναπτυξιακής πολιτικής όπου θα καθοδηγούσε τον 
ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας στην πραγµατοποίηση συγκεκριµένων επενδυτικών 
έργων, αλλά κυρίως θα αναλάµβανε δράσεις που θα συνέβαλλαν έµµεσα στην 
επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, όπως ήταν η συγκρότηση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος η διάχυση της τεχνικής και επιστηµονικής γνώσης και η παροχή 
υποστηρικτών υπηρεσιών προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.  Ο ρόλος της διεθνούς 
κοινότητας, σύµφωνα πάντα µε την έκθεση του  F.A.O, προσδιοριζόταν στη βάση της 
παροχής εξειδικευµένης τεχνικής γνώσης και αναπτυξιακών δανείων (Thomadakis 
1995:191). 

Η αποστολή του  F.A.O προέβλεπε ότι στα αρχικά στάδια της εφαρµογής του 
αναπτυξιακού προγράµµατος θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί µέσω των δηµοσίων 
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πιστωτικών οργανισµών και σταδιακά θα υπήρχε η δυνατότητα συµµετοχής ιδιωτικών 
κεφαλαίων στη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού προγράµµατος το οποίο θα ήταν σε 
θέση µετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήµατος που θα σηµείωνε κάποια πρόοδο, 
να εξυπηρετήσει την αποπληρωµή και εξωτερικών δανείων (Thomadakis 1995:192). 

Τον Ιούνιο του 1946 ιδρύεται ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης (Ο.Α) µε 
αποστολή τη µελέτη των τεχνικών προδιαγραφών των έργων που θα χρειαζόταν για την 
αποκατάσταση των υποδοµών που υπέστησαν καταστροφές ή φθορές κατά τον πόλεµο 
και την κατοχή, και την εξέταση των δυνατοτήτων εκµετάλλευσης των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας. Στο κύκλο των αρµοδιοτήτων του Ο.Α δεν 
ενέπιπτε η εκπόνηση ενός οικονοµικού προγράµµατος που θα είχε ως αντικείµενο τη 
µελέτη των οικονοµικών προϋποθέσεων υλοποίησης των έργων και των ωφελειών που 
θα προέκυπταν από την λειτουργία (Χατζηιωσήφ 2003:302). Με βάση τις  µελέτες που 
συνέταξε ο Ο.Α, η ελληνική κυβέρνηση θα αιτούνταν ξένης οικονοµικής βοήθειας και θα 
σύνηπτε εξωτερικά δάνεια, κατά το  πρότυπο της δανειακής πολιτικής που 
ακολουθήθηκε την πρώτη µεσοπολεµική δεκαετία. Το πρόγραµµα µελετών του Ο.Α 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1946 και µε επουσιώδεις τροποποιήσεις δηµοσιεύτηκε 
ένα χρόνο αργότερα µε την ελληνική κυβέρνηση να τηρεί εφεκτική στάση ως προς την 
υιοθέτησή του (Χατζηιωσήφ 2003:303). 

Η έλευση της αποστολής Porter τον Ιανουάριο του 1947 στην Ελλάδα είχε ως 
αποτέλεσµα τον παραµερισµό του Ο.Α από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
µακροπρόθεσµη ανασυγκρότηση της χώρας. Η έκθεση µάλιστα της αποστολής Porter 
εµφάνιζε σηµαντικές αποκλίσεις από τις αντίστοιχες εκτιµήσεις στις οποίες προέβαινε το 
πρόγραµµα µελετών του Ο.Α Συγκεκριµένα η έκθεση Porter προσδιόριζε τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες της ανασυγκρότησης για την επόµενη πενταετία στο ύψος των 
335 εκατοµµυρίων δολλαρίων, ενώ ο Ο.Α προέβλεπε για τον ίδιο σκοπό 2,1 
δισεκατοµµύρια δολλάρια (Σταθάκης 2004:156). Η απόκλιση αυτή οφειλόταν η 
αποστολή Porter περιόριζε τα σχέδιά της στην επανάκτηση του προπολεµικού επιπέδου 
παραγωγικής ικανότητας της χώρας και όχι στην διεύρυνσή της. (Χατζηιωσήφ 2003:303) 

Η έκθεση Porter αξιοποίησε προϋπάρχουσες ιδέες για την οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας και κατέγραψε τις δυνατότητες ανάπτυξης της βαριάς βιοµηχανίας, η οποία θα 
έπρεπε να στηριχτεί στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και τη δηµιουργία 
καθετοποιηµένων µονάδων όπου αυτό ήταν εφικτό. Η ενίσχυση των εξαγωγικών 
δυνατοτήτων της χώρας θα προέκυπτε από την ανάδειξη ορισµένων ελαφρών 
βιοµηχανιών και την εγχώρια επεξεργασία του ορυκτού πλούτου που θα διεύρυνε την 
γκάµα των εξαγωγικών προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο η έκθεση Porter υποδεικνύει ότι η 
αποστολή Porter περιόριζε τα σχέδιά της στην επανάκτηση του προπολεµικού επιπέδου 
παραγωγικής ικανότητας της χώρας και όχι στην διεύρυνση της (Χατζηιωσήφ 2003:303). 

Η έκθεση Porter αξιοποίησε προϋπάρχουσες ιδέες για την οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας και κατέγραψε τις δυνατότητες ανάπτυξης της βαριάς βιοµηχανίας, η οποία θα 
έπρεπε να στηριχτεί στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και τη δηµιουργία 
καθετοποιηµένων µονάδων όπου αυτό ήταν εφικτό. Η ενίσχυση των εξαγωγικών 
δυνατοτήτων της χώρας, θα προέκυπτε από την ανάδειξη ορισµένων ελαφρών 
βιοµηχανικών και την εγχώρια επεξεργασία του ορυκτού πλούτου που θα διεύρυνε την 
γκάµα των εξαγώγιµων προϊόντων. Με αυτό τον τρόπο η έκθεση Porter υποδείκνυε ότι 
θα διαφοροποιείτο αισθητά ο εξαγωγικός τοµέας της οικονοµίας, που ως τότε βασιζόταν 
αποκλειστικά σε µικρό αριθµό αγροτικών προϊόντων (Σταθάκης 2004:155). 

Κοµβικής σηµασίας για την βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας θεωρούσε η 
έκθεση Porter το ζήτηµα της εκµετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, και απέδιδε 
απόλυτη προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας µέσω της αξιοποίησης 
των εγχώριων ενεργειακών πόρων, όπως του λιγνίτη και των υδατοπτώσεων (Σταθάκης 
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2004:155). Αντιθέτως η συγκοινωνιακή υποδοµή της χώρας που υφίστατο προπολεµικά 
κρίνονταν ως επαρκώς και έθετε ως στόχο στο θέµα αυτό την αποκατάσταση των 
εκτεταµένων καταστροφών που είχε υποστεί το συγκοινωνιακό δίκτυο κατά την κατοχή. 

Η έκθεση Porter περιείχε και κρίσεις για την µεταπολεµική κοινωνική 
πραγµατικότητα και την οικονοµική συµπεριφορά που ανέπτυξε η εγχώρια 
επιχειρηµατική τάξη χαρακτηριζόταν από συντηρητισµό, γεγονός που του απέδιδε στην 
ιστορική πορεία της ελληνικής οικονοµίας και στον προσανατολισµό των 
επιχειρηµατιών προς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εµπορικής φύσεως όπως οι 
τράπεζες, η ναυτιλία και το εµπόριο. Αυτός ο παραδοσιακός επιχειρηµατικός 
προσανατολισµός των ελλήνων αστών τους ωθούσε στην µεταπολεµική συγκυρία να 
ασκήσουν δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που στηρίζονταν στην 
αγοραπωλησία χρυσού (Σταθάκης 2004:150), και την αποθεµατοποίηση αγαθών. Οι 
προσφιλείς κερδοσκοπικές πρακτικές της εγχώριας επιχειρηµατικής τάξης 
λειτουργούσαν στην κατεύθυνση της αδρανοποίησης του παραγωγικού δυναµικού και 
στην υποβάθµιση της παραγωγικότητάς του, µε συνέπεια να διατηρούν την ελληνική 
οικονοµία σε χαµηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και να διαιωνίζουν τις 
αδυναµίες της, µε ότι αυτό συνεπαγόταν για το κοινωνικό σύνολο. Επιπροσθέτως η 
αποστολή Porter θεωρούσε ότι οι επιχειρηµατική τάξη διακατέχονταν από πλήρη 
κοινωνική αναλγησία και διήγε πολυτελή και προκλητική βίο, παραµένοντας µάλιστα 
ουσιαστικά στο φορολογικό απυρόβλητο, απέναντι στις στερήσεις και την, αναλογικά, 
υψηλή φορολογική επιβάρυνση που γνώριζε η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού (Σταθάκης 2004:150). 

∆ριµύτατα επικριτικός υπήρξαν και οι διαπιστώσεις της έκθεσης Porter για την 
κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης η οποία κρίθηκε ως εντελώς αναποτελεσµατική τόσο 
σε προγραµµατικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εκτέλεσης συγκεκριµένων 
προγραµµάτων. Στη διαµόρφωση αυτή της κατάστασης συντελούσε η διάβρωση της 
δηµόσιας διοίκησης από τα επιχειρηµατικά συµφέροντα, η απουσία κανόνων 
ανεξαρτησίας και αξιοκρατίας και η εξάρτηση της διοικητικής ιεραρχίας από το πολιτικό 
προσωπικό. Επιπλέον η µαζική υπαλληλοποίηση προσώπων µε χαµηλά προσόντα και οι 
χαµηλοί µισθοί υπονόµευε το ηθικό των ικανών υπαλλήλων και δηµιουργούσε 
αρρυθµίες στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης (Σταθάκης 2004:151). 

Η έντονα αρνητική κριτική της έκθεσης Porter για τον τρόπο που εφαρµόζονταν 
τα προγράµµατα οικονοµικής βοήθειας κατά τα προηγούµενα χρόνια, απέκλειε εξαρχής 
την πιθανότητα να διαχειριστεί την οικονοµική βοήθεια η ελληνική κυβέρνηση χωρίς 
όρους ή έστω µέσα στο πλαίσιο κάποιων συµφωνιών. Απέκλειε συνεπώς το ενδεχόµενο 
επανάληψης της εµπειρίας των συµφωνιών µε την U.N.R.R.A και την Ελληνοβρετανική 
Συµφωνία του 1946, καθώς η αποδοχή ενός παρόµοιου πλαισίου θα προκαλούσε ένα νέο 
κύκλο διασπάθισης πόρων και θα ευνοούσε τον άκοπο πλουτισµό ορισµένων οµάδων 
του πληθυσµού (Σταθάκης 2004:151-152). 

Η έκθεση Porter ενστερνιζόταν τις απόψεις που κατέγραφαν τις δυνατότητες µιας 
«ήπιας» εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας, εντούτοις απέκλεισε το ενδεχόµενο 
η ανάπτυξη αυτή να επιτευχθεί µε πόρους της αµερικανικής οικονοµικής βοήθειας 
(Σταθάκης 2004:156). Αυτό το οποίο στόχευε κυρίως η έκθεση της αποστολής Porter, 
και εν τέλει έπραξε, ήταν η εκπόνηση ενός ενδεικτικού πενταετούς προγράµµατος, που 
κάλυπτε τόσο το σκέλος της ανασυγκρότησης όσο κ αι αυτό της ανάπτυξης. Παρόλο 
όµως που για να αποτιµηθεί το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων σε υποδοµή και στους 
επιµέρους παραγωγικούς κλάδους, η αποστολή Porter στράφηκε στις υπάρχουσες 
εκτιµήσεις του Ο.Α, εντούτοις η έκθεση Porter χαρακτήρισε ουτοπικές τις εκτιµήσεις του 
προγράµµατος του Ο.Α ως προς το ύψος των δαπανών που απαιτούνταν και των έργων 
που θα εκτελούνταν µε αυτές τις δαπάνες (Σταθάκης 2004:156). Αντιθέτως έκθεση 
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Porter υποβίβαζε το ύψος της χρηµατοδότησης του προγράµµατος της αµερικανικής 
βοήθειας σ’ ένα µέγεθος της τάξης του 10% του ελληνικού Α.Ε.Π., τη στιγµή που η 
µελέτη του Ο.Α προσδιόριζε το αντίστοιχο µέγεθος του προγράµµατος ανασυγκρότησης 
και ανάπτυξης στο 40-50% του Α.Ε.Π (Σταθάκης 2004:157). Η συντηρητική αυτή 
κοστολόγηση του προγράµµατος από την αποστολή Porter καθιστούσε αδύνατη την 
ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των στόχων της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης της 
οικονοµίας. Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις η έκθεση Porter προσδιόριζε το ποσοστό των 
πόρων του προγράµµατος που θα απορροφούσαν το έργο της ανασυγκρότησης στο 80% 
του συνόλου κα το υπόλοιπο 20% θα διατίθεντο για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (Σταθάκης 2004:157). Η έκθεση δικαιολογούσε τις προτάσεις αυτές 
επικαλούµενη το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία διέθετε περιορισµένους 
παραγωγικούς συντελεστές και δεν ήταν σε θέση να απορροφήσει απότοµα µεγάλες 
ποσότητες επενδυτικών πόρων. Παράλληλα η έκθεση έθετε σε αµφισβήτηση την 
ικανότητα της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα 
σύνθετο πρόγραµµα έργων, προτείνοντας το έργο αυτό να το αναλάβουν εταιρείες του 
εξωτερικού που διέθεταν την απαιτούµενη εµπειρία (Σταθάκης 2004:157). 

Από το Πενταετές Πρόγραµµα που κατήρτισε η αποστολή Porter ήταν εµφανές 
ότι συνηγορούσε υπέρ του εγχειρήµατος της εκβιοµηχάνισης, αλλά δεν αντιµετώπιζε την 
προοπτική αυτή ως αποτέλεσµα µαζικής µεταφοράς πόρων από το εξωτερικό. 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι η έκθεση Porter δεν έθιγε ζητήµατα 
αναδιανοµής του εθνικού εισοδήµατος, παρά τις διαπιστώσεις της για την ύπαρξη 
κραυγαλέων οικονοµικών ανισοτήτων, αλλά πολύ περισσότερο δεν γίνονταν αναφορές 
στη δυνατότητα άσκησης πολιτικών που θα µπορούσαν να εξοικονοµήσουν πόρους για 
την εκτέλεση έργων που θα έδιναν ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία, όπως π.χ. η 
φορολόγηση των αστρονοµικών κερδών που είχε συσσωρεύσει µε τις κερδοσκοπικές της 
δραστηριότητες η παρασιτική ελληνική επιχειρηµατική τάξη. 

Τον Αύγουστο του 1947, µετά την ανακοίνωση του σχεδίου Μάρσαλ τον Ιούνιο 
του 1947, συστήθηκε απόφαση της κυβέρνησης Μαξίµου το Ανώτατο Συµβούλιο 
Ανασυγκρότησης (Α.Σ.Α). Σκοπός της σύστασής του ήταν η υποβολή στη ∆ιάσκεψη του 
Παρισιού ενός ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος,  µε καταγραφή των αναγκών και των 
δυνατοτήτων της χώρας και των ζητηµάτων οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα, 
προκειµένου να αξιοποιηθεί κατά το καλύτερο τρόπο η αµερικανική βοήθεια. Το έργο 
του Α.Σ.Α θα συνεπικουρείτο από τον Ο.Α, στους κόλπους του οποίου κυρίαρχο ρόλο 
διαδραµάτιζε η µελετητική οµάδα του πολεοδόµου ∆οξιάδη, και το Ανώτατο 
Οικονοµικό Συµβούλιο. Πρόεδρος του Α.Σ.Α ορίστηκε ο Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, πρώην 
διοικητής της Ε.Τ.Ε και της Τ.τ.Ε, και ανάµεσα στα µέλη του υπήρχαν εξέχουσες 
προσωπικότητες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας όπως ο Γεώργιος 
Πεσµατζόγλου και ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, αµφότεροι ανώτατα στελέχη της 
Ε.Τ.Ε, ο διοικητής της Τ.τ.Ε Γεώργιος Μαντζαβίνος, όπως και ο καθηγητής Ξενοφών 
Ζολώτας. Από τη σύνθεση των µελών του Α.Σ.Α ήταν εµφανές ότι η Εθνική διέθετε 
ισχυρή εκπροσώπηση στον προσδιορισµό των εθνικών αναγκών ανασυγκρότησης. Εν 
συνεχεία υπό το Α.Σ.Α συγχωνεύτηκαν ο Ο.Α και το Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο, 
ενώ εντός του 1948 καταρτίστηκε το τετραετές Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης 
(1948-1952) που υποβλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις αµερικανικές αρχές 
(Παγουλάτος 2006:170-171). 

Το τετραετές Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης που υπέβαλε ο Α.Σ.Α 
διαφοροποιούνταν από το πενταετές Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης που είχε καταρτίσει ο 
Ο.Α, και το οποίο λόγω των τεράστιων πόρων που απαιτούσε η υλοποίησή του 
απορρίφθηκε από την αµερικανική πλευρά, αρχικά µέσω της έκθεσης Porter κα έπειτα 
δια των αρχών διαχείρισης του Σχεδίου Μάρσαλ. Η αµερικανική πλευρά χωρίς να 
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αντιτάσσεται στο στόχο της εκβιοµηχάνισης, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι το ύψος των 
κονδυλίων που απαιτούσε η υλοποίηση του πενταετούς Προγράµµατος 
Ανασυγκρότησης ήταν απολύτως εξωπραγµατικό σε σχέση µε τις προθέσεις της, 
οδηγώντας σε περιορισµό των ελληνικών διεκδικήσεων. Το τετραετές Πρόγραµµα 
Ανασυγκρότησης (1948-1952), προέβλεπε µια ισόρροπη κατανοµή πόρων µε τη µερίδα 
του λέοντος να λαµβάνουν ο βιοµηχανικός τοµέα κα τα ορυχεία µε 23,4% ο ενεργειακός 
τοµέας µε 20,1%, ο τοµέας των µεταφορών µε 21,5% και ο γεωργικός τοµέας µε 16,5%. 
Η αποκατάσταση των προσφύγων, οι κατασκευές, η δηµόσια υγεία, η εκπαίδευση, οι 
τηλεπικοινωνίες και ο τουρισµός προβλεπόταν να λάβουν χαµηλά ποσοστά 
χρηµατοδότησης, που θα διοχετεύονταν στην δηµουργία των παράπλευρων υπηρεσιών 
που ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Ανασυγκρότησης 
(Σταθάκης 2004:273). 

Το Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης που υπέβαλε ο Α.Σ.Α χαρακτηριζόταν για την 
ολοκληρωµένη προσέγγισή του στο ζήτηµα της βιοµηχανικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι 
προέβλεπε επενδύσεις που  αφορούσαν κυρίως την καθετοποίηση βιοµηχανιών, στις 
περιπτώσεις όπου υπήρχαν οι εγχώριες πρώτες ύλες, και την υποκατάσταση εισαγωγών, 
εκεί όπου η εγχώρια αγορά κρινόταν επαρκής. Η καθετοποίηση της βιοµηχανίας 
υποστηριζόταν κα από σηµαντικές διακλαδικές διασυνδέσεις µε πυρήνα τις επενδύσεις 
στον ενεργειακό τοµέα κα τη συγκέντρωση του 80% των επενδύσεων στη µεταλλουργία, 
τη βαριά χηµική βιοµηχανία, τα διυλιστήρια  και την εξόρυξη µεταλλευµάτων και λιγνίτη 
(Παγουλάτος 2006:171-172). Το τετραετές Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης προέβλεπ0ε 
την κατασκευή ενός µικρού αριθµού µονάδων µεγάλης κλίµακας και κατά ένα µικρό 
ποσοστό την ενίσχυση µονάδων που ήδη λειτουργούσαν. Το πρόγραµµα του Α.Σ.Α που 
υποβλήθηκε στον Οργανισµό Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας 
(Ο.Ε.Ο.Σ-Ο.Ε.Ε.C) έθετε στον πυρήνα της οικονοµικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης 
της χώρας τις ενεργειακές επενδύσεις, οι οποίες θα προέκυπταν από την εκµετάλλευση 
των εγχώριων πηγών. Η προσφορά ενέργειας που θα προέκυπτε από αυτές τις επενδύσεις 
θα επέτρεπε την καθετοποίηση της βιοµηχανίας εφόσον η επεξεργασία των ορυκτών 
αποτελούσε µια ενεργοβόρα διαδικασία (Σταθάκης 2004:273). Επιπλέον η εκτέλεση των 
µεγάλων δηµοσίων έργων θα αύξανε την παραγωγικότητα της γεωργίας και θα µείωνε τις 
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. 

Το πιο σηµαντικό τµήµα του τετραετούς προγράµµατος ήταν αυτό που αφορούσε 
τη βιοµηχανική ανάπτυξη και την ενέργεια. Το βιοµηχανικό πρόγραµµα απαιτούσε 
συνολικά 123 εκατοµµύρια δολλάρια σε συνάλλαγµα και ένα αντίστοιχο ποσό σε 
δραχµές. Το πρόγραµµα στην κατασκευή ενός µικρού αριθµού νέων µονάδων που 
περιελάµβαναν τη δηµιουργία διυλιστηρίου πετρελαίου, την αξιοποίηση του λιγνίτη της 
Πτολεµαΐδας, και την δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας αλουµίνια, χάλυβα, µαγνησίου, 
καθώς µονάδων παραγωγής αζωτούχων λιπασµάτων και σόδας, και τσιµέντου. 
Επιπροσθέτως προβλεπόταν η ίδρυση βιοµηχανικών µονάδων επεξεργασίας µολύβδου, 
νικελίου, θεϊκού οξέος και παραγωγής ντηζελοµηχανών κα αγροτικών µηχανηµάτων 
όπως επίσης και την ίδρυση ναυπηγείου. Η χρηµατοδότηση των επενδύσεων για τη 
δηµιουργία αυτών των µονάδων θα απορροφούσε το 90% των πόρων του προγράµµατος. 
Το υπόλοιπο 10% θα ενίσχυε τη λειτουργία των υφιστάµενων µονάδων (Σταθάκης 
2004:276). 

Κύριο χαρακτηριστικό του βιοµηχανικού προγράµµατος ήταν ο εσωστρεφής 
προσανατολισµός του, δηλαδή ότι η παραγωγή των µονάδων που θα ιδρύονταν θα 
κατευθυνόταν στην εγχώρια αγορά, και µόνο ενός µικρού αριθµού επενδύσεων 
αφορούσε εξαγωγικές µονάδες (Σταθάκης 2004:277).Το πρόγραµµα του Α.Σ.Α 
διατύπωνε ρητά τη στόχευση της επίτευξης διακλαδικών συνδέσεων, δηλαδή την 
αναζήτηση εκείνων των βιοµηχανικών εισροών και εκροών που θα κάλυπταν ανάγκες 

 



 298

των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας όπως ήταν η γεωργία, οι κατασκευές και η 
ναυτιλία, ενώ παράλληλα αναζητούνταν εκείνα τα ενδιάµεσα αγαθά που θα µπορούσαν 
να δώσουν ώθηση σε άλλους µεταποιητικούς κλάδους (Σταθάκης 2004:278). 

Τα οφέλη που θα καρπωνόταν η ελληνική οικονοµία από την υλοποίηση του 
προγράµµατος υπολογίζονταν ότι θα ήταν αρκετά για να οδηγήσουν σε µία αύξηση του 
εθνικού εισοδήµατος σε επίπεδα που θα υπερέβαιναν τα αντίστοιχα προπολεµικά κατά 
20% και θα διατηρούσαν το ίδιο µέσο επίπεδο κατανάλωσης µε το αντίστοιχο 
προπολεµικό, αλλά για έναν πληθυσµό που θα ήταν κατά 18% µεγαλύτερος. Επιπλέον  
την περίοδο ολοκλήρωσης του προγράµµατος «1952» η αγροτική και η βιοµηχανική 
παραγωγή θα ήταν κατά 20% και 30% αντίστοιχα µεγαλύτερη από την προπολεµική. 
Επίσης οι εξαγωγές, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συντακτών του προγράµµατος, θα 
ξεπερνούσαν κατά 20% τα αντίστοιχα προπολεµικά µεγέθη και θα κάλυπταν το 60% των 
εισαγωγών, αυξάνοντας παράλληλα το εύρος των εξαγώγιµων προϊόντων, όπου πέρα 
από τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, όπως η σταφίδα και ο καπνός, θα προστίθεντο 
πρώτες ύλες και ορισµένα βιοµηχανικά προϊόντα. Αυτές οι προβλέψεις οδηγούσαν στην 
εκτίµηση ότι το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών θα υποχωρούσε στο επίπεδο του 
6-7% του Α.Ε.Π, ένα ποσοστό που θεωρούνταν αρκετά µικρό για να καλυφθεί µε 
εξωτερικό δανεισµό χωρίς αξιόλογες επιπτώσεις για τη σταθερότητα της οικονοµίας 
(Σταθάκης 2004:274). 

Το βιοµηχανικό πρόγραµµα της Α.Σ.Α παρέµεινε τελικά ανεφάρµοστο από τις 
κεντρικές υπηρεσίες του Σχεδίου Μάρσαλ, µέσω του οποίου θα χρηµατοδοτούνταν το 
πρόγραµµα, οι οποίες θεώρησαν πως οι ανεπαρκείς δοµές µιας µη εκβιοµηχανισµένης 
χώρας δεν θα εξασφάλιζαν ικανοποιητική απορρόφηση µιας τέτοιας κλίµακας 
επενδυτικών πόρων (Παγουλάτος 2006:172). 

 
 

4.4.2. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α.Μ.Α.G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Αποστολή της A.M.A.G στην Ελλάδα ήταν η διαχείριση των πόρων της αµερικανικής 
Βοήθειας που εντάσσονταν στην υλοποίηση του ∆όγµατος Τρούµαν, βοήθεια που στην 
ουσία αποτελούσε τον προποµπό των πόρων που θα εισέρρεαν στην Ελλάδα από την 
εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο στόχευε στην αποκατάσταση των 
καταστροφών που είχαν πραγµατοποιηθεί στην Ευρώπη κατά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 
και στην οικονοµική ανασυγκρότηση της Γηραιάς Ηπείρου. Το ύψος της αµερικανικής 
βοήθειας που προέβλεπε το ∆όγµα Τρούµαν για την Ελλάδα κυµαινόταν στα 300 
εκατοµµύρια δολλάρια και ήταν κατανεµηµένη ισόποσα ανάµεσα στο στρατιωτικό και 
το πολιτικό σκέλος. Η ψήφισή του από το Κογκρέσο προσδιόρισε το ανελαστικό µέγεθος 
του προγράµµατος και κατά συνέπεια οποιαδήποτε αλλαγή µπορούσε να προκύψει µόνο 
από την αναδιανοµή των πόρων ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες δαπανών (Σταθάκης 
2004:179). 

Τον Σεπτέµβριο του 1947 η A.M.A.G προχώρησε στην πρώτη αναθεώρηση του 
προγράµµατος και το Μάρτιο του 1948 στη δεύτερη και τελική αναθεώρηση του 
προγράµµατος. Το βασικό στοιχείο της πρώτης αναθεώρησης ήταν η µεταφορά πόρων 
από το πολιτικό στο στρατιωτικό σκέλος. Η µεταφορά πόρων από το πολιτικό σκέλος 
στο στρατιωτικό σκέλος του προγράµµατος, οδήγησε στη µείωση των πόρων που 
προορίζονταν για την ανασυγκρότηση και τον εκµηδενισµό των δαπανών που 
προβλέπονταν να διατεθούν για τη δηµόσια υγεία και διάφορα, περιορισµένων ωστόσο 
µεγέθους  κοινωνικά προγράµµατα (Σταθάκης 2004:179-180). Αυτή η πρώτη 
ανακατανοµή πόρων του προγράµµατος εξυπηρετούσε τις ανάγκες που προέκυψαν από 
την κλιµάκωση του εµφυλίου πολέµου, καθώς η αδυναµία του Εθνικού Στρατού να 
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αντιµετωπίσει µε επιτυχία σε επιχειρησιακό επίπεδο τον ∆ηµοκρατικό Στρατό κατέστησε 
αναγκαία την αύξηση της αριθµητικής δύναµης του Εθνικού Στρατού κατά 12.000 
άνδρες τον Ιανουάριο του ’48 (Σταθάκης 2004:179). Παράλληλα η απόφαση να 
εκκενωθούν οι περιοχές δράσεις του ∆ηµοκρατικού Στρατού σε συνδυασµό µε την  
αυτόβουλη ροή προσφύγων προς τα αστικά κέντρα, που έλαβε µεγάλες διαστάσεις στη 
διάρκεια του ’47  δηµιουργούσαν νέες ανάγκες που η αντιµετώπισής τους προκαλούσε 
αναπόφευκτα αποκλίσεις από την αρχική κατανοµή των πόρων (Σταθάκης 2004:179). 
Επιπλέον η ανακατανοµή των πόρων του προγράµµατος ανάµεσα στις διάφορες 
κατηγορίες δαπανών που προβλέπονταν στο πολιτικό σκέλος του προγράµµατος υπήρξε 
µία αδήριτη αναγκαιότητα που γεννούσαν οι αποκλίσεις που σηµειώνονταν στις αρχικά 
εκτιµώµενες εξαγωγές ελαιολάδου, στην εγχώρια παραγωγή σιτηρών, στη ροή της 
βοήθειας από τους οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών (post-U.N.R.R.A aid) και στην 
αναµενόµενη πορεία του διεθνούς πληθωρισµού. Η αρνητική εξέλιξη αυτών των 
µεγεθών επέβαλε την αύξηση της διάθεσης πόρων για εισαγωγές, γεγονός που 
αναπόδραστα περιόρισε δραστικά τις δαπάνες για την ανασυγκρότηση της χώρας 
(Σταθάκης 2004:183-186). 

Κεντρική στόχευση της A.M.A.G κατά τη διάρκεια της παραµονής της στην 
Ελλάδα υπήρξε η σταθεροποίηση της οικονοµίας, επιδίωξη που µεταφραζόταν στον 
ισοσκελισµό του κρατικού προϋπολογισµού και την επίτευξη σταθερότητας στην αξία 
της δραχµής. Όλο το πλέγµα των κρίσιµων αποφάσεων που  αφορούσαν τις κρίσιµες 
πτυχές της οικονοµικής πολιτικής, όπως η σύνταξη του προϋπολογισµού, η διαµόρφωση 
της εισοδηµατικής πολιτικής, η χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής και η διαρρύθµιση 
της πολιτικής εξωτερικού εµπορίου, ελήφθησαν από την A.M.A.G και επιβλήθηκαν στην 
ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα οι αποφάσεις της A.M.A.G υλοποιήθηκαν απαρέγκλιτα, 
δεδοµένου ότι η A.M.A.G επόπτευε στενά και µε καθολικό τρόπο την άσκηση της 
οικονοµικής πολιτικής. Ενδεικτικό της εξουσίας που ασκούσε η  A.M.A.G στην 
εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής είναι το γεγονός ότι υπέγραψε συµφωνία µε την 
ελληνική κυβέρνηση, που προέβλεπε ότι καµία επιπρόσθετη δαπάνη δεν µπορούσε να 
αποφασιστεί χωρίς την προηγούµενη έγκριση της A.M.A.G, ενώ επιπλέον η A.M.A.G 
όριζε την τοποθέτηση αµερικανών ειδικών στα υπουργεία Οικονοµικών, Πολέµου, 
Ναυτικού και Αεροπορίας, προκειµένου να ασκούν έλεγχο στην πορεία εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού (Σταθάκης 2004:187). 

Σε αντίθεση µε την έλλειψη προγραµµατισµού των προηγούµενων ετών, στη 
διάρκεια του ’47-’48 που την ευθύνη διαµόρφωσης κα άσκησης της οικονοµικής 
πολιτικής είχε η A.M.A.G, ο προγραµµατισµός και η εφαρµογή των οικονοµικών 
αποφάσεων υπήρξε υποδειγµατική. Το Σεπτέµβριο του ’47 η κυβέρνηση παρέδωσε στην 
A.M.A.G τις εκτιµήσεις της για τον προϋπολογισµό διάρκειας 15 µηνών, από 1η 
Απριλίου του ’47. Το σχέδιο προϋπολογισµού που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση 
προέβλεπε έλλειµµα της τάξης του 45%. Το σχέδιο της A.M.A.G.,  που αποτέλεσε και 
τον προϋπολογισµό που κατέθεσε η κυβέρνηση στη βουλή, περιόριζε το ποσοστό του 
ελλείµµατος στο 7%. Στην ουσία η  A.M.A.G. µε τον καθορισµό του ελλείµµατος στο 
7% ισοσκέλισε τον προϋπολογισµό καθώς το έλλειµµα του 7% είχε ήδη 
πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα από τον Απρίλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του ’47. Το 
υπόλοιπο διάστηµα µέχρι τον Ιούνιο του ’48 ο προϋπολογισµός ήταν ισοσκελισµένος 
(Σταθάκης 2004:188). 

Η επιδίωξη του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού αποσκοπούσε στην 
σταθεροποίηση του νοµίσµατος, η οποία αποτελούσε προϋπόθεση για την εξάλειψη ή 
τον περιορισµό των κερδοσκοπικών φαινοµένων, που µε τη σειρά τους αποτελούσαν 
πηγή πολύ µεγάλων ανωµαλιών και στρεβλώσεων για την οικονοµική ζωή της χώρας.  
Για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισµό η A.M.A.G προέβη σε δραστικές περικοπές των 
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δηµοσίων δαπανών κατά 25% και αύξησε τα έσοδα κατά το 1/3. Η περικοπή των 
δαπανών περιέλαβε στο σύνολό τους τα κονδύλια που προορίζονταν για την 
ανασυγκρότηση, αφήνοντας το Ταµείο Αντικαταβολών, δηλαδή τα έσοδα που 
προέκυπταν σε εγχώριο νόµισµα από την πώληση των εφοδίων της αµερικανικής 
βοήθειας, ως τη µοναδική πηγή χρηµατοδότησης των έργων ανασυγκρότησης. Κατ’αυτό 
τον τρόπο ένα µεγάλο µέρος των δαπανών του προϋπολογισµού διοχετευόταν σε 
στρατιωτικές δαπάνες, κατά ένα ποσοστό 40%, ενώ πολιτικές δαπάνες αντιπροσώπευαν 
το 60% των δηµοσίων δαπανών (Σταθάκης 2004:189). 

Η A.M.A.G στράφηκε στην αύξηση των δασµών και στην επιβολή έκτακτης 
φορολογίας, ώστε να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα και ισοσκελίσει τον προϋπολογισµό, 
ενώ το καθεστώς των άµεσων και έµµεσων φόρων παρέµεινε αµετάβλητο (Σταθάκης 
2004:192). Οι δασµοί αυξήθηκαν κατά 15%, ενώ η βασική αύξηση των φορολογικών 
εσόδων προήλθε από έκτακτους άµεσους φόρους που επιβλήθηκαν στο σύνολο σχεδόν 
των εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Οι έκτακτοι φόροι 
αφορούσαν τους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς, τους εµπόρους καπνού, τους ιδιοκτήτες 
πολυτελών κατοικιών και στις εταιρίες που είχαν δανειοδοτηθεί και ευνοήθηκαν από την 
υποτίµηση της δραχµής. Επιπρόσθετη σηµαντική πηγή εσόδων ήταν η εκποίηση των 
προµηθειών της U.N.R.R.A που δεν είχαν διατεθεί (Σταθάκης 2004:192). 

Παράλληλα µε τα παραπάνω φορολογικά µέτρα η A.M.A.G εισήγαγε και 
ορισµένα µέτρα στην κατεύθυνση µεταρρύθµισης του φορολογικού συστήµατος. 
Βασικός στόχος των µέτρων αυτών ήταν η αλλαγή της σχέσης άµεσων και έµµεσων 
φόρων µε αύξηση της σχετικής βαρύτητας των άµεσων φόρων. Σ’ αυτό το πλαίσιο η 
A.M.A.G. εισήγαγε το νόµο περί τήρησης λογιστικών βιβλίων από τις επιχειρήσεις, 
αύξησε σηµαντικά τα πρόστιµα για τη φοροδιαφυγή και πάγωσε όλους τους φόρους υπέρ 
τρίτων για ένα τρίµηνο, µέχρι να αποφανθεί για το ποιοι από αυτούς θα έπρεπε να 
καταργηθούν, ενώ αναζήτησε νέους άµεσους φόρους από τους εφοπλιστές και τους 
έλληνες του εξωτερικού, χωρίς όµως οι προσπάθειες να στεφθούν από επιτυχία 
(Σταθάκης 2004:193). 

Η εισοδηµατική πολιτική της  A.M.A.G υπήρξε µάλλον αντιφατική αν 
συσχετιστεί µε τους στόχους της συνολικής οικονοµικής της πολιτικής, ειδικά µάλιστα 
αν συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι η A.M.A.G προχώρησε στη µείωση του αριθµού των 
δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς πάντως να επιτύχει τον αρχικό στόχο για την µείωσή τους 
κατά 15.000, προκειµένου να µειώσει τις δαπάνες του προϋπολογισµού (Σταθάκης 
2004:194). Συγκεκριµένα η A.M.A.G προχώρησε σε σηµαντικές αυξήσεις των µισθών 
και των ηµεροµισθίων. Η συµφωνία που επιτεύχθηκε το Σεπτέµβριο του ’47 κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισµού του ’47-’48 ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση κα την 
A.M.A.G, ρύθµιζε και τις αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα και προέβλεπε η αύξηση των 
µισθών κατά 190 φορές από το προπολεµικό επίπεδο για τους ανειδίκευτους εργάτες και 
150 για τους ειδικευµένους. Οι αυξήσεις τν ονοµαστικών µισθών σε δηµόσιο και 
ιδιωτικό τοµέα κυµαίνονταν σε 35-40%. Η A.M.A.G πιθανότατα προσδοκούσε πως µε 
τις αυξήσεις αυτές θα προωθούσε µε µεγαλύτερη ευκολία το σύνολο των 
µεταρρυθµίσεων της, καθώς οι υψηλές εισοδηµατικές ενισχύσεις θα καθιστούσαν 
λιγότερο έντονες τις αντιδράσεις κυβέρνησης και συνδικάτων στην περικοπή των 
θέσεων απασχόλησης, αλλά και τον περιορισµό επιδοµάτων, που επιθυµούσε η A.M.A.G 
(Σταθάκης 2004:196). 

Οι αυξήσεις στους µισθούς και τα ηµεροµίσθια οδήγησαν υπό τις δεδοµένες 
συνθήκες αδυναµίας αύξησης της προσφοράς αγαθών, λόγω έλλειψης συναλλαγµατικών 
πόρων για επιπρόσθετες εισαγωγές και των συνθηκών έντονης κερδοσκοπίας επί της 
εγχώριας παραγωγής, στην ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων το επόµενο τρίµηνο 
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που εξανέµισαν τις ονοµαστικές αυξήσεις µισθών και ηµεροµισθίων (Σταθάκης 
2004:196). 

Καίριες υπήρξαν και οι παρεµβάσεις της A.M.A.G στο χώρο του συνδικαλισµού, 
καθώς ύστερα από επίµονες προσπάθειές της ακυρώθηκε ο νόµος που η ελληνική 
κυβέρνηση θέσπισε στα τέλη του ’47, ένας νόµος που ουσιαστικά ανέστελλε το δικαίωµα 
στην απεργία. Η αποτυχία της A.M.A.G να προωθήσει «µετριοπαθείς» συνδικαλιστικές 
οµάδες στην ηγεσία ενέτεινε τις προσπάθειές της για την ακύρωση του νόµου αυτού 
(Σταθάκης 2004:196). 

Στη σφαίρα της νοµισµατικής πολιτικής η A.M.A.G επιδίωξε τον περιορισµό των 
τραπεζικών πιστώσεων και την κατάργηση της πολιτικής χρυσού, ώστε αφενός να 
ελεγχθεί αποτελεσµατικότερα και η δεύτερη πηγή δηµιουργίας νέου χρήµατος στην 
οικονοµία, µετά τον προϋπολογισµό, και αφετέρου παταχθούν τα κερδοσκοπικά 
φαινόµενα και η αντιπαραγωγική τοποθέτηση των χρηµατικών κεφαλαίων που υπήρχαν 
στην οικονοµία και δεν κατευθύνονταν στο τραπεζικό σύστηµα. Η A.M.A.G επιχείρησε 
να µειώσει τις πιστώσεις προς το γεωργικό τοµέα που αποτελούσε τον κύριο αποδέκτη 
των τραπεζικών πιστώσεων, χωρίς όµως επιτυχία καθώς δεδοµένου του υψηλού 
πληθωρισµού υπήρξαν πιέσεις για σηµαντική αύξηση των πιστώσεων, ενώ οι αγρότες 
δεν κατόρθωσαν να αποπληρώσουν και τα προηγούµενα δάνεια που είχαν λάβει. Η 
αύξηση τελικά των πιστώσεων που προς τον αγροτικό τοµέα καλύφθηκε από την έκδοση 
χρήµατος από την Τ.τ.Ε (Σταθάκης 2004:198). 

Στην περίπτωση της βιοµηχανίας και του εµπορίου η A.M.A.G έλαβε δραστικά 
µέτρα, αναστέλλοντας όλες τις πιστώσεις για ένα εξάµηνο από το Νοέµβριο του ’47 
µέχρι τον Απρίλιο του ’48, περίοδο που η άνοδος της τιµής της χρυσής λίρας φάνηκε να 
απειλεί τη νοµισµατική σταθερότητα. Επιπλέον η A.M.A.G ήταν αυτή που θεσµοθέτησε 
τόσο τη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της Νοµισµατικής Επιτροπής όσο και την 
απόδοση του πλήρους ελέγχου των δραστηριοτήτων του τραπεζικού συστήµατος στη 
Νοµισµατική Επιτροπή µε το νόµο 811/1948 (Σταθάκης 2004:198). 

Η A.M.A.G στο θέµα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ακολούθησε την υπόδειξη 
της έκθεσης Porter και αντί να προβεί στην επίσηµη υποτίµηση του νοµίσµατος, κίνηση 
που θα τροφοδοτούσε επιπλέον τις πληθωριστικές πιέσεις, επέλεξε την έµµεση 
υποτίµησή του µέσω του Exchange Certificate Plan, που αποτελούσε την καθιέρωση, 
ενός συστήµατος διττών ισοτιµιών, που προέβλεπε την ύπαρξη µιας επίσηµης ισοτιµίας, 
όπου η δραχµή ήταν υπερτιµηµένη, και µία κυµαινόµενη ισοτιµία που αφορούσε το 
εξωτερικό εµπόριο, τους άδηλους πόρους και τα εµβάσµατα.  

Το Exchange Certificate Plan  συνιστούσε µία ιδιότυπη αγορά συναλλάγµατος, 
όπου οι εξαγωγείς πωλούσαν εκεί το συνάλλαγµα που αποκτούσαν από τις εξαγωγές και 
έπαιρναν ένα αποδεικτικό για το συνάλλαγµα που είχαν εισάγει. Αυτά τα αποδεικτικά 
συναλλάγµατος ήταν απαραίτητα προκειµένου να αποκτήσουν συνάλλαγµα εισαγωγείς 
και ήταν διαπραγµατεύσιµα. Με αυτό τον τρόπο επιδοτούσαν οι εξαγωγείς, αφού πέρα 
από το δραχµικό ισόποσο του συναλλάγµατος που το διέθεταν υποχρεωτικά στην Τ.τ.Ε 
εισέπρατταν από τους εισαγωγείς και αντίτιµο για την πώληση του πιστοποιητικού 
συναλλάγµατος (Exchange Certificate) ή µπορούσαν να το διαπραγµατευτούν ελεύθερα 
και στο Χ.Α.Α (Τ.τ.Ε 1978:326). 

Με το σύστηµα των αποδεικτικών συναλλάγµατος πριµοδοτούνταν οι εξαγωγείς 
εις βάρος των υψηλών κερδών που αποκόµιζαν οι εισαγωγείς από τη διαφορά των 
διεθνών τιµών και των τιµών της ελληνικής αγοράς. Η µέθοδος αυτή απλούστευε τη 
διαδικασία της επιδότησης των εξαγωγών και ταυτόχρονα το σύστηµα εµφανιζόταν να 
διαθέτει το πλεονέκτηµα της ελαστικότητας, καθώς µε την ελεύθερη διαπραγµάτευση 
στην αγορά η τιµή των αποδεικτικών συναλλάγµατος που κυκλοφορούσαν στην αγορά 
θα αναπροσαρµοζόταν συνεχώς (Τ.τ.Ε 1978:326). Η εισαγωγή του συστήµατος αυτού 
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ισοδυναµούσε µε de facto υποτίµηση της δραχµής, διότι οι εξαγωγείς εισέπρατταν την 
επίσηµη ισοτιµία, όταν εκχωρούσαν το συνάλλαγµα στην Τ.τ.Ε, και επιπλέον ελάµβαναν 
την τιµή του αποδεικτικού από τους εισαγωγείς ενώ οι εισαγωγείς κατέβαλαν την 
επίσηµη ισοτιµία και επιπλέον την τιµή του αποδεικτικού συναλλάγµατος.  

Οι εισαγωγείς στο πλαίσιο αυτό λειτουργούσαν µε βάση το σύστηµα της 
«κατανοµής». Σύµφωνα µε αυτό, οι άδειες εισαγωγείς παρέχονταν κατ’ αναλογία µε τα 
προπολεµικά µερίδια που είχαν οι βασικοί εισαγωγείς κάθε προϊόντος. Με αυτή τη 
διαδικασία όσοι διέθεταν κεφάλαια τα οποία δηµιούργησαν την περίοδο της κατοχής, δεν 
είχαν πρόσβαση στις εισαγωγές, ενώ παράλληλα αποτράπηκε η πραγµατοποίηση 
εισαγωγών από αναξιόπιστη παράγοντες της αγοράς, γεγονός όµως που προσέδιδε 
µονοπωλιακή δύναµη στους παραδοσιακούς εισαγωγείς. Από το σύστηµα της 
«κατανοµής» των εισαγωγών εξαιρέθηκαν τα βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, τα 
οποία επιδοτούνταν από την κυβέρνηση (Σταθάκης 2004:199). 

Σε επίπεδο εφαρµογής το σύστηµα των αποδεικτικών συναλλάγµατος δεν 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Η ελαστικότητα που υποτίθεται ότι θα εξασφάλιζε η 
ελεύθερη διαπραγµάτευση δεν λειτούργησε, διότι η τιµή των αποδεικτικών δεν αφέθηκε 
να σχηµατίζεται ελεύθερα στην αγορά, καθώς η Τ.τ.Ε παρέµβαινε στην αγορά και 
ουσιαστικά προσδιόριζε την τιµή τους. Έτσι το περιθώριο της επιδότησης περιοριζόταν, 
ενώ συγχρόνως, µε τον πληθωρισµό, το κόστος που επιβάρυνε τα εγχώρια προϊόντα, 
αύξανε και οι όροι προσφορά τους στις διεθνές αγορές γίνονταν δυσµενέστερη (Τ.τ.Ε 
1978:327).Τα αποδεικτικά συναλλάγµατος, ως µέθοδος χρησιµοποίησης των 
περιθωρίων κέρδους από το εισαγωγικό εµπόριο για την επιδότηση των εξαγωγών 
σταµάτησαν ουσιαστικά να λειτουργούν µε την υποτίµηση της δραχµής του 1949 και 
καταργήθηκαν οριστικά το 1951 (Τ.τ.Ε.1978:327). 

Ιδιαίτερης µνείας χρήζει ο τρόπος διαχείρισης των πόρων που προέκυπταν από τη 
διάθεση των εφοδίων της ξένης βοήθειας. Η συµφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 
’47 ανάµεσα στην ελληνική και την αµερικάνικη κυβέρνηση, η οποία καθόριζε τον τρόπο 
παροχής της βοήθειας και τις αρµοδιότητες της A.M.A.G όριζε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα κατέθετε τις δραχµές που θα εισέπραττε από την εκποίηση των εφοδίων 
της βοήθειας σε ειδικό λογαριασµό στην Τ.τ.Ε Η αποδέσµευση και η διάθεση των 
εισπράξεων από την πώληση των εφοδίων της αµερικανικής βοήθειας 
πραγµατοποιούνταν κατόπιν έγκρισης της A.M.A.G Αυτό είχε ως αποτέλεσµα µεγάλο 
µέρος των εισπράξεων που προέκυπταν από την πώληση των εφοδίων να λιµνάζουν στα 
ταµεία της Τ.τ.Ε µε το αιτιολογικό, από πλευράς της A.M.A.G, ότι η διάθεση των 
εισπράξεων στο σύνολό τους θα προκαλούσε πληθωριστικές πιέσεις (Τ.τ.Ε 1978:294). Η 
τακτική αυτή της A.M.A.G αποστερούσε όµως πολύτιµους πόρους από το έργο της 
ανασυγκρότησης και ενέτεινε τα προβλήµατα υποχρηµατοδότησης που αντιµετώπιζε ο 
παραγωγικός µηχανισµός από την ανεπαρκή παροχή πιστώσεων από το τραπεζικό 
σύστηµα έπειτα από την απόφαση της A.M.A.G. να παγώσουν οι τραπεζικές πιστώσεις 
προς τη βιοµηχανία και το εµπόριο από τα τέλη του ’47. 

Ο έλεγχος όµως των πληθωριστικών πιέσεων δεν ήταν εφικτός χωρίς εκ νέου 
προσφυγή στην πολιτική χρυσού, δεδοµένου ότι η τιµή του χρυσού αποτελούσε το 
κριτήριο της επιτυχίας της οικονοµικής πολιτικής της A.M.A.G, καθώς ενδεχόµενη 
µεγάλη αύξηση της τιµής του χρυσού θα σηµατοδοτούσε την επανείσοδο της οικονοµίας 
σ’ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Οι πιέσεις της ελληνικής κυβέρνησης τον 
Ιανουάριο του  ’48 ώθησαν την A.M.A.G να συναινέσει στην επαναφορά της πολιτικής 
χρυσού, προκειµένου να σταθεροποιηθεί η τιµή της χρυσής λίρας στις 230.000 δραχµές, 
και διαπιστώνοντας την ανεπάρκεια της πολιτικής των διακριτικών παρεµβάσεων της 
Τ.τ.Ε στην αγορά, ώστε να συγκροτηθεί η τιµή της χρυσής λίρας. Η επανεργοποίηση της 
πολιτικής χρυσού από την Τ.τ.Ε οδήγησε στην αποδέσµευση µέσω της A.M.A.G, δύο 
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εκατοµµυρίων χρυσών λιρών της ελληνικής κυβέρνησης που ήταν δεσµευµένες στη 
Federal Reserve Bank of  New York (Σταθάκης 2004:203), εξέλιξη που σήµαινε την 
ανάλωση πολύτιµων συναλλαγµατικών πόρων της χώρας στην προσπάθεια τιθάσευσης 
του πληθωρισµού που κατ’ ουσία τροφοδοτούσε τον φαύλο κύκλο της κερδοσκοπίας κα 
της αντιπαραγωγικής χρήσης των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας.  

Αναφορικά µε τα έργα του προγράµµατος ανασυγκρότησης η A.M.A.G ανέλαβε 
τη χρηµατοδότησή τους µέσω του Ταµείου Αντικαταβολών θέτοντας τα προβλεπόµενα  
έργα ανασυγκρότησης σε διαδικασία αξιολόγησης, προκειµένου να αποφασιζόταν σε 
ποια από τα έργα αυτά θα συνεχιζόταν η χρηµατοδότηση της ολοκλήρωσής τους. 
Ορίστηκε η χρηµατοδότηση των έργων ανασυγκρότησης να προέλθει από το Ταµείο 
Αντικαταβολών (Σταθάκης 2004:206). 

Το Ταµείο Αντικαταβολών αποτελούσε το δραχµικό αποθεµατικό που 
σχηµατιζόταν από την πώληση των εισαγοµένων αγαθών, και µε το οποίο 
χρηµατοδοτούνταν η πολιτική της A.M.A.G. Η A.M.A.G διαθέτοντας 120 εκατοµµύρια 
δολλάρια για το πολιτικό σκέλος των εισαγωγών, χρησιµοποιούσε αυτούς τους πόρους, 
µαζί µε το ελληνικό ∆ηµόσιο και τους ιδιώτες εισαγωγείς, για να πραγµατοποιούν 
εισαγωγές. Η A.M.A.G ή το δηµόσιο χρησιµοποιούσαν απευθείας το συνάλλαγµα, 
εκποιούσαν τα εισαγόµενα αγαθά και έπαιρναν το δραχµικό τους ισόποσο. Οι ιδιώτες 
αγόραζαν έναντι δραχµών το αντίστοιχο συνάλλαγµα µέσω του Exchange Certificate 
Plan. Ολοι αυτοί οι πόροι που προέκυπταν σε δραχµές από αυτή τη διαδικασία  
συγκεντρώνονταν στο Ταµείο Αντικαταβολών. Η A.M.A.G συνεπώς τηρούσε δύο 
λογαριασµούς, έναν σε δολλάρια και έναν σε δραχµές. Η µείωση του πρώτου, καθώς 
προχωρούσε η διαδικασία πραγµατοποίησης των εισαγωγών, αύξανε κατά το ίδιο ποσό, 
εισέρρεε σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό σε δραχµές (Σταθάκης 2004:206). 

Τα ποσά που κατατίθεντο στο Ταµείο Αντικαταβολών προβλεπόταν να 
διατίθενται αποκλειστικά για επενδυτικούς σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η χρήση τους 
για καταναλωτικούς σκοπούς η οποία θα λειτουργούσε πληθωριστικά. Με τις αλλαγές 
που πραγµατοποιήθηκαν στο πρόγραµµα των εισαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών 
τρεχουσών αναγκών ενισχύθηκαν οι πόροι του Ταµείου Αντικαταβολών που θα 
µπορούσαν θεωρητικά τουλάχιστον να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς χωρίς να 
επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό. Στην πράξη το πρόγραµµα ανασυγκρότησης που 
χρηµατοδοτούνταν από το Ταµείο Αντικαταβολών είχε την ίδια τύχη µε το πρόγραµµα 
ανασυγκρότησης που χρηµατοδοτούνταν από το πρόγραµµα των εισαγωγών το οποίο 
γνώρισε σηµαντική συρρίκνωση, καθώς στις δαπάνες του Ταµείου Αντικαταβολών η 
A.M.A.G είχε συνυπολογίσει τις επιδοτήσεις ψωµιού, το κόστος διανοµής των 
εισαγωγών των βασικών αγαθών που διατεθέντων µε δελτίο, ενώ είχαν γίνει προβλέψεις 
και για ενδεχόµενη νέα αύξηση των σηµαντικών δαπανών (Σταθάκης 2004:207). 
Συνεπώς ο περιορισµός των πόρων για έργα ανασυγκρότησης από το Ταµείο 
Αντικαταβολών οφειλόταν στην διοχέτευση πόρων από το ταµείο για καταναλωτικούς 
σκοπούς.  

Οι πόροι που διατέθηκαν για έργα ανασυγκρότησης από την A.M.A.G 
αντιπροσώπευαν µόλις το 1/3 αυτών που η U.N.R.R.A είχε υπολογίσει ότι θα 
απαιτούνταν για την αποκατάσταση των βασικών υποδοµών, ενώ προβληµατική υπήρξε 
και η κατανοµή του, που υπήρξε αποσπασµατική και χωρίς ολοκληρωµένο σχεδιασµό, 
µε αποτέλεσµα να περιοριστούν κα τα οφέλη από την χρησιµοποίηση των πόρων της 
βοήθειας.  

Αρνητική για την Ελλάδα υπήρξαν και οι εξελίξεις και για την άλλη πηγή πόρων 
που προορίζονταν για την ανασυγκρότηση και αφορούσε τις αποζηµιώσεις που θα 
λάµβανε από τη Γερµανία για τις καταστροφές που είχε υποστεί η χώρα κατά τη διάρκεια 
του πολέµου και της κατοχής. Η Ελλάδα διεκδικούσε 100 από τα 1.500 γερµανικά 
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εργοστάσια που θα µεταφέρονταν εκτός Γερµανίας, καθώς το Σχέδιο Μάρσαλ είχε θέσει 
ως κεντρική του στόχευση την ταχεία ανασυγκρότηση της Γερµανίας. Έτσι οι γερµανικές 
αποζηµιώσεις περιορίστηκαν τα επόµενα χρόνια στην προσφορά µηχανολογικού 
εξοπλισµού η αξία του οποίου δεν ξεπέρασε τα 25 εκατοµµύρια δολλάρια (Σταθάκης 
2004:212). Η τύχη των ιταλικών αποζηµιώσεων  υπήρξε ελαφρώς καλύτερη και µε τη 
συµφωνία που πραγµατοποιήθηκε το ’49 προβλέπονταν αποζηµιώσεις ύψους 101 
εκατοµµυρίων δολλαρίων υπό µορφή µηχανολογικού εξοπλισµού. Αν και µεγαλύτερες 
σε µέγεθος, οι ιταλικές αποζηµιώσεις αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα κατά την 
εφαρµογή τους από το ’49 µέχρι το ’55 (Σταθάκης 2004:213). 

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις το ζήτηµα της ανασυγκρότησης µεταφέρθηκε 
πλέον για την επόµενη  περίοδο,  τετραετία ’48-’52, όπου το Σχέδιο Μάρσαλ φαινόταν να 
αποτελεί  πιο κατάλληλο πλαίσιο για την επιδίωξη αναπτυξιακών στόχων. 

 
 

4.5. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ A.M.A.G ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ 
 

Η δισθενής άσκηση της αµερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα που εισήγαγε η υλοποίηση 
του ∆όγµατος Τρούµαν στην Ελλάδα γέννησε τριβές στις σχέσεις των δύο φορέων 
εφαρµογής της πολιτικής των Η.Π.Α στην Ελλάδα κατά την περίοδο υλοποίησης του 
∆όγµατος Τρούµαν, δηλαδή την A.M.A.G και την αµερικανική πρεσβεία. Η 
πρωτοβουλία των κινήσεων δόθηκε στην A.M.A.G, γεγονός που υποβάθµισε το ρόλο της 
πρεσβείας. Παρόλο που το πολιτικό σκέλος διαχείρισης της αµερικανικής παρουσίας 
στην Ελλάδα παρέµεινε στην αποκλειστική αρµοδιότητα της πρεσβείας, εντούτοις οι 
εκτεταµένες αρµοδιότητες της A.M.A.G στον στρατιωτικό και οικονοµικό τοµέα 
συνεπάγεται αναπόφευκτα αυξηµένη επιρροή και στα πολιτικά θέµατα.  

Στις αρχές του ’48 οριστικοποιήθηκε η προοπτική της, ένταξης της Ελλάδας στο 
σχέδιο Μάρσαλ, και το γεγονός αυτό απέκλειε εκ των πραγµάτων να διατηρηθεί το 
καθεστώς λειτουργίας της A.M.A.G, δεδοµένου ότι το Σχέδιο Μάρσαλ αποτελούσε 
αποκλειστικά ένα πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας και κατά συνέπεια η νέα οικονοµική 
αποστολή που θα αντικαθιστούσε την A.M.A.G, εν  προκειµένω η E.C.A/Greece 
(European Cooperation Agreement), θα διέθετε αρµοδιότητες µόνο της οικονοµικής 
πολιτικής (Σταθάκης 2004:215). Στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ η λειτουργία των 
αµερικανικών υπηρεσιών στην Ελλάδα θα επιµερίζονταν σε τρεις διακριτούς φορείς. Η 
E.C.A/G θα διέθετε πλήρεις αρµοδιότητες στον οικονοµικό τοµέα, ενώ η πρεσβεία και η 
νέα ιδρυθείσα J.U.S.M.A.P.G (Joint United States Military Advisory and Planning 
Group) θα κατείχαν τις αρµοδιότητες στον πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος αντίστοιχα 
(Σταθάκης 2004 :210). 

Η διάκριση αυτή των αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της αµερικανικής πολιτικής 
στην Ελλάδα έδωσε την ευκαιρία στην πρεσβεία να διεκδικήσει την αναβάθµιση του 
ρόλου της και να αναλάβει τον συντονισµό όλων των φορέων της αµερικανικής 
παρουσίας στην Ελλάδα, επιδίωξη της πρεσβείας η οποία υποδαυλίζονταν και από τις 
σοβούσες  αντιθέσεις της πρεσβείας µε την A.M.A.G. 

Η διαφοροποίηση της πρεσβείας από τις εκτιµήσεις και την πολιτική της 
A.M.A.G εκφραζόταν στις εκθέσεις που υπέβαλε η πρεσβεία στην αµερικανική 
κυβέρνηση, στις οποίες οι τοποθετήσεις της πρεσβείας για την εσωτερική κατάσταση 
στην Ελλάδα ήταν διαµετρικά αντίθετες µε τις διαπιστώσεις της έκθεσης Porter ή τις 
επικρατούσες αντιλήψεις της A.M.A.G. Η κριτική που ασκούσε η πρεσβεία στις εκθέσεις 
της προς τις πολιτικές δυνάµεις της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά µετριοπαθής, ενώ 
προέβαινε περισσότερο στην υιοθέτηση υποκειµενικών παραγόντων, όπως ήταν οι 
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«ψυχολογικοί» παράγοντες προκειµένου  να ερµηνεύσει τις οικονοµικές συνθήκες και 
εξελίξεις (Σταθάκης 2004:217). 

Στους πρώτους µήνες του ’48 η κριτική της πρεσβείας προς την A.M.A.G. έγινε 
εντονότερη και επεκτάθηκε στο σύνολο της πολιτικής της. Η κριτική που, ασκούσε η 
πρεσβεία προς την A.M.A.G. υιοθετούσε απόψεις που διατυπώνονταν από την ελληνική 
πολιτική και οικονοµική ελίτ και επικεντρωνόταν στην καχυποψία που µε την οποία 
αντιµετώπιζε η A.M.A.G. δηµόσια διοίκηση, καθώς και για τη µεγάλη εξουσία µε την 
οποία είχε περιβληθεί η A.M.A.G, όπως και για τον καταπιεστικό τρόπο που ασκούσε 
την εξουσία που της είχε δοθεί (Σταθάκης 2004:218). Η αµερικανική πρεσβεία τασσόταν 
υπέρ της ενεργότερης συµµετοχής των ελληνικών θεσµών και φορέων στη διαχείριση 
της αµερικανικής βοήθειας και την υλοποίηση του προγράµµατος ανασυγκρότησης, και 
ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των αµερικανικών παρεµβάσεων στη λειτουργία του 
ελληνικού θεσµικού συστήµατος (Σταθάκης 2004:219). 

Η προσέγγιση της πρεσβείας αναφορικά µε τον χαρακτήρα και το βάθος των 
παρεµβάσεων της αµερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση µε 
τις στοχεύσεις της A.M.A.G., η δράση της οποίας ο χαρακτηριζόταν από 
µεταρρυθµιστικό πνεύµα, στην επιβολή αυστηρών ρυθµίσεων στην οικονοµία και στο 
στενό έλεγχο της διαχείρισης του προγράµµατος της αµερικανικής βοήθειας. Αντιθέτως 
η πρεσβεία υποστήριξε την αφαίρεση κάθε µεταρρυθµιστικού στοιχείου από τους 
στόχους της αµερικανικής βοήθειας και την επικέντρωση της αµερικανικής πολιτικής 
στην Ελλάδα στις στρατιωτικές στοχεύσεις της, δηλαδή στην επικράτηση επί του 
∆ηµοκρατικού Στρατού και την συντριβή του κοµµουνιστικού ιδεολογικοπολιτικού 
δυνάµεων (Σταθάκης 2004:219). 

Στην ουσία η αµερικανική πρεσβεία εξέφερε απόψεις που ευθυγραµµίζονταν µε 
πλάγιες θέσεις της ελληνικής επιχειρηµατικής τάξης τη δεδοµένη περίοδο κα αφορούσαν 
την ελαστικοποίηση της πιστωτικής πολιτικής απέναντι στη χρηµατοδότηση των 
εισαγωγών και της βιοµηχανίας, στην κατάργηση των έκτακτων φόρων προς τις 
πλουσιότερες τάξεις, την απαλλαγή της βιοµηχανικής παραγωγής από τους υψηλούς 
έµµεσους φόρους, διευκόλυνση των εισαγωγών µε τη µείωση των συντελεστών 
προκαταβολών και την επανεισαγωγή της πολιτικής χρυσού στο πλαίσιο της άσκησης 
αντιπληθωριστικής πολιτικής (Σταθάκης 2004:221). 

 
 

4.5.1. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΡΣΑΛ 
 

Στις 5 Ιουνίου 1947, ο στρατηγός George Marshall, υπουργός εξωτερικών των Η.Π.Α,  
εκφωνώντας στο πανεπιστήµιο του Harvard  έναν ιστορικό λόγο, εξέφρασε την πρόθεση 
της χώρας του να συµβάλει στην οικονοµική ανόρθωση και ανάπτυξη της Ευρώπης. 
Ειδικότερα στους σχεδιασµούς των Η.Π.Α περιλαµβάνονταν η χορήγηση οικονοµικής 
κα στρατιωτικής βοήθειας στις χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο ενός προγράµµατος 
τετραετούς διαρκείας, το οποίο απέβλεπε όχι µόνο στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης 
από τις εκτεταµένες καταστροφές που είχε υποστεί την περίοδο του Β’ Παγκοσµίου 
Πολέµου αλλά και να υποκινήσει µια µονιµότερη συνεργασία ανάµεσα στις ευρωπαϊκές 
χώρες, ώστε να εξασφαλιστεί µια σταθερή οικονοµική πρόοδο. 

Η απόφαση των Η.Π.Α να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ένα τόσο ευρύ 
πρόγραµµα παροχής οικονοµικής, και για ορισµένες χώρες όπως η Ελλάδα κα 
στρατιωτικές χώρες όπως η Ελλάδα και στρατιωτικής βοήθειας εµπεριείχε σαφέστατα 
στον πυρήνα της στοχεύσεις οικονοµικού χαρακτήρα. Το ζήτηµα της οικονοµικής 
ανάκαµψης της Ευρώπης ήταν ζωτικής σηµασίας για τα µακροχρόνια συµφέροντα των 
Η.Π.Α, καθώς η διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης της αµερικανικής οικονοµίας 
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υπαγόρευε την πραγµατοποίηση επενδύσεων στο εξωτερικό και την αποκατάσταση των 
διεθνών ροών εµπορίου, επιδιώξεις που µε τη σειρά τους προϋπέθεταν την οικονοµική 
ανασυγκρότηση των βασικών εµπορικών εταίρων των Η.Π.Α στην Ευρώπη και την 
επανένταξή τους σ’ ένα πολυµερές σύστηµα παγκόσµιου εµπορίου (Σταθάκης 
2004:139). Επιπλέον οι Η.Π.Α αποτελούσαν κατά τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
το µεγαλύτερο πιστωτή στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα, εκτοπίζοντας από τη θέση 
αυτή τη Μεγάλη Βρετανία (Eichengreen 1996:91)., γεγονός που σήµανε ότι οι Η.Π.Α για 
να επιτύχουν την οµαλοποίηση στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα και να διατηρήσουν την 
πρωτοκαθεδρία τους σ’ αυτό θα έπρεπε να αποκαταστήσουν τις διεθνές εµπορικές ροές 
και να αποφύγουν την εφαρµογή πρακτικών και πολιτικών που θα οδηγούσαν στην 
συρρίκνωση του διεθνούς εµπορίου και κατ’ επέκταση στην αποδιάρθρωση του διεθνούς 
οικονοµικού συστήµατος, εξέλιξη που δεν αποφεύχθηκε κατά τη διάρκεια του 
Μεσοπολέµου. Ως εκ τούτου οι Η.Π.Α θα έπρεπε να προβούν µεταπολεµικά στην 
εισαγωγή και υλοποίηση κανόνων, ρυθµίσεων, θεσµών και πολιτικών που θα 
αποσκοπούσαν στην ανασυγκρότηση του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος, 
δηµιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για την ύπαρξη όλων εκείνων των προϋποθέσεων 
που απαιτούνταν για την εύρυθµη λειτουργία των διεθνών εµπορικών και 
χρηµατοπιστωτικών σχέσεων  (Eichengreen 1996:92). 

Συν τοις άλλοις, η µεταπολεµική πολιτική των Η.Π.Α θα έπρεπε να συµπεριλάβει 
στους σχεδιασµούς της και το  κενό εξουσίας που υπήρχε στην ευρωπαϊκή ήπειρο µετά 
την ήττα της Γερµανίας και την εξάντληση της Αγγλίας και τη Γαλλίας. Αυτό το κενό 
εξουσίας ήταν ενδεχόµενο να το εκµεταλλευτεί η Σοβιετική Ενωση, εξέλιξη που θα έθιγε 
άµεσα τα συµφέροντα των Η.Π.Α στην Ευρώπη και καθιστούσε επιτακτική γι’ αυτήν τη 
σφυρηλάτηση µιας βιώσιµης ισορροπίας δυνάµεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία θα 
αποτελούσε ανάχωµα στην επέκταση και την επικράτηση της σοβιετικής επιρροής στην 
Ευρώπη (Σταθάκης 204:139). Μακροπρόθεσµα ο ασφαλέστερος τρόπος αποτροπής της 
επέκτασης της σοβιετικής επιρροής στην Ευρώπη θεωρήθηκε, από τις Η.Π.Α, ότι ήταν η 
επιτάχυνση της οικονοµικής ανασυγκρότησης των χωρών της δυτικής Ευρώπης µε την 
καθοριστική υποστήριξη των Η.Π.Α, καθώς µια τέτοια εξέλιξη θα συνέτεινε στην 
συγκρότηση µιας βιώσιµης ισορροπίας δυνάµεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο και θα 
αποµάκρυνε την πιθανότητα διάχυσης της σοβιετικής επιρροής στην Ευρώπη εφόσον η 
επέκταση και εδραίωση της σοβιετικής επιρροής, και κατ’ επέκταση του σοσιαλισµού, 
στην ανατολική Ευρώπη θεωρούνταν, κατά το µάλλον ή ήττον, από εξαιρετικά πιθανή ως 
δεδοµένη. Η οικονοµική ανάπτυξη των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης, σύµφωνα µε τους 
σχεδιασµούς της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής, θα αποσοβούσε την 
κοµµουνιστική απειλή που εκπροσωπούσε η Σοβιετική Ένωση και θα έθετε στο 
περιθώριο τα ευρωπαϊκά κοµµουνιστικά κόµµατα των χωρών αυτών.  Κεντρική 
στόχευση του Σχεδίου Μάρσαλ ήταν να κινηθεί η δυτική Ευρώπη προς την κατεύθυνση 
της οικονοµικής ενοποίησης κα άρσης του παραδοσιακού εθνικού κατακερµατισµού των 
οικονοµικών της στόχευση που ήταν ενταγµένη στην προοπτική διαίρεσης, µε βάση 
πολιτικοοικονοµικό µετάβαση  κριτήρια, σε δυτική και ανατολική Ευρώπη, µε τις Η.Π.Α 
να θέτουν της δυτικής Ευρώπης στη σφαίρα επιρροής και της Σοβιετικής Ένωσης τις 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης.  

Τον Ιούνιο του 1947 έλαβε χώρα το Συνέδριο του Παρισιού, µε αντικείµενο τη 
συµφωνία µεγάλων δυνάµεων για την αµερικανική πρωτοβουλία στην Ευρώπη µε την 
πιθανή συναίνεση ή συµµετοχή της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά την αναµενόµενη 
αποχώρηση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας Μολότοφ από το Συνέδριο του 
Παρισιού και την άρνηση συµµετοχής σ’ αυτό των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, το 
Σχέδιο Μάρσαλ έλαβε την οριστική του µορφή, αναφορικά µε τη σύσταση των οργάνων, 
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τις αρµοδιότητες που ανατίθεντο σε αυτά και τις δοµές λήψης αποφάσεων που 
αφορούσαν το σχεδιασµό και την υλοποίηση του Σχεδίου Μάρσαλ.  

Ειδικότερα το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Ανασυγκρότησης «European Recovery 
Programm-E.R.P) όπως ονοµάστηκε το Σχέδιο Μάρσαλ, προέβλεπε τη διαχείρισή του 
από µία καθετοποιηµένη δοµή µε κεντρικούς φορείς τον Οργανισµό Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Συνεργασίας (Organization of European Economic Coorperation-O.E.E.C), 
στον οποίο συµµετείχαν οι αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών, και τη ∆ιοίκηση 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (European Coorperation Administration-E.C.A), που έδρευε 
στην Ουάσιγκτον. Τον άµεσο συντονισµό και τη διαχείριση του Προγράµµατος στην 
Ευρώπη ανέλαβε το γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου (Office of the Special 
Representative-O.S.P), που είχε την έδρα του στο Παρίσι. Το σύνολο της καίριας 
σηµασίας αποφάσεων για το µέγεθος, την κατανοµή της βοήθειας και για την έγκριση 
των υποποπρογραµµατάτων υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Ο.Ε.Ε.C και του O.S.R., µε 
την E.C.A. να έχει τον τελικό λόγο για διαµόρφωση και την υλοποίηση των ληφθέντων 
αποφάσεων (Σταθάκης 2004:222). Σε κάθε χώρα υπήρχαν Ειδικές Οικονοµικές 
Αποστολές για τη διαχείριση των εθνικών προγραµµάτων. Η E.C.A/Greece (E.C.A/G.), 
η νέα οικονοµική αποστολή που θα αντικαθιστούσε την A.M.A.G. στην Ελλάδα, θα είχε 
την αρµοδιότητα του οικονοµικού τοµέα µε την εποπτεία του O.S.R για θέµατα 
ευρωπαϊκής οικονοµικής συνεργασίας και της E.C.A/ Washighton  (E.C.A./W) για το 
σύνολο των δραστηριοτήτων (Σταθάκης 2004:222).  

Σε σχέση µε την A.M.A.G, η E.C.A/G είχε µικρότερη αυτονοµία απέναντι στην 
Ουάσιγκτον σο σχεδιασµό και την υλοποίηση της οικονοµικής πολιτικής. Ταυτόχρονα 
όµως η E.C.A/G διατηρούσε στο ακέραιο τα δικαιώµατά της «θεσµοθετηµένης 
επέµβασης» στις σχέσεις της µε την ελληνική κυβέρνηση, καθώς το ιδιόµορφο καθεστώς 
του ∆όγµατος Τρούµαν ανανεώθηκε και στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 
2004:222). 

Το στρατιωτικό σκέλος των δραστηριοτήτων των Η.Π.Α στην Ελλάδα 
αυτονοµήθηκε µε την ανάθεση των σχετικών αρµοδιοτήτων στην U.S.M.A.P.G, και 
παράλληλα διευρύνθηκε ο ρόλος  των Αµερικανών στη διεύθυνση των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων του εµφυλίου πολέµου µε την άφιξη του στρατηγού Van Fleet. Ο ρόλος της 
πρεσβείας αναβαθµίστηκε µε τις νέες διευθετήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
συγκρότηση της διοικητικής δοµής διαχείρισης του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα.  Η 
αµερικανική πρεσβεία θα είχε πλέον την ενιαία διαχείριση των πολιτικών και 
οικονοµικών υποθέσεων (Σταθάκης 2004:223). Επικεφαλής της νέας αµερικανικής 
αποστολής στην Ελλάδα (E.C.A/G) τοποθετήθηκε ο Nuveen, ο ρόλος του οποίου στην 
υλοποίηση του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα είχε υποβαθµιστεί, συγκριτικά µε το ρόλο 
του επικεφαλή της αντίστοιχης αµερικανικής οικονοµικής αποστολής του ∆όγµατος 
Τρούµαν στην Ελλάδα Griswold. 

 
 

4.5.2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Το ύψος της οικονοµικής βοήθειας που θα χορηγούνταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 
Σχεδίου Μάρσαλ αποτέλεσε αντικείµενο έντονων, και εν πολύς  διαρκούς 
διαπραγµάτευσης ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους εγχώριους φορείς 
άσκησης της οικονοµικής πολιτικής και τις διάφορες υπηρεσίες διαχείρισης του Σχεδίου 
Μάρσαλ. ΄Ηδη κατά την περίοδο των σχεδιασµών που πραγµατοποιούνταν για τον 
προσδιορισµό του ύψους της οικονοµικής βοήθειας που θα λάµβανε η Ελλάδα κατά το 
πρώτο έτος εφαρµογής του Σχεδίου Μαρσαλ (’48-’49), ο οικονοµικός σύµβουλος της 
A.M.A.G Clay, επιστρέφοντας από την Ουάσιγκτον, ανέτρεψε τις προσδοκίες που 
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έτρεφε η ελληνική κυβέρνηση αναφορικά µε το ύψος των χορηγουµένων οικονοµικών 
πόρων που προορίζονταν για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος ανασυγκρότησης 
που προσδιοριζόταν από την ελληνική πλευρά στα 130 εκατοµµύρια δολλάρια και σε ένα 
αντίστοιχο ποσό σε δραχµές  (Σταθάκης 2004:228). O Clay επισήµανε πως οι εκτιµήσεις 
της ελληνικής πλευράς υπερέβαιναν σηµαντικά τα ποσά που θα παρέχονταν από τις 
Η.Π.Α., ενώ και οι δραχµικοί πόροι της βοήθειας που θα κατευθύνονταν στο πρόγραµµα 
ανασυγκρότησης θα ήταν περιορισµένοι, δεδοµένου ότι οι στρατιωτικές δαπάνες 
υπολογιζόταν να ανέλθουν στο ιλιγγιώδες ποσό του ενός τρισεκατοµµυρίου δραχµών, 
στοιχείο που δήλωνε την απόλυτη προτεραιότητα που δίνονταν στους στρατιωτικούς 
στόχους, µε ότι αυτό συνεπαγόταν για τα ποσά που θα διατίθεντο για την οικονοµική 
ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας.  Ο Clay προέβλεπε την επιβολή εκτεταµένων 
περικοπών στο πρόγραµµα ανασυγκρότησης, το οποίο θα προχωρούσε µε αργούς 
ρυθµούς, κα την πρόκριση της πολιτικής σταθερότητας ως τον πρωταρχικό και άµεσο 
στόχο της αµερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα, και την επιδίωξη στο πεδίο της 
οικονοµίας να παραµένει η σταθεροποίησή της στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα 
(Σταθάκης 2004:228). 

Οι εκτιµήσεις του Clay αποδείχτηκαν ορθές, καθώς το µέγεθος της βοήθειας του 
Σχεδίου Μάρσαλ προς την Ελλάδα κατά τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του απογοήτευσε 
τόσο την ελληνική κυβέρνηση όσο και την E.C.A/G. Το ύψος της οικονοµικής βοήθειας 
βρέθηκε στο επίκεντρο αλλεπάλληλων διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στην ελληνική 
κυβέρνηση, την E.C.A/G και την E.C.A στο Παρίσι και στην Ουάσιγκτον. Το τελικό 
ποσό της βοήθειας οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του ’48, καθυστέρηση που εν πολύς 
οφειλόταν στη διαφορά που εµφάνιζαν τα δύο προγράµµατα που κατατέθηκαν προς 
έγκριση στην E.C.A στο Παρίσι, το ένα από την ελληνική κυβέρνηση και το άλλο από 
την E.C.A/G, αναφορικά µε το ύψος των δαπανών που συνδέονταν µε την υλοποίηση του 
προγράµµατος ανασυγκρότησης. Το πρόγραµµα της ελληνικής κυβέρνησης πρότεινε το 
ποσό της χρηµατοδότησης που θα κατευθυνόταν στα έργα ανασυγκρότησης να ανέλθει 
στα 100 εκατοµµύρια δολλάρια, πρόταση που συνιστούσε µε διπλασιασµό των πόρων σε 
σχέση µε το ’47-’48, αλλά ήταν ευθυγραµµισµένη µε τους σχεδιασµούς του Τετραετούς 
Προγράµµατος ’48-’52 που είχε καταρτίσει το Α.Σ.Α Οι εισηγήσεις που 
περιλαµβάνονταν στο πρόγραµµα της E.C.A/G προσδιόριζαν το αντίστοιχο ποσό στα 76 
εκατοµµύρια δολλάρια, µείωση που ήταν εναρµονισµένη µε τις αρχικές κατευθύνσεις 
της Ουάσινγκτον που είχε µεταφέρει ο Clay. Τα έργα του προγράµµατος 
ανασυγκρότησης στα οποία επικεντρώθηκαν οι περικοπές ήταν η βιοµηχανία, το 
σιδηροδροµικό δίκτυο, τα λιµάνια και το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ άθικτα παρέµειναν τα 
υδροηλεκτρικά έργα, οι αγροτικές υποδοµές, το οδικό δίκτυο και τα ορυχεία και τα έργα 
που είχαν αναλάβει να εκτελέσουν το σώµα των µηχανικών του αµερικανικού στρατού 
(U.S.Army Corps of Engineers) (Σταθάκης 2004:229). 

 Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στις περικοπές αυτές υπήρξε άµεση και 
µε επιστολή των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Συντονισµού προς το O.S.R, 
επιχειρηµατολογούσε για την αναγκαιότητα υλοποίησης των έργων, τα οποία 
αποσκοπούσαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην αποκατάσταση των βασικών 
υποδοµών  της χώρας στην προπολεµική τους κατάσταση (Σταθάκης 2004:231). 

Η επιστολή βρήκε µικρή απήχηση στο Παρίσι, ενώ ο Ο.Ε.Ε.C πρότεινε το ύψος 
της χρηµατοδότησης του συνολικού προγράµµατος, δηλαδή του προγράµµατος 
ανασυγκρότησης και του προγράµµατος εισαγωγών, να διαµορφωθεί στα 212,8 
εκατοµµύρια δολλάρια, ποσό που ήταν µικρότερο από τα αντίστοιχα ποσά που πρότειναν 
τόσο η E.C.A/G (224 εκατοµµύρια δολλάρια), όσο και η ελληνική κυβέρνηση (285 
εκατοµµύρια δολλάρια) (Σταθάκης 2004:231). Επιπλέον από τα ποσά που είχε προτείνει 
ο O.E.E.C µόνο τα 146 εκατοµµύρια θα χορηγούνταν ως απευθείας βοήθεια σε δολλάρια, 
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καθώς το υπόλοιπο ποσό θα λάµβανε τη µορφή «έµµεσης βοήθειας», µια νέα µορφή 
βοήθειας που εισήγαγε το Σχέδιο Μάρσαλ και αναφερόταν στα λεγόµενα «δικαιώµατα 
άντλησης» (Σταθάκης 2004:231). 

Η εν λόγω µορφή βοήθειας που αντιπροσώπευαν τα «δικαιώµατα άντλησης» 
άπτονταν της σφαίρας του ενδοευρωπαϊκού εµπορίου, ενώ η οικονοµική αρωγή που 
παρεχόταν από το σχέδιο Μάρσαλ αφορούσε κατά βάση το «έλλειµµα δολλαρίου» 
(dollar gap), έλλειµµα δηλαδή που εµφάνιζε συνολικά η ∆υτική Ευρώπη στις εµπορικές 
της συναλλαγές µε τις Η.Π.Α. Για το ενδοευρωπαϊκό εµπόριο, δηλαδή τις εµπορικές 
συναλλαγές που αναπτύσσονταν µεταξύ των χώρων που είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο 
Μάρσαλ, προβλέφθηκε η σύναψη διακρατικών συµφωνιών, ενώ τα ελλείµµατα που θα 
εµφανίζονταν στις διακρατικές εµπορικές συµφωνίες καλύπτονταν από πόρους του 
Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 2004:231). Η διάκριση ανάµεσα στη µορφή της «απευθείας 
βοηθείας» και στα «δικαιώµατα άντλησης» επεδίωκε να τονώσει το ενδοευρωπαϊκό 
εµπόριο. Η διεύρυνση του ενδοευρωπαϊκού εµπορίου θα συντελούσε στην εξοικονόµηση 
δολλαρίων από το έλλειµµα που παρουσίαζε το εµπορικό ισοζύγιο της Ευρώπης µε τις 
Η.Π.Α., καθώς θα υποκαθίσταντο οι αµερικανικές από ευρωπαϊκές εισαγωγές και 
παράλληλα θα συνέβαλε στην ενοποίηση των ευρωαπαϊκών οικονοµιών, στόχευση που 
αποτελούσε βασική επιδίωξη του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 2004:231). 

Μετά τις εισηγήσεις  στις οποίες προέβη ο O.E.E.C, ήταν η σειρά της E.C.A/G να 
αντιδράσει, προτείνοντας η βοήθεια να αυξηθεί στα 222,1 εκατοµµύρια δολλάρια και να 
αυξηθεί το ποσοστό χρηµατοδότησης που αφορούσε την άµεση µορφή βοήθειας έναντι 
της έµµεσης µορφής. Έπειτα από συνεχείς διαπραγµατεύσεις το τελικό ποσό της 
βοήθειας τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του Σχεδίου Μάρσαλ, κυρίως λόγω των 
συνεισφορών που προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία αφενός ανέστειλε το 
µέτρο της µείωσης των αποθεµάτων της Ελλάδας κατά 20 εκατοµµύρια στερλίνες που 
είχε αρχικά απαιτήσει, και αφετέρου αύξησε τα «δικαιώµατα άντλησης» της Ελλάδας 
κατά 14 εκατοµµύρια στερλίνες (Σταθάκης 2004:233). 

Η πολιτική εισαγωγών κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του Σχεδίου Μάρσαλ 
ακολούθησε την κατεύθυνση και αύξησης των εισαγωγών καταναλωτικών αγαθών εις 
βάρος των εισαγωγών που προορίζονται για την ανασυγκρότηση της χώρας, τακτική που 
υπαγορεύτηκε από τον διαφαινόµενο κίνδυνο να µην καταστεί δυνατή η απορρόφηση 
των διαθέσιµων πόρων, εξαιτίας της αδυναµίας της ∆ιοίκησης Εξωτερικού Εµπορίου 
(∆.Ε.Ε.) να προσαρµοστεί το σύστηµα εισαγωγών, έτσι όπως είχε διαµορφωθεί στην 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του ∆όγµατος Τρούµαν, στο τρόπο που 
λειτουργούσαν οι διακρατικές ανταλλαγές στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 
2004:233).Παράλληλα η αύξηση των εισαγωγών αγαθών για τρέχουσες ανάγκες, που 
έφθασαν τα 347 εκατοµµύρια δολλάρια, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις κατά 
14%, εξυπηρετούσε και το στόχο της συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτή η 
ενίσχυση των εισαγωγών αγαθών που ικανοποιούσαν τρέχουσες καταναλωτικές ανάγκες 
υποβίβασε το ποσό που διατέθηκε τελικά για τις εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, 
συνεπώς και τους πόρους που διοχετεύθηκαν για το πρόγραµµα της ανασυγκρότησης. Το 
τελικό ποσό που τελικά διατέθηκε για τις εισαγωγές του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 
µειώθηκαν, ύστερα από διαδοχικές αναθεωρήσεις, από τα 92 στα 42 εκατοµµύρια 
δολλάρια (Σταθάκης 2004:235). 

H E.C.A/G επέλεξε να συνεχίσει χωρίς αξιοσηµείωτες παρεκκλίσεις την 
σταθεροποιητική πολιτική της A.M.A.G από την αρχή της εγκατάστασής της στην 
Ελλάδα. Η A.M.A.G την άνοιξη του ’48 είχε κατορθώσει µε την αυστηρή δηµοσιονοµική 
νοµισµατική και εισοδηµατική πολιτική που ακολούθησε να οδηγήσει την οικονοµία σε 
µια πορεία σχετικής σταθεροποίησης. Ο δείκτης τιµής καταναλωτή είχε σταθεροποιηθεί 
και η τιµή της χρυσής λίρας έπειτα και από την επανεισήγαγα της πολιτικής ανοιχτής 
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αγοράς χρυσού, είχε σταθεροποιηθεί στις 230.000 δραχµές   (Σταθάκης 2004:237). Προς 
την κατεύθυνση αυτή συνετέλεσε και η ύπαρξη των δεδοµένων περιορισµών που έθετε 
το ύψος της οικονοµικής βοήθειας και το νέο σύστηµα εισαγωγών που καθιερώθηκε στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ. Ως εκ τούτου οι στόχοι της οικονοµικής πολιτικής της 
E.C.AIG δεν ήταν εφικτό να παρουσιάσουν ουσιαστική απόκλιση από τους στόχους που 
είχε θέσει η πολιτική της A.M.AIG, και µοιραία επικεντρώθηκαν στη διατήρηση της 
σχετικής ισορροπίας που είχε επιτευχθεί µέχρι την ανάληψη της οικονοµικής πολιτικής 
από αυτήν. Ακόµα όµως και αυτός ο στόχος, που στερούνταν αναπτυξιακού 
περιεχοµένου και προοπτικής, φάνταζε δύσκολος, δεδοµένων των υψηλών δαπανών που 
θα απαιτούσε η αντιµετώπιση του ∆ηµοκρατικού Στρατού και οι απαιτήσεις που 
απέρρεαν από τις ανάγκες που δηµιουργούσε το προσφυγικό ρεύµα που προκαλούσε η 
διεξαγωγή του εµφύλιου πολέµου. Στη βάση αυτών των εξελίξεων τέθηκε ως 
ρεαλιστικός στόχος η συγκρότηση του ελλείµµατος στο ύψος των 700 δισεκατοµµυρίων 
δραχµών, µέγεθος που αντιπροσώπευε το 20% των δηµοσίων δαπανών (Σταθάκης 
2004:238). 

Ο απολογισµός του προϋπολογισµού για το δηµοσιονοµικό έτος ’48-’49 
κατέδειξε ότι η E.C.AIG προχώρησε σε πολύ υψηλές αυξήσεις στο σκέλος των 
αµυντικών δαπανών και σε ελαφρά ενίσχυση των δαπανών για την προσφυγική 
αποκατάσταση σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, ενώ συγκράτησε τις τακτικές 
δαπάνες στα προβλεπόµενα επίπεδα, παγώνοντας ουσιαστικά τους µισθούς. Οι 
υπερβάσεις αυτές εκτίναξαν τις πρόσθετες δαπάνες του προϋπολογισµού σε σχέση µε το 
’47-’48 στο επίπεδο του 1 τρισεκατοµµυρίου δραχµών. Το έλλειµµα περιορίστηκε στο 
ύψος των 750 δισεκατοµµυρίων δραχµών, λόγω της αύξησης της φορολογίας που 
απέφερε στα δηµόσια ταµεία 2,9 τρισεκατοµµύρια, που ήταν το ’47-’48. Με αυτό τον 
τρόπο το έλλειµµα του προϋπολογισµού κυµάνθηκε στο 20%, µε το µεγαλύτερο µέρος 
του ελλείµµατος να καλύπτεται από τη µεταφορά πόρων από το Ταµείο Αντικαταβολών 
(Σταθάκης 2004:240). 

Στην προσπάθειά της να καλύψει το διαφαινόµενο υψηλό έλλειµµα η E.C.AIG 
προσέφυγε στην λήψη µέτρων προκειµένου να τονωθούν τα φορολογικά έσοδα. Στην 
κατεύθυνση αυτή επέβαλε έκτακτη φορολογία στα ευπορότερα στρώµατα του  
πληθυσµού, αναπτύσσοντας µάλιστα επιχειρηµατολογία που αποσκοπούσε στην 
αιτιολόγηση της λήψης αυτού του  µέτρου, η οποία παρέπεµπε στην επιχειρηµατολογία 
που διατύπωνε ο Βαρβαρέσος όταν ως υπουργός Οικονοµικών το καλοκαίρι του ’45, 
διατύπωνε ανάλογα επιχειρήµατα για την επιβολή βαριάς φορολογίας στα στρώµατα 
εκείνα του πληθυσµού που διέθεταν υψηλά εισοδήµατα και εν µεγάλη οικονοµική 
επιφάνεια. Ειδικότερα η επιχειρηµατολογία της E.C.AIG εστιαζόταν στην επίκληση της 
κατοχικής περιόδου και στον άκοπο, και εν πολύς αδιαφανή και ηθικά επιλήψιµο, 
πλουτισµό ορισµένων κοινωνικών οµάδων και στην αναγκαιότητα που αναδύονταν από 
την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία για δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

Ο κύριος όγκος των πρόσθετων φορολογικών εσόδων προήλθε από την επιβολή 
των έµµεσων φόρων, και ειδικότερα από τους έµµεσους φόρους κατανάλωσης  τα έσοδα  
από τους οποίους ξεπέρασαν τα 900 δισεκατοµµύρια δραχµές, τα 500 εκ των οποίων 
συνιστούσαν επιπλέον φορολογικά έσοδα σε σύγκριση µε τον προηγούµενη χρόνο, ενώ 
και οι λοιπές µορφές έµµεσων φόρων, µε εξαίρεση τα έσοδα από τους δασµούς που 
παρέµειναν στα ίδια επίπεδα, απέφεραν πρόσθετα έσοδα στα δηµόσια ταµεία (Σταθάκης 
2004:241). 

Στην προσπάθεια για τόνωση των φορολογικών εσόδων η E.C.A/G επιχείρησε να 
διευρύνει τη φορολογική βάση επιβάλλοντας τη φορολόγηση του ελληνικού 
εφοπλιστικού κεφαλαίου αλλά και του ευρύτερου κύκλου των ελλήνων κεφαλαιούχων 
του εξωτερικού. Στην περίπτωση των Ελλήνων εφοπλιστών το ζήτηµα της φορολόγησής 
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τους είχε τεθεί προγενέστερο τόσο από τη βρετανική οικονοµική αποστολή όσο και από 
την αποστολή Porter, αλλά και από την A.M.A.G λίγο πριν αποχωρήσει, ενώ το θέµα είχε 
τεθεί και από τον τέως πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα  Dean Acheson. Το ζήτηµα 
ωστόσο της φορολόγησης των εφοπλιστών µία ακανθώδης διευθέτηση, συνδεόταν και µε 
την παραχώρηση το καλοκαίρι του ’46 από τις Η.Π.Α. στους έλληνες εφοπλιστές 100 
πλοίων τύπου F2 σε εξαιρετικά ευνοϊκή τιµή και  µε το µεγαλύτερο ποσό για την 
παραχώρησή τους να προέρχεται από τη χορήγηση χαµηλότοκων πιστώσεων από τις 
Η.Π.Α., πιστώσεις οι οποίες έφεραν και την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου (Σταθάκης 
2004:244). 

Οι ξένες οικονοµικές αποστολές είχαν θεωρήσει σκανδαλώδη την παραχώρηση 
των πιστώσεων µε ευνοϊκούς όρους και την προσφορά των ίδιων των πλοίων χωρίς καµία 
δέσµευση από την πλευρά των εφοπλιστών ώστε να εισρέουν συναλλαγµατικοί πόροι 
στην ελληνική οικονοµία. Αυτή η συλλογιστική οδήγησε διαδοχικά τους εκπρόσωπους 
των ξένων οικονοµικών αποστολών στην Ελλάδα να εισηγηθούν τη φορολόγηση των 
κερδών που προέρχονταν από τη ναυτιλία.  

Οι  έλληνες εφοπλιστές αντιτίθονταν σθεναρά στην φορολόγησή τους 
προβάλλοντας ως επιχειρήµατα το υψηλό κόστος διατήρησης των πλοίων τους υπό 
ελληνική σηµαία και τις υψηλές αποδοχές που λάµβαναν τα ελληνικά πληρώµατα 
(Σταθάκης 2004:246). Η A.M.A.G. πιέζοντας διαρκώς την ελληνική κυβέρνηση 
κατόρθωσε το Μάρτιο του ’48 να ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο ο σχετικός 
νόµος που προέβλεπε τη φορολόγηση των κερδών µε συντελεστή 40% και αναδροµική 
ισχύ από το ’47. Η αντίδραση των ελλήνων εφοπλιστών πέρα από τα παραπάνω 
επιχειρήµατα που εξέθεταν σε διαδοχικές επιστολές τους, ήταν να στραφούν στις 
σηµαίες ευκαιρίας, κυρίως του Παναµά και της Ονδούρας (Σταθάκης 2004:246). Η 
τακτική αυτή των εφοπλιστών ώθησε την E.C.AIG στην τοποθέτηση µιας πιο 
διαλλακτικής στάσης, εξέλιξη που οδήγησε στην ψήφιση ενός νέου νόµου τον 
Φεβρουάριο του ’49 που µείωνε σηµαντικά τη φορολογία των εφοπλιστικών κερδών, 
ενώ µε νεότερο στις αρχές του ’50 ρυθµίζονταν τα εκκρεµή χρέη των εφοπλιστών που 
προέρχονταν από τη µη καταβολή του αναδροµικού φόρου  και την επαναξιολόγηση του 
αναδροµικού φόρου, καθώς και την πληρωµή του σε πέντε δόσεις κατά τη διάρκεια του 
’50 (Σταθάκης 2004:247). 

Στην περίπτωση των ελλήνων κεφαλαιούχων του εξωτερικού η A.M.A.G είχε 
πετύχει την ψήφιση νόµου το Μάιο του ’48 προβλέποντας την καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων των ελλήνων υπηκόων στο εξωτερικό, τα οποία θα υπόκειντο 
σε κάποιας µορφής φορολόγησης, η οποία όµως παρέµεινε ασαφής. Ο νόµος προκάλεσε 
έντονη ανησυχία και προκάλεσε φήµες που έφεραν τους κατόχους κεφαλαίων να 
µεταφέρουν µαζικά τα κεφάλαιά τους από τις Η.Π.Α. και τη Βρετανία σε χώρες που ήταν 
εκτός του Σχεδίου Μάρσαλ. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την αναστολή του νόµου, ύστερα 
από αίτηµα της ελληνικής κυβέρνησης. Η µεταγενέστερη πρόταση µε την οποία 
επανήλθε η E.C.A/G περιόριζε τη φορολόγηση στα περιουσιακά στοιχεία των ελλήνων, 
τόσο φυσικών προσώπων όσων και εταιριών, που βρίσκονταν στις Η.Π.Α. Ούτε όµως 
στο µέτρο αυτό δόθηκε κάποια συνέχεια ούτε και σε αντίστοιχα µέτρα που αποτελούσαν 
προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και αφορούσαν κυρίως ζητήµατα που άπτονταν 
της πολιτικής του εξωτερικού εµπορίου και χρήσης των συναλλαγµατικών πόρων 
(Σταθάκης 2004:247-249). 

Στην προσπάθειά της να συγκροτήσει τις δηµόσιες δαπάνες, η αύξηση των 
οποίων υπό τις δεδοµένες συνθήκες θα ενέτειναν τις πληθωριστικές πιέσεις, η E.C.A/G 
πίεσε µε κάθε τρόπο για να τηρηθεί µια αυστηρή εισοδηµατική πολιτική που στόχευε 
στην σταθεροποίηση των ονοµαστικών µισθών, που µε τις ισχυρότατες πληθωριστικές 
πιέσεις που επικρατούσαν την εν λόγω περίοδο αυτή η πολιτική ισοδυναµούσε  µε 
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δραµατική συρρίκνωση της αγοραστικής δύναµη των µισθωτών στρωµάτων  και µε 
σοβαρή επιδείνωση του επιπέδου διαβίωσής τους. Η E.C.A/G  στάθηκε πεισµατικά 
αντίθετη σε οποιαδήποτε αύξηση των ονοµαστικών µισθών και ηµεροµισθίων, και µέχρι 
το καλοκαίρι του ’49, περίοδο που έληγε η συµφωνία που είχε συνάψει η A.M.A.G µε 
την ελληνική κυβέρνηση το Σεπτέµβριο του ’47, οι ονοµαστική µισθοί παρέµειναν 
αµετάβλητοι, ενώ την ίδια  περίοδο ο δείκτης τιµών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 60% 
περίπου (Σταθάκης 2004:249). Η πολιτική της διατήρησης σταθερών ονοµαστικών 
µισθών αποτέλεσε κυρίαρχη προτεραιότητα της αντιπληθωριστικής πολιτικής που 
εφάρµοσε η E.C.A/G, µε αποτέλεσµα η συρρίκνωση των πραγµατικών µισθών να 
συνιστά το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου της παρουσίας της E.C.A/G στην 
Ελλάδα. 

Η υλοποίηση µιας αντιπληθωριστικής πολιτικής από την E.C.A/G που βασίστηκε 
στη δραµατική συµπίεση των πραγµατικών αποδοχών των εργαζοµένων προκάλεσε 
σφοδρότατες αντιδράσεις από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζοµένων εξέλιξη 
που κορυφώθηκαν µε την κήρυξη τον Απρίλιο του ’49, γενικής πανελλαδικής απεργίας 
των δηµοσίων υπαλλήλων που διήρκησε για δύο εβδοµάδες και επιχειρήθηκε να 
αντιµετωπιστεί από την κυβέρνηση µε αστυνοµικά µέτρα, ενώ από το λαϊκό κόµµα 
επιχειρήθηκε ο έλεγχος της Γ.Σ.Ε.Ε, του µεγαλύτερου συνδικαλιστικού φορέα της 
χώρας, µε την ανάδειξη στην προεδρία της τον Φώτη Μακρή, κίνηση που εγκαινίασε τη 
µόνιµη µεταπολεµική πρακτική των κυβερνητικών παρεµβάσεων στην ανάδειξη των 
διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργάνων των εργαζοµένων µε σκοπό τον έλεγχο των 
διεκδικήσεών τους και την πολιτική τους χειραγώγηση. Οι αντιδράσεις αυτές και η 
αύξηση των πιέσεων που ασκήθηκαν το επόµενο διάστηµα από το εργατικό συνδικάτο 
έκαµψαν σταδιακά την αντίθεση της E.C.A/G στην παροχή µισθολογικών αυξήσεων και 
τον Αύγουστο του ’49 χορηγήθηκαν οι πρώτες επιλεκτικές αυξήσεις, της τάξης του 
20-30%, οι οποίες στη συνέχεια γενικεύτηκαν (Σταθάκης 2004:257). 

Η παρατεταµένη συρρίκνωση των πραγµατικών µισθών, για µια περίοδο σχεδόν 
δύο ετών, ήταν φυσικό να οδηγήσουν σε επιµέρους ρυθµίσεις στον ιδιωτικό τοµέα, κατά 
παράβαση της συµφωνίας της Α.Μ.Α.G µε την ελληνική κυβέρνηση, κυρίως στο χώρο 
της βιοµηχανίας, όπου αποτελούσαν διαδεδοµένη πρακτική. Παρά το γεγονός αυτό όµως 
η γενική τάση που χαρακτήρισε την πορεία που ακολούθησαν οι πραγµατικοί µισθοί το 
διάστηµα από τα τέλη του ’47 µέχρι τα τέλη του ’49 ήταν καθοδική και το µέγεθος της 
απώλειας της αγοραστικής δύναµης των µισθών κυµαίνονταν ανάλογα µε την άνοδο του 
δείκτη τιµών.  

Η πορεία του πληθωρισµού και η συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων 
αποτελούσε την άµεση προτεραιότητα της E.C.A/G, που παρά τις ασφυκτικές ρυθµίσεις 
που επέβαλε στον εισοδηµατικό, δηµοσιονοµικό και νοµισµατικό τοµέα δεν κατόρθωσε 
εντούτοις να ελέγξει την ελεύθερη αγορά, η οποία σε συνθήκες περιορισµένης 
παραγωγής κα προσφοράς αγαθών διέθετε τη δύναµη να προσδιορίζει µε σχετική 
ευχέρεια κατά βούληση τις τιµές.Η E.C.A/G έθεσε στο επίκεντρο της σταθεροποιητικής 
πολιτικής της για την αντιµετώπιση του υψηλού πληθωρισµού τη νοµισµατική πολιτική. 
Η πολιτική της στο νοµισµατικό τοµέα στηρίζονταν στη µεταφορά πόρων από το Ταµείο 
Αντικαταβολών για την κάλυψη των ελλειµµάτων του προϋπολογισµού, για την 
υλοποίηση του Προγράµµατος Ανασυγκρότησης αλλά και για το Πρόγραµµα 
Βιοµηχανικών ∆ανείων, ενώ η Τ.τ.Ε προσέφερε τους πόρους και είχε την εποπτεία για τη 
βραχυχρόνια χρηµατοδότηση της οικονοµίας και για τη κάλυψη µέρους του ελλείµµατος 
του προϋπολογισµού. Οι πρακτικές αυτές υποδήλωναν την υποχρηµατοδότηση που είχαν 
επιβάλλει τα επιτελικά όργανα του Σχεδίου Μάρσαλ αναφορικά µε τους στόχους της 
ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης της χώρας, αλλά και την απουσία τόσο 
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οργανωµένων κρατικών µηχανισµών σύλληψης της φορολογητέας ύλης όσο και της 
καχεκτικότητας που χαρακτήριζε την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονοµίας. 

Στην ήδη ζοφερή αυτή κατάσταση ήρθε να προστεθεί στα τέλη του ’48 και η 
απόφαση της E.C.A/G να διακόψει την διάθεση πόρων από το Ταµείο Αντικαταβολών 
και την αποθεµατοποίησή τους, ενέργεια που η E.C.A/G αιτιολόγησε στη βάση της 
εφαρµογής µιας αντιπληθωριστικής πολιτικής (Τ.τ.Ε 1978:341). Η αδρανοποίηση των 
πόρων του Ταµείου Αντικαταβολών το οποίο συσσώρευε ολοένα και µεγαλύτερα ποσά, 
αποστέρησε ένα σηµαντικό χρηµατοδοτικό εργαλείο για την προώθηση της 
ανασυγκρότησης της χώρας (Σταθάκης 2004:254). 

H E.C.A/G διεύρυνε την παρέµβασή της στο θεσµικό σύστηµα άσκησης της 
νοµισµατικής πολιτικής ενισχύοντας τις αρµοδιότητες Νοµισµατικής Επιτροπής τον 
Ιούλιο του ’48 µεταβιβάζοντας ή εισάγοντας για λογαριασµό της Νοµισµατικής 
Επιτροπής όχι µόνο ένα εξαιρετικά ευρύ κύκλο αρµοδιοτήτων, αλλά και πρωτοφανείς 
εξουσίες στον σχεδιασµό, και την εφαρµογή της νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής, 
σ’ένα µάλιστα όργανο που στερείτο ισχυρής δηµοκρατικής νοµιµοποίησης. 
Συγκεκριµένα η Νοµισµατική Επιτροπή, για να επιβάλλει την υλοποίηση του πιστωτικού 
προγράµµατος, διέθετε την αρµοδιότητα διενέργειας κάθε είδους γενικών ή ειδικών 
ελέγχων. Ο ποιοτικός έλεγχος των πιστώσεων θεωρήθηκε αναγκαίος για την εξασφάλιση 
της χρηµατοδότησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων που κρίνονται σκόπιµες, από 
την οπτική της ταχύτερης προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας και αύξησης του 
εθνικού εισοδήµατος σε σταθερή και µακροχρόνια βάση, και την αποτροπή διαρροής 
των πιστώσεων προς µη επιθυµητούς σκοπούς που λειτουργούσαν ανασχετικά στην 
παραγωγική, και κατ’ επέκταση αναπτυξιακή, προσπάθεια της χώρας, όπως η 
κερδοσκοπική και η κατανάλωση, ιδίως πολυτελών αγαθών. Τέτοιου είδους 
ανεπιθύµητες δραστηριότητες, εκτός ότι δεν εξυπηρετούσαν τους στόχους που τίθενται 
από τους φορείς σχεδιασµού και άσκησης της οικονοµικής πολιτικής, δηµιουργούσαν 
και επιπρόσθετα προβλήµατα  καθώς ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις (Τ.τ.Ε 
1978:314). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Νοµισµατική Επιτροπή άσκησε αυστηρά πιστωτικό 
έλεγχο αποδίδοντας µεγαλύτερη βαρύτητα κυρίως στο µέγεθος των πιστώσεων 
χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα. Τα βασικότερα εργαλεία άσκησης της νοµισµατικής 
και πιστωτικής πολιτικής που θεσπίστηκαν την περίοδο αυτή και αποτέλεσαν το µόνιµο 
«οπλοστάσιο» για την επίτευξη των στόχων της νοµισµατικής πολιτικής καθόλη τη 
διάρκεια των πρώτων µεταπολεµικών δεκαετιών ήταν : α) ο διαφορισµός των επιτοκίων 
χορηγήσεων, β) ο καθορισµός ανώτατων ορίων χρηµατοδότησης κατά κλάδους, γ) ο 
καθορισµός των προϋποθέσεων και των όρων χρηµατοδότησης  για κάθε είδους 
συναλλαγή και διαρρύθµιση του ύψους των υποχρεωτικών καταθέσεων των εµπορικών 
τραπεζών στην Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε 1978: 314). Η θέσπιση µάλιστα της τήρησης από τις 
εµπορικές τράπεζες ρευστών διαθεσίµων στην Τ.τ.Ε θεωρήθηκε ως άστοχο µέτρο από 
ορισµένους µελετητές της περιόδου, καθώς έκριναν ότι υπό τις συνθήκες που 
επικρατούσαν τότε, η επιβολή αυτού του µέτρου κρίνονταν ως περιττή, δεδοµένου ότι η 
ρευστότητα των τραπεζών ήταν πολύ περιορισµένη και κύρια πηγή άντλησης 
ρευστότητας ήταν η Τ.τ.Ε, ενώ συγχρόνως οι εµπορικές τράπεζες δεν διέθεταν πιστωτική 
αυτοτέλεια και ως εκ τούτου πιστωτικός πληθωρισµός ή αντιπληθωρισµός µπορούσε να 
προέλθει µόνο την Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε.1978:318). Το µέτρο των υποχρεωτικών καταθέσεων είχε 
ως αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους άντλησης χρηµατικών πόρων για τις εµπορικές 
τράπεζες, καθώς για τις καταθέσεις που συγκέντρωναν, κατέβαλλαν επιτόκιο 5-10%, ενώ 
οι υποχρεωτικές καταθέσεις τους στην Τ.τ.Ε. ήταν άτοκες (Τ.τ.Ε 1978:319). 

Παρά την έντονη αντίδραση της Ε.Τ.Ε και των άλλων εµπορικών τραπεζών, οι 
ρυθµίσεις που εισήχθησαν τον Ιούλιο του ’48 έθεταν το τραπεζικό σύστηµα υπό το 
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ασφυκτικό έλεγχο της Τ.τ.Ε και της Νοµισµατικής Επιτροπής, και µε δεδοµένο ότι η 
αγροτική πίστη υλοποιούνταν στη βάση των σχεδιασµών της Α.Τ.Ε, ο έλεγχος των 
πιστωτικών ροών προς την οικονοµία είχε πλήρως συγκεντρωθεί.  

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του ’48 η E.C.A/G ακολούθησε την περιοριστική 
πολιτική της προκατόχου της A.M.A.G. Η A.M.A.G είχε «παγώσει» κάθε πίστωση προς 
τους βιοµηχάνους και τους εµπόρους από το Νοέµβριο του ’47 µέχρι τον Απρίλιο του 
’48, µε στόχο τη συγκράτηση των ανοδικών τάσεων της τιµής της χρυσής λίρας και την 
αποφυγή, στην επιστροφή της πολιτικής χρυσού. Η E.C.A/G διατήρησε την ίδια 
περιοριστική πολιτική στις πιστώσεις, προσφέροντας πόρους σε όλους τους κλάδους της 
οικονοµίας, αλλά σε µεγέθη που δεν ασκούσαν αυξητικές πιέσεις στον όγκο της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας. Αντιθέτως όταν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 
’49, αυξήθηκε η προσφορά αγαθών λόγω γης επιτάχυνσης της ροής των εισαγωγών, του 
σχετικά ικανοποιητικού ύψους του ελλείµµατος του προϋπολογισµού και της 
τιθασεύσεως του πληθωρισµού η E.C.A/G µείωσε τις πιέσεις που ασκούσε για την 
εφαρµογή µιας αυστηρής πιστωτικής πολιτικής και ελαστικοποίησε τους όρους 
διοχέτευσης των πιστωτικών πόρων προς την οικονοµία  (Σταθάκης 1978:255). Με τη 
γλώσσα των αριθµών από τον Ιούνιο του ’48 µέχρι τον Ιούνιο του ’49 η νοµισµατική 
κυκλοφορία διατηρήθηκε σε ελεγχόµενα επίπεδα αυξανόµενη κατά 20%, ενώ η 
χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής κατά την περίοδο από το ∆εκέµβριο του ’48 έως 
το ∆εκέµβριο του ’49 αποτυπώνεται στο µέγεθος της αύξησης της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας που διαµορφώθηκε κοντά στο 50%. Η σηµαντικότατη όµως αυτή άνοδος 
της νοµισµατικής κυκλοφορίας δεν προκάλεσε πληθωριστικές πιέσεις, καθώς 
σηµειώθηκε µεγάλη αύξηση στην προσφορά αγαθών, αφενός λόγω της αύξησης των 
εισαγωγών και αφετέρου της ανόδου της εγχώριας παραγωγής (Σταθάκης 2004:255). Σε 
επίπεδο αριθµών ο πληθωρισµός κυµάνθηκε το ’49 σύµφωνα µε την Τ.τ.Ε 6,4% έναντι 
5,3% που διαµορφώθηκε το ’48 (Σταθάκης 2004:260). 

Αναφορικά µε τις πωλήσεις χρυσού, αυτές  µειώθηκαν κατά 50% περίπου το ’49 
σε σχέση µε το ’48 συνέπεια δύο παραγόντων ¨ της επιτάχυνσης του προγράµµατος 
εισαγωγών και την αντικατάστασή του συστήµατος της κατανοµής από τις ελεύθερες 
εισαγωγές που κατεύθυναν την επενδυτική δραστηριότητα από τις αγοραπωλησίες 
χρυσού προς το εισαγωγικό εµπόριο, και την έντονη διεθνή τάση υποτίµησης του χρυσού 
ενάντια των αποθεµατικών νοµισµάτων, τάση που δεν άφησε ανεπηρέαστη, όπως ήταν 
φυσικό, και την εγχώρια αγορά χρυσού (Σταθάκης 2004:256-254). 

Αξιόλογη υπήρξε κατά το ’48-΄49 και η άνοδος της εγχώρια παραγωγής παρά την 
σχετικά συγκρατηµένη πιστωτική πολιτική και τη συρρίκνωση µισθών και 
ηµεροµισθίων, ενώ το ευνοϊκό εισόδηµα κατά την τριετία του εµφυλίου πολέµου 
(’46-’49) το εθνικό εισόδηµα σηµείωσε άνοδο περίπου κατά 50% αγγίζοντας το 54% του 
αντίστοιχου προπολεµικού (Σταθάκης 2004:261). Η βιοµηχανική παραγωγή το 
Σεπτέµβριο του ’49 διαµορφώθηκε στο 90% του προπολεµικού της επιπέδου, ενώ η 
αγροτική παραγωγή παρά τον εκτοπισµό µεγάλου τµήµατος του αγροτικού πληθυσµού 
από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις εξαιτίας των εκκενώσεων που επέβαλε η διεξαγωγή 
του εµφυλίου πολέµου, ακολούθησε ανοδική πορεία και υπερέβη στα τέλη του ’49 
ελαφρώς τα προπολεµικά επίπεδα. 

 
 

4.5.3. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Τον Νοέµβριο του ’48 υποβλήθηκε από την ελληνική πλευρά το Τετραετές Πρόγραµµα 
’48-’52, το οποίο είχε επεξεργαστεί το Α.Σ.Α, βασιζόµενο και σε προγενέστερες µελέτες 
που είχε εκπονήσει ο Ο.Α, ενώ την τελική µορφή του είχε προετοιµάσει στη διάρκεια του 
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καλοκαιριού η Ελληνική Επιτροπή του Σχεδίου Μάρσαλ από κοινού µε την E.C.A/G. Η 
Ελληνική Επιτροπή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ουάσιγκτον. Στις αρχές του ίδιου έτους 
είχαν υποβληθεί στην Ουάσιγκτον τόσο από την Ελληνική Επιτροπή του Σχεδίου 
Μάρσαλ όσο και από την A.M.A.G, εν είδε ενός πρώτου κύκλου προτάσεων 
διερευνητικού κυρίως χαρακτήρα.  

Η Ελληνική Επιτροπή του Σχεδίου Μάρσαλ υπέβαλε προτάσεις για την 
υλοποίηση ενός Τετραετούς Προγράµµατος ύψους 2,7 δισεκατοµµυρίων δολλαρίων, 
όπου τα 1,9 δισεκατοµµύρια δολλάρια αφορούσαν το πρόγραµµα τρεχουσών αναγκών 
(εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών και πρώτων υλών) και τα υπόλοιπα 0,8 ενέπιπταν 
στο πρόγραµµα ανασυγκρότησης (εισαγωγές κεφαλαιούχων αγαθών). Με δεδοµένο 
µάλιστα ότι οι εξαγωγές και οι άδηλοι πόροι εκτιµήθηκαν περίπου στο ύψος των 1,2 
δισεκατοµµυρίων δολλαρίων το ποσό που αναλογούσε στη συµµετοχή της οικονοµικής 
βοήθειας ανέρχονταν στο 1, δισεκατοµµύρια δολλάρια (Σταθάκης 2004:266). 

Κριτική στο Τετραετές Πρόγραµµα, όπως αυτό εκπονήθηκε  από την Ελληνική 
Επιτροπή του Σχεδίου Μάρσαλ άσκησε ο Ξενοφών Ζολώτας θεωρώντας ότι λόγω της 
προτεραιότητας που δίνονταν στο τετραετές στην οικιστική ανασυγκρότηση και 
ανάπτυξη της χώρας, όπου προβλέπονταν η διάθεση του 11% των συνολικών 
συναλλαγµατικών πόρων και το 25% των δραχµικών πόρων του Προγράµµατος, θα 
διοχετεύονταν περιορισµένοι πόροι στο βιοµηχανικό σκέλος του Τετραετούς 
Προγράµµατος, γεγονός που θα οδηγούσε στην ανεπαρκή υλοποίηση των παραγωγικών 
έργων που ήταν απαραίτητα για την οικονοµική ανασυγκρότηση και άνοδο της χώρας, 
όπου η βιοµηχανική ανάπτυξη θεωρούνταν από το Ζολώτα ως το κλειδί για την έξοδο της 
χώρας από την υπανάπτυξη και την επιτάχυνση της παραγωγικής της ανόδου (Ζολώτας 
1948:178-179). Επικρίνει µάλιστα τους συντάκτες του Τετραετούς Προγράµµατος για 
την βαρύτητα που απέδωσαν στη χρηµατοδότηση του οικιστικού τοµέα παραβλέποντας 
τα διαχεόµενα οφέλη που έχει για το σύνολο της οικονοµίας η βιοµηχανική ανάπτυξη και 
η συµπαροµαρτούσα άνοδος της παραγωγής και της παραγωγικότητας, κάτι που δεν 
συµβαίνει, τουλάχιστον στον ίδιο βαθµό µε την οικιστική ανάπτυξη (Ζολώτα 
1948:178-179). 

Οι προτάσεις της Ελληνικής Επιτροπής συνεπάγονταν ένα ετήσιο κόστος της 
τάξης των 400 εκατοµµυρίων που θα προέρχονταν από την οικονοµική βοήθεια η οποία 
θα αποκλιµακώνονταν σταδιακά, καθώς οι εξαγωγές θα απέφεραν συνάλλαγµα και οι 
επενδύσεις για την ανασυγκρότηση θα µειώνονταν (Σταθάκης 2004:266). Το ύψος της 
οικονοµικής βοήθειας στο οποίο προσέβλεπε η Ελληνική Επιτροπή του Σχεδίου Μάρσαλ 
κρίνονταν ως µη ρεαλιστικό, δεδοµένης της διαχρονικής στάσης που τήρησε στο ζήτηµα 
αυτό η αµερικανική πλευρά τόσο µε την έκθεση Porter όσο και από  την παρουσία και 
δράση της A.M.A.G στο πλαίσιο του ∆όγµατος Τρούµαν (Σταθάκης 2004:266). 

Η Α.M.A.G χαρακτήρισε το Πρόγραµµα της Ελληνικής Επιτροπής ως 
εξωπραγµατικό και έκρινε πως για το πρόγραµµα ανασυγκρότησης δεν υπήρχαν οι 
τεχνικές προϋποθέσεις απορρόφησης τόσων επενδυτικών πόρων, ενώ για το πρόγραµµα 
τρεχουσών αναγκών τόνιζε πως αυτό θα οδηγούσε τον πληθυσµό σε αύξηση της 
κατανάλωσης σε επίπεδα υψηλότερα από τα αντίστοιχα προπολεµικά, κάτι που 
βρισκόταν έξω από τις στοχεύσεις του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 2004:266-267). Το 
πρόγραµµα της ανασυγκρότησης της A.M.A.G, σε αντίθεση µε τις µαξιµαλιστικές 
προτάσεις της Ελληνικής Επιτροπής, προσδιόρισε τις ετήσιες επενδύσεις στα επίπεδα 
των 60-70 εκατοµµυρίων δολλαρίων, χρηµατοδότηση που δεν ήταν σε καµία περίπτωση 
επαρκής για να προκαλέσει ουσιώδεις µεταβολές στην παραγωγική διάρθρωση της 
ελληνικής οικονοµίας (Σταθάκης 2004:268). 

Ωστόσο η A.M.A.G εµφανίστηκε ιδιαιτέρως αισιόδοξη όσον αφορά τους 
εγχώριους πόρους που θα διατίθεντο για την υλοποίηση του προγράµµατος 
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ανασυγκρότησης, το οποίο πέραν των συναλλαγµατικών πόρων που απαιτούνταν για την 
εφαρµογή του, προέβλεπε και τη χρήση δραχµικών πόρων για την αµοιβή των εγχώριων 
παραγωγικών συντελεστών. Η A.M.A.G προχώρησε µάλιστα και στην εισήγηση οι 
εγχώριοι πόροι που θα δαπανηθούν για το πρόγραµµα να είναι ίσοι µε τους 
συναλλαγµατικούς πόρους του προγράµµατος (Σταθάκης 2004:268). Η A.M.A.G στους 
σχεδιασµούς της δεν περιέβαλε τους πόρους του Ταµείου Αντικαταβολών, η δηµιουργία 
του οποίου αρχικά είχε ως σκοπό ακριβώς την εξασφάλιση εγχώριας χρηµατοδότησης 
για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών του προγράµµατος ανασυγκρότησης. Η 
A.M.A.G σε πλήρη αντίθεση µε τις εισηγήσεις της Ελληνικής Επιτροπής, η οποία είχε 
θεωρήσει ως δεδοµένο πως οι δραχµικοί πόροι θα προέρχονταν από το Ταµείο 
Αντικαταβολών, υπέθεσε πως οι πόροι του Ταµείου Αντικαταβολών θα έπρεπε να 
µείνουν αδρανείς, για λόγους αντιπληθωριστικής πολιτικής, και στράφηκε στην άντληση 
πόρων από την εγχώρια αποταµίευση, προκειµένου να καλυφθεί το χρηµατοδοτικό 
«κενό» που δηµιούργησε η απόφασή της να διατηρήσει σε αδράνεια τους πόρους του 
Ταµείου Αντικαταβολών (Σταθάκης 2004:269). Ελλείψεις τραπεζικών καταθέσεων, 
ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της εγχώριας αποταµίευσης, η A.M.A.G κατέφυγε στον 
προσδιορισµό των πωλήσεων χρυσών λιρών που πραγµατοποιήθηκαν το ’46 για να 
εκτιµήσει τα ποσά που θα ήταν δυνατόν να αντλήσει από αυτή την πηγή. Ως έτερα πηγή 
εσόδων η A.M.A.G την προσδιόριζε κατά τη διάρκεια του ’49, θα ήταν σε θέση, λόγω 
της µείωσης των στρατιωτικών δαπανών, να διαθέσει 1,5 τρισεκατοµµύρια δραχµές που 
σε συνδυασµό µε το 1,2 τρισεκατοµµύρια δραχµές πο9υ υπολόγιζε ότι θα µπορούσε να 
αντλήσει από την εγχώρια αποταµίευση, θα συγκέντρωνε τα 2,7 τρισεκατοµµύρια 
δραχµές, ποσό που αντιπροσώπευε το δραχµικό ισόποσο των 270 εκατοµµυρίων 
δολλαρίων που ήταν το ποσό που η A.M.A.G πρότεινε στις εισηγήσεις της να διατεθεί 
για την υλοποίηση του Τετραετούς Προγράµµατος Ανασυγκρότησης, ποσά που 
κρίνονταν όµως ως εξαιρετικά ανεπαρκή για την πλήρη εφαρµογή των επενδύσεων του 
προγράµµατος ανασυγκρότησης, όπως αυτό αποτυπώνονταν στους σχεδιασµούς της 
Ελληνικής Επιτροπής του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 2004:268-269). 

Οι προτάσεις και οι σχεδιασµοί της Ελληνικής Επιτροπής και της A.M.A.G για το 
ύψος χρηµατοδότησης του Τετραετούς Προγράµµατος τέθηκαν στο περιθώριο καθώς το 
καλοκαίρι του ’48 πραγµατοποιούνταν η επεξεργασία του Τετραετούς Προγράµµατος 
από την E.C.A/G, ώστε να λάβει την τελική του µορφή. Η E.C.A/G ακολούθησε 
ουσιαστικά µια πιο συµβιβαστική τακτική συγκριτικά µε τις εισηγήσεις που 
διατυπώθηκαν από την Ελληνική Επιτροπή και την A.M.A.G. Η E.C.AIG επέλεξε να 
προσδιορίσει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Τετραετούς Προγράµµατος σε επίπεδα 
που ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά που είχε προτείνει, η A.M.A.G, διαµορφώνοντας τις 
εκτιµήσεις της για το ύψος χρηµατοδότησης του προγράµµατος σε 550 εκατοµµύρια 
δολλάρια όσον αφορά τους συναλλαγµατικούς πόρους του Τετραετούς (Σταθάκης 
2004:270). Ωστόσο η E.C.A/G υπερτιµώντας τις συναλλαγµατικές εισροές της 
ελληνικής οικονοµίες, τις οποίες εκτιµούσε στα 200 εκατοµµύρια δολλάρια για την 
περίοδο ’48- ’52, προσδιορίζοντας έτσι στα 350 εκατοµµύρια δολλάρια τη συνεισφορά 
του Σχεδίου Μάρσαλ.  

Στο ζήτηµα της εγχώριας χρηµατοδότησης η E.C.A/G κινήθηκε στο ίδιο µήκος 
κύµατος, αποδεχόµενη  την χρησιµοποίηση πόρων από το Ταµείο Αντικαταβολών, κάτι 
που ερχόταν σε αντίθεση µε τις προτάσεις της A.M.A.G, πόροι όµως που θα διατίθεντο 
συµπληρωµατικά µε τη διοχέτευση πόρων και από την εγχώρια αποταµίευση. Μάλιστα η 
E.C.A/G µε τις µεθόδους που χρησιµοποίησε για να αποτιµήσει τα µεγέθη της εγχώριας 
αποταµίευσης κατέληξε σε υψηλότερες εκτιµήσεις από ότι η A.M.A.G (Σταθάκης 
2004:271). 
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Η πολιτική της E.C.A/G όσο και της προκατόχου της A.M.A.G είναι εµφανές ότι 
αποσκοπούσε στην προσαρµογή των µεγεθών της Οικονοµικής Βοήθειας σε επίπεδα που 
δεν θα εµφάνιζαν σηµαντική απόκλιση από το αντίστοιχα µεγέθη του ’47- ’48, ενώ 
παράλληλα η στόχευσή τους προσανατολιζόταν στην άσκηση πίεσης προς την ελληνική 
κυβέρνηση, προκειµένου να µην ατονήσει η αυστηρή οικονοµική πολιτική που είχε 
επιβληθεί ήδη από το ’47.  

Οι περιορισµοί που τίθεντο στην άσκηση της οικονοµικής πολιτικής από τις 
επιδιώξεις της A.M.A.G και της E.C.A/G καθιστούσαν εξαιρετικά επισφαλή την τύχη 
του Τετραετούς Προγράµµατος, εφόσον συνέδεαν την υλοποίησή του µε την ικανότητα 
της ελληνικής κυβέρνησης να κινητοποιήσει τους εγχώριους επενδυτικούς πόρους, κάτι, 
που όχι µόνο συγκέντρωνε ελάχιστες πιθανότητες αλλά ήταν και δηµιουργούσε εύλογες 
απορίες για τις πραγµατικές προθέσεις των Η.Π.Α, αναφορικά µε το ύψος της 
οικονοµικής βοήθειας που θα χορηγούσαν στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι οι πόροι του 
Ταµείου Αντικαταβολών επαρκούσαν για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Ανασυγκρότησης. Οι χειρισµοί αυτοί από αµερικανικής πλευράς κατ’ ουσία παρέπεµπαν 
το ζήτηµα ανασυγκρότησης για την περίοδο που θα ακολουθούσε τη λήξη του Εµφυλίου, 
και έδιναν προτεραιότητα στην σταθεροποίηση της οικονοµίας και κυρίως, στον έλεγχο 
των πληθωριστικών πιέσεων.  

Ανεξαρτήτως όµως των περιπετειών και των έντονων διαφωνιών που 
χαρακτήρισαν τη διαδικασία της κατάρτισης του Τετραετούς Προγράµµατος, η τελική 
µορφή του που αποβλήθηκε στον O.E.E.C διακρίνονταν για την συγκρότησή του, την 
ισόρροπη κατανοµή των πόρων ανάµεσα στους τέσσερις βασικούς τοµείς παρεµβάσεων 
(ενέργεια, βιοµηχανία-ορυχεία, γεωργία και µεταφορές), και τον ρεαλισµό του 
αναφορικά µε την εκµετάλλευση και αξιοποίηση των τεχνικών και οικονοµικών 
δυνατοτήτων της χώρας (Σταθάκης 2004:272). 

Οι επενδυτικοί σχεδιασµοί αφορούσαν κατά βάση την καθετοποίηση της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας, στους τοµείς όπου υπήρχαν εγχώριες πρώτες ύλες, και 
την υποκατάσταση των εισαγωγών, στους κλάδους όπου η εγχώρια παραγωγή κρινόταν 
ως επαρκής. Το Τετραετές Πρόγραµµα χαρακτηριζόταν από ολιστική προσέγγιση του 
ζητήµατος της ανασυγκρότησης καθώς στον πυρήνα της φιλοσοφίας του βρίσκονταν οι 
διατοµεακές  διασυνδέσεις, ενώ κύριος άξονας υλοποίησής του υπήρξε η ανάπτυξη του 
ενεργειακού τοµέα, η οποία θα στηριζόταν στην εκµετάλλευση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων. Η υψηλή διαθεσιµότητα ενέργειας συνιστούσε την αναγκαία 
συνθήκη για την καθετοποίηση της βιοµηχανικής παραγωγής εφόσον η εκµετάλλευση 
των ορυκτών πόρων αποτελούσε µια ενεργοβόρα διαδικασία (Σταθάκης 2004:273). 

Τα δυνητικά οφέλη που θα αποκόµιζε τη ελληνική οικονοµία από την υλοποίηση 
του Τετραετούς Προγράµµατος θα δηµιουργούσαν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 
E.C.A/G, µια «βιώσιµη» και «αυτοδύναµη» οικονοµία αναβιβάζοντας το εθνικό 
εισόδηµα σε επίπεδα κατά 20% υψηλότερα από τα αντίστοιχα προπολεµικά και το µέσο 
επίπεδο της E.C.A/G µε δικαίωµα άσκησης βέτο. Την αξιολόγηση των επενδύσεων 
ανέλαβαν βοηθητικές υποεπιτροπές, οι οποίοι συστάθηκαν για κάθε βιοµηχανικό κλάδο. 
Τα δάνεια που εντάσσονταν στο Σχέδιο Μάρσαλ και το ύψος του υπερέβαινε το 1 
εκατοµµύρια δολλάρια απαιτούσαν, πέρα από την έγκρισή του από την Κ.Ε.∆, και την 
έγκρισή τους από τους κεντρικούς φορείς του Σχεδίου Μάρσαλ στο Παρίσι (O.E.C, 
O.S.R. και στην Ουάσιγκτον (E.C.A/W) (Σταθάκης 2004:296). 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση και ένταξη των επενδύσεων στο Σχέδιο Μάρσαλ 
ήταν η βιωσιµότητα και η αποδοτικότητα της επένδυσης, η αξιοπιστία των υποψήφιων 
επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις της επένδυσης στην εγχώρια παραγωγή και στην 
εξοικονόµηση συναλλάγµατος. Η ίδια συµµετοχή ορίστηκε στο 25 1/3 % τους ύψους της 
επένδυσης και η αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης των υποψηφίων εταιριών 
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ανατέθηκε σε οµάδα βρετανών λογιστών. Η περίοδος εξυπηρέτησης του δανείου έφτανε 
τα δώδεκα χρόνια και είχε ρήτρα δολλαρίου, ώστε να υπάρχει προστασία από το 
ενδεχόµενο υποτίµησης της δραχµής. Για χρηµατικά κεφάλαια που θα προέκυπταν από 
την αποπληρωµή των δανείων υπήρχε η πρόβλεψη για την χρησιµοποίησή τους σε ένα 
νέο κύκλο βιοµηχανικών δανείων (Σταθάκης 2004:297). 

Τη διαχείριση των βιοµηχανικών δανείων ανέλαβε αρχικά η Εθνική Κτηµατική 
Τράπεζα, παρά την έντονη αντίδραση της Ε.Τ.Ε, η οποία είχε διεκδικήσει µε ιδιαίτερο 
δυναµικό τρόπο την διαχείρισή τους έχοντας υποβάλλει συγκεκριµένες προτάσεις για τον 
τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησης των δανειακών πόρων του προγράµµατος 
(Παγουλάτος 2006:175-178). H A.M.A.G ωστόσο επέµεινε πως το πρόγραµµα έπρεπε να 
παραχωρηθεί σε µια µικρή ιδιωτική τράπεζα, µια απόφαση που αποτέλεσε ένα σηµείο 
τριβής ανάµεσα στην E.M.A.G. και αυτά που η ίδια θεωρούσε ως εγχώρια κατεστηµένα 
συµφέροντα. Με τον τρόπο αυτό η A.M.A.G επέλεξε να αποσυνδέσει το πρόγραµµα των 
βιοµηχανικών δανείων από τη Ε.Τ.Ε, µια τράπεζα που διέθετε προνοµιακή θέση στο 
τραπεζικό και βιοµηχανικό σύµπλεγµα συµφερόντων στη χώρα. Μερικούς µήνες 
αργότερη η E.C.A/G αποδέσµευσε το πρόγραµµα βιοµηχανικών δανείων από τέτοιους 
περιορισµούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να επιλέγουν την τράπεζα της 
αποτίµησής τους και ανάθεσε στην Τ.τ.Ε την ενιαία διαχείριση του προγράµµατος και 
την παρακολούθηση της πορείας εξυπηρέτησης των δανείων στις εµπορικές τράπεζες 
(Σταθάκης 2004:297). 

Η A.M.A.G έχοντας εντάξει µε µεγάλη καθυστέρηση τη χορήγηση των 
βιοµηχανικών δανείων στο πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας δεν κατόρθωσε να 
διαθέσει σηµαντικούς πόρους για τις επενδύσεις στη βιοµηχανία, καθώς οι διαθέσιµοι 
πόροι από το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας του ’47-’48 είχαν σχεδόν εξαντληθεί. 
Έχοντας στη διάθεσή της µόλις 550 χιλιάδες δολλάρια και 1,3 εκατοµµύρια δολλάρια σε 
δραχµές η A.M.A.G επέλεξε να χρηµατοδοτήσει µικρού µεγέθους επενδύσεις, και 
µάλιστα αυτές που απαιτούσαν µεγαλύτερο δραχµικό, παρά συναλλαγµατικό κόστος και 
επικεντρώθηκε σε τρεις κλάδους (ορυχεία, βιοµηχανίες µετάλλων, χηµικές βιοµηχανίες). 
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων επρόκειτο για µικρές µονάδες που είχαν παραµείνει 
παροπλισµένες µετά τον πόλεµο (Σταθάκης 2004:299).. 

Τα δάνεια που χορήγησε η E.C.A/G στους τοµείς που κατείχαν τη µερίδα του 
λέοντος στο πρόγραµµα δανειοδοτήσεων της A.M.A.G, µε την τσιµεντοβιοµηχανία να 
αποτελεί  τον πλέον ευνοηµένο  δανειοδοτούµενο κλάδο. Οι δύο κύκλοι βιοµηχανικών 
δανείων µέχρι τη λήξη του Εµφύλιου Πολέµου, της A.M.A.G, µε 25 δανειοδοτήσεις και 
χορηγήσεις ύψους 1,8 εκατοµµυρίων δολλαρίων και της E.C.A/G µε 17 δανειοδοτήσεις 
και χορηγήσεις ύψους 6,7 εκατοµµυρίων δολλαρίων, κατευθύνθηκε στους κλάδους 
εκείνους των οποίων η ανασυγκρότηση εµφάνιζε καθυστέρηση. Συνεπώς, µε εξαίρεση τη 
βιοµηχανία τσιµέντων, η οποία ενίσχυσε το παραγωγικό της δυναµικό σε επίπεδα 
ανώτερα από τα προπολεµικά, και εν µέρει τη βιοµηχανία σιδήρου, τα υπόλοιπα δάνεια 
εξυπηρέτησαν την ανανέωση του µηχανολογικού εξοπλισµού προπολεµικών 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Στα προγράµµατα βιοµηχανικών δανείων δεν εντάχθηκε 
καµία από τις νέες επενδύσεις  που προέβλεπε το Τετραετές Πρόγραµµα, αν και αρχικά 
από τις µεγάλες επενδύσεις που είχαν συµπεριληφθεί στο Τετραετές, δύο είχαν ενταχθεί 
στο βιοµηχανικό πρόγραµµα του πρώτου έτους υλοποίησής του (’47-’48). Οι επενδύσεις 
αυτές, όπως και η επένδυση των φωσφορούχων λιπασµάτων που εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα µετά την εξαίρεση των προηγούµενων δύο, εγκαταλείφθηκαν µετά τις 
συνεχείς αναθεωρήσεις που γνώρισε το πρόγραµµα βιοµηχανικών δανείων, παρά το ότι η 
υλοποίησή τους δεν αντιµετώπιζε, ιδιαίτερες τεχνικής φύσεως δυσκολίες (Σταθάκης 
2004:304). 
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Η ελληνική κυβέρνηση διεκδίκησε και την ένταξη στο πρόγραµµα των 
γερµανικών αποζηµιώσεων τριών βασικών βιοµηχανικών επενδύσεων: τις παραγωγής 
ενέργειας, της καυστικής σόδας και του σιδήρου-χάλυβα. Για τη µονάδα παραγωγής 
ενέργειας προκρίθηκε η εναλλακτική λύση της δανειοδότησης προς την εταιρία Power 
που ήδη από το Μεσοπόλεµο είχε αναλάβει το έργο της ηλεκτροδότησης του ευρύτερου 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πρωτεύουσας. Στην περίπτωση της µονάδος της 
καυστικής σόδας αυτή εξαιρέθηκε από τις γερµανικές αποζηµιώσεις ενώ η µονάδα 
σιδήρου-χάλυβα κρίθηκε ως αντιοικονοµική από σχετική έκθεση της E.C.A/G, καθώς η 
εγχώρια ζήτησης υπολειπόταν κατά πολύ της παραγωγικής δυναµικότητάς της µονάδας. 
Μάλιστα λίγους µήνες, αργότερα σε έκθεση που συνέταξε ειδικά που είχε σταλεί στην 
Ελλάδα από την  E.C.A/W είχε αποφανθεί για αρνητικά για τη δηµιουργία της µονάδας, 
επικαλούµενος το γεγονός ότι η παραγωγική δυναµικότητα της βιοµηχανίας σιδήρου στη 
δυτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α. ήταν υπερεπαρκής για να καλύψει και τις ανάγκες χωρών 
που στερούνταν τέτοιες µονάδες, όπως ήταν η Ελλάδα (Σταθάκης 2004:304). 

Ο µοναδικός παραγωγικός κλάδος που γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη σε σχέση µε τα 
προπολεµικά του µεγέθη ήταν η βιοµηχανία τσιµέντων, ο οποίος διπλασίασε σχεδόν την 
παραγωγική του δυναµικότητα σε σύγκριση µε αντίστοιχη προπολεµική. Η δοµή του 
συγκεκριµένου κλάδου υπήρξε ολιγοπωλιακή  µε αποτέλεσµα να αναπτυχθεί έντονα 
ανταγωνισµός ανάµεσα στις εταιρίες του κλάδου κατά τη διαδικασία εκχώρησης των 
βιοµηχανικών δανείων.  

Η ιδιοµορφία που παρουσίαζε ο συγκεκριµένος κλάδος ήταν ότι για τη 
δανειοδότηση των επενδύσεών του εµπλέκονταν οι κεντρικές υπηρεσίες του Σχεδίου 
Μάρσαλ, καθώς τα δάνεια που αιτούνταν οι επιχειρήσεις του κλάδου ξεπερνούσαν το 1 
εκατοµµύρια δολλάρια. Αυτό σήµαινε πως οι κεντρικοί φορείς διαχείρισης του Σχεδίου 
Μάρσαλ αποφαίνονταν για τη συνολική πορεία του κλάδου, καθόριζαν τα ανώτατα όρια 
αύξησης του παραγωγικού δυναµικού και προσδιόριζαν για την κατανοµή των δανείων 
στις υπάρχουσες εταιρίες. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη  του κλάδου εξαρτιόταν από τις 
αποφάσεις των κεντρικών φορέων και υπηρεσιών του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 
2004:305). 

Η εταιρεία που ισχυροποιήθηκε τη θέση της στον κλάδο από την παροχή δύο 
δανείων συνολικού ύψους 2,6 εκατοµµυρίων δολλαρίων, από τα συνολικά 5 
εκατοµµύρια δολλάρια που χορηγήθηκαν στον κλάδο της τσιµεντοβιοµηχανίας, ήταν η 
Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής, παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν η E.C.A/G και η A.M.A.G για 
τον κίνδυνο διαµόρφωσης µονοπωλιακών συνθηκών στον κλάδο και την παράτυπη 
χρησιµοποίηση του πρώτου δανείου που έλαβε η εταιρία σε παραπάνω από µία µονάδες 
της εταιρίας. Οι ενστάσεις αυτές αγνοήθηκαν και η Α.Γ.Ε.Τ έφθασε στο σηµείο να 
ελέγχει µε τα δάνεια που έλαβε πάνω από το 50% της παραγωγής του κλάδου της 
τσιµεντοβιοµηχανίας (Σταθάκης 2004:306-307). 

Στις εισηγήσεις της A.M.A.G και της E.C.A/G για την άρση της βιοµηχανικής 
καθυστέρησης της Ελλάδος δεσπόζουσα θέση είχαν οι προτάσεις για άρση των 
πολλαπλών έµµεσων φόρων που επιβάρυναν την παραγωγή και οδηγούσαν στην ύψωση 
των τιµών, και στη µείωση της κρατικής παρέµβασης του κράτους στις τιµές, την 
κοινωνική ασφάλιση και, τη χρηµατοδότηση και το εµπόριο. Στη διάρκεια του ’49 
θεσµοθετήθηκαν ορισµένες από τις αλλαγές που πρότειναν η A.M.A.G και η E.C.A/G, 
µε την κατάργηση αρκετών από τους «φόρους υπέρ τρίτων» και τον περιορισµό των 
πολλαπλών έµµεσων φόρων επί της βιοµηχανικής παραγωγής (Σταθάκης 2004:308). 

Στην προσπάθειά του το βιοµηχανικό τµήµα της E.C.A/G να κινητοποιήσει τα 
ιδιωτικά επιχειρηµατικά κεφάλαια στην έκταση που υπαγόρευαν οι ανάγκες της ταχείας 
εκβιοµηχάνισης, δεδοµένου ότι κατέστη πολύ γρήγορα σαφές πως οι φορολογικές 
µεταβολές δεν επαρκούσαν για να ενεργοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, σε βαθµό που 
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να εξυπηρετεί το στόχο της γρήγορης εκβιοµηχάνισης, αναζήτησε νοµοθεσίες χωρών 
που είχαν θεσµοθετήσει την πολιτική προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου. Αποτέλεσµα αυτής 
τα έρευνας υπήρξε η πρόκριση της σχετικής νοµοθεσίας που εισήγαγε το Μεξικό, η 
οποία προβλήθηκε ως η πιο κατάλληλη στρατηγική ανάπτυξης για τις υπανάπτυκτες 
χώρες.  

Ο λεγόµενος «µεξικανικός νόµος» αποτέλεσε τη βάση των συζητήσεων που 
ξεκίνησαν στην E.C.A/G µε ένα στενό κύκλο πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων, 
που περιελάµβανε τον υπουργό Συντονισµού, τον πρόεδρο του Α.Σ.Α, τον πρόεδρο του 
Σ.Ε.Β, τον βιοµήχανο πρόεδρο Μποδοσάκη, τον γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, τον διοικητή της Εθνικής, Κτηµατικής Τράπεζας και τους έλληνες 
εκπρόσωπους στον Ο.Ε.Ε.C. Ο «µεξικανικός νόµος» προέβλεπε πως οι ξένες επενδύσεις 
σε βιοµηχανίες που τα προϊόντα τους δεν παράγονταν στις συγκεκριµένες χώρες 
απαλλάσσονταν από φόρους για διάστηµα 10 ετών. Ταυτόχρονα οι συγκεκριµένες 
εταιρίες είχαν το δικαίωµα επανεξαγωγής των κερδών τους, έως ότου συµπληρωνόταν το 
ύψος της επένδυσης. Ακολούθως διατηρούσαν το δικαίωµα αυτό για το µισό, των 
ετήσιων κερδών τους (Σταθάκης 2004:309).  

Το βιοµηχανικό τµήµα της E.C.A/G,  στην πρώτη του εισήγηση υιοθέτησε τα 
κύρια σηµεία του «µεξικανικού νόµου», προβλέποντας ρυθµίσεις µε ακόµα πιο 
γενναιόδωρους όρους για επενδύσεις που θα υλοποιούνταν πριν την ολοκλήρωση του 
Σχεδίου Μάρσαλ. Οι κεντρικές ιδέες αυτή της εισήγησης αντιµετωπίστηκαν µε 
ενθουσιασµό, δεν έλειψαν όµως και οι αντιδράσεις που προήλθαν από τα τµήµατα του 
εµπορίου και της χρηµατοδότησης της E.C.A/G. Τα τµήµατα αυτά αµφισβήτησαν έντονα 
τη σκοπιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των κινήτρων και ειδικών φοροαπαλλαγών 
σε µια έκτακτη περίοδο όπως ήταν αυτή του Εµφυλίου Πολέµου, διότι µε την 
εξοµάλυνση της πολιτικής κατάστασης, µετά τον τερµατισµό του Εµφυλίου, οι 
επενδύσεις θα ανέκαµπταν, οπότε η παραχώρηση ειδικών προνοµίων θα ήταν πλέον 
περιττή. Επιπλέον τόνιζαν ότι οι επενδύσεις σε βιοµηχανίες που δεν υπήρχαν στην 
Ελλάδα δεν εξασφάλιζαν πρόσθετους συναλλαγµατικούς πόρους από εξαγωγές, σε αυτή 
την περίπτωση η επανεξαγωγή των κερδών θα διεύρυνε το έλλειµµα του ισοζυγίου 
πληρωµών. Επιπρόσθετα ο νόµος αυτός νοµιµοποιούσε το συνάλλαγµα που είχε ήδη 
εξαχθεί παράνοµα, καθώς του παρέχονταν η δυνατότητα να επενδυθεί µε ευνοϊκότερους 
όρους σε σχέση µε το κεφάλαιο που είχε παραµείνει στη χώρα (Σταθάκης 2004:310). 

Η συζήτηση του θέµατος στην Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής δεν οδήγησε σε 
κάποιο αποτέλεσµα, ενώ το υπάρχον προσχέδιο του «µεξικάνικου νόµου», όπως και η 
εκδοχή του που είχε προετοιµάσει η E.C.A/G, να πετύχει την άµεση θεσµοθέτηση 
κινήτρων ώστε να καταστεί εφικτή η ενεργοποίηση του ξένου κεφαλαίου εκτός του 
χρονικού πλαισίου του Σχεδίου Μάρσαλ, απέβη άκαρπη. 

Οι µονοπωλιακές δοµές της ελληνικής βιοµηχανίας αποτελούσαν µόνιµη πηγή 
ανησυχίας για την E.C.A/G, η οποία προώθησε την διάλυση του «Petroleum Pool» 
δηλαδή του ενιαίου ηµικρατικού φορέα που είχε µονοπωλιακά τον έλεγχο στην εισαγωγή 
του πετρελαίου. Στα τέλη του ’49 τερµατίστηκε ο κύκλος των διαπραγµατεύσεων µε την 
ελληνική κυβέρνηση και αποφασίστηκε η απελευθέρωση της αγοράς. Παρά τις 
διαπιστώσεις όµως για τον υψηλό βαθµό µονοπωλιακής ισχύος στην ελληνική 
βιοµηχανία δεν ελήφθησαν συγκεκριµένα µέτρα, και η διαµόρφωση πιο ανταγωνιστικών 
συνθηκών στην εγχώρια αγορά, που τέθηκε ως γενικότερος στόχος της πολιτικής της 
E.C.AIG για τα επόµενα χρόνια, αφέθηκε στην ενεργοποίηση του ξένου κεφαλαίου και 
τη σταδιακή απελευθέρωση του εξωτερικού εµπορίου (Σταθάκης 2004:312-313). 

Αναφοράς χρήζει και το γεγονός ότι το Τετραετές Πρόγραµµα εξαιρούσε, σχεδόν 
πλήρως, από τους σχεδιασµούς του τη χρηµατοδότηση των παραδοσιακών κλάδων της 
ελληνικής βιοµηχανίας, που αποτελούνταν από µονάδες που δραστηριοποιούνταν στο 
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χώρο της λεγόµενης ελαφριάς βιοµηχανίας (τρόφιµα, ποτά, καπνός, ξύλο, δέρµα, χαρτί, 
υφαντουργία). Οι κλάδοι αυτοί κάλυπταν µε την αρωγή ή µη των προστατευτικών 
δασµών, το µεγαλύτερο τµήµα των αναγκών της εσωτερικής αγοράς και η ταχύτητα µε 
την οποία ανασυγκροτούνταν µεταπολεµικά θεωρούνταν ικανοποιητική. Σε συνδυασµό 
µε τα  παραπάνω, η απουσία άµεσων προοπτικών ανάπτυξης εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων από τους κλάδους αυτούς τους κατέστησε µη επιλέξιµους για 
χρηµατοδότηση από το Τετραετές Πρόγραµµα (Σταθάκης 2004:282). 

Οι προσδοκίες για τα οφέλη που θα απέφερε στην ελληνική οικονοµία το 
Τετραετές µε την ολοκλήρωσή του το ’52 ήταν εξόχως µεγάλες. Ο όγκος της 
βιοµηχανικής παραγωγής αναµενόταν να διπλασιαστεί, ενώ η κλαδικές διασυνδέσεις στο 
χώρο της βιοµηχανίας θα µεταβαλλόταν ουσιωδώς υπέρ των νέων µεταποιητικών 
τοµέων που θα αναδύονταν από την υλοποίηση του Προγράµµατος Βιοµηχανικής 
Ανάπτυξης. Το βάρος των παραδοσιακών βιοµηχανικών κλάδων υπολογιζόταν ότι θα 
υποχωρούσε από 70% σε 47% ως ποσοστό της συνολικής βιοµηχανικής παραγωγής και 
αντίστοιχη θα ήταν η άνοδος που θα σηµείωναν οι νέοι κλάδοι παραγωγής που θα 
χρηµατοδοτούνταν από το Τετραετές. Επιπροσθέτως οι ευεργετικές συνέπειες του 
Τετραετούς θα επεκτείνονταν και στο ισοζύγιο πληρωµών, η ελλειµµατικότητα του 
οποίου θα µειωνόταν σηµαντικά και θα περιόριζε την πίεση για την εξεύρεση 
συναλλαγµατικών πόρων, καθιστώντας την ελληνική οικονοµία αυτάρκη σε πολύ  
µεγαλύτερο βαθµό. Η βελτίωση των µεγεθών στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της 
χώρας όσο από την υποκατάσταση των εισαγωγών, καθώς το 90% της βιοµηχανικής 
παραγωγής προβλεπόταν να παραµείνει προσανατολισµένο στην εσωτερική αγορά 
(Σταθάκης 2004:281-282). 

Κοµβικής σηµασίας ρόλο επιφύλασσε το Τετραετές στο ενεργειακό τοµέα όπου 
στο ενεργειακό πρόγραµµα του Τετραετούς προβλεπόταν η κατασκευή πέντε 
υδροηλεκτρικών έργων µε πρόβλεψη και για επιπρόσθετες υδροηλεκτρικές µονάδες για 
την περίοδο µετά το ’52, η αύξηση της δυναµικότητας των θερµοηλεκτρικών σταθµών 
και η δηµιουργία εθνικού δικτύου µεταφοράς ρεύµατος, ενώ τα υδροηλεκτρικά έργα θα 
προσέφεραν επιπλέον υδάτινους πόρους για άρδευση (Σταθάκης 2004:283). Η 
αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων (υδατοπτώσεις και λιγνίτης), 
αποτελούσαν ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας για τα µεταπολεµικά αναπτυξιακά 
προγράµµατα που η κεντρική τους στόχευση ήταν η εκβιοµηχάνιση της χώρας και η 
δηµιουργία µονάδων βαριάς βιοµηχανίας η λειτουργία των οποίων απαιτούσε υψηλή 
διαθεσιµότητα σε ενέργεια, µελέτες και προτάσεις που διατυπώθηκαν µεταπολεµικά 
είχαν ως κοινή παραδοχή ότι η ανάπτυξη βαριάς εγχώριας βιοµηχανίας ήταν όχι µόνο 
εφικτή αλλά και επιβεβληµένη παρά το γεγονός ότι η ιδεολογική αφετηρία και η 
κοινωνική και οικονοµική στόχευση αυτών των θεωρήσεων ήταν διαµετρικά αντίθετες. 
Στις µελέτες και τις προτάσεις του ∆ηµήτρη Μπάτση, επιφανούς στελέχους της 
Αριστεράς, και του Ξενοφώντα Ζολώτα, καθηγητού της πολιτικής οικονοµίας στο 
Πανεπιστήµιο της Αθήνας και µετέπειτα διοικητού της Τ.τ.Ε και προέδρου της 
Νοµισµατικής Επιτροπής, ήταν κοινό το αίτηµα της δηµιουργίας µονάδων βαριάς 
βιοµηχανίας που θα στηρίζονταν στην εκµετάλλευση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στοιχείο που συνιστούσε όρο εκ των ων 
ουκ άνευ για τα οποιαδήποτε σχέδια ή προγράµµατα αναφέρονταν στην ανάπτυξη βαριάς 
βιοµηχανίας εγχωρίως.  

Ωστόσο η υποδοχή που επιφύλασσαν οι κεντρικές υπηρεσίες του Σχεδίου 
Μάρσαλ στο Τετραετές Πρόγραµµα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Η E.C.A αφενός 
απέφευγε συστηµατικά να προσδιορίσει το µέγεθος των πόρων που θεωρούσε η ίδια ότι 
ήταν επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες της ανασυγκρότησης και αφετέρου υποστήριζε 
ότι οι πόροι που θα µπορούσε να διαθέσει η Ελλάδα για την υλοποίηση του 
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προγράµµατος δεν υπήρχαν και µόνο µε τη χορήγηση εκτεταµένης βοήθειας από το 
εξωτερικό (Σταθάκης 2004:205). Περαιτέρω προβλήµατα αναδύονταν και από τη 
χρονική κατανοµή των πόρων του Τετραετούς, όπου η E.C.A/G φιλοδοξούσε να 
υλοποιηθεί το 80% του προγράµµατος στη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους, 
επισηµαίνοντας ταυτόχρονα πως το ελληνικό πρόγραµµα θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την 
πρακτική του Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο προέβλεπε την αποκλιµάκωση της χορήγησης 
πόρων κατά τη χρονική ροή της διάρκειάς του. Αυτή η πρόβλεψη που υπήρχε στο Σχέδιο 
Μάρσαλ για την ετήσια κατανοµή των πόρων του δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί στην 
ελληνική περίπτωση εξαιτίας τόσο των συνθηκών που διαµόρφωνες η διεξαγωγή του 
Εµφυλίου όσο και επειδή απουσίαζαν οι προϋποθέσεις, όπως οι τεχνικές υποδοµές και οι 
µελέτες, για την άµεση υλοποίηση του προγράµµατος (Σταθάκης 2004:287). 

Η µη αποδοχή του Τετραετούς Προγράµµατος από τις κεντρικές υπηρεσίες του 
Σχεδίου Μάρσαλ, παρόλο που µπορούσε να παρακαµφθεί λόγω του ενδεικτικού 
χαρακτήρα που είχαν τα εν λόγω προγράµµατα ανασυγκρότησης που εκπονούνταν στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, φανέρωναν την αρνητική στάση των κεντρικών 
διοικητικών µηχανισµών διαχείρισης του Σχεδίου Μάρσαλ στην προοπτική γενναίας 
χρηµατοδότησης περιφερειακών οικονοµιών όπως ήταν και η ελληνική, προκειµένου να 
υποστηριχτεί µια αναπτυξιακή δυναµική που θα βασίζεται στη δηµιουργία µονάδων 
βαριάς βιοµηχανίας, σε χώρες που δεν διέθεταν προηγούµενη εµπειρία στην δηµιουργία 
επιχειρήσεων και υποδοµών στους δυναµικούς µεταποιητικούς κλάδους. Η δοµή της 
λήψης αποφάσεων και ο σχεδιασµός του Σχεδίου Μάρσαλ δεν ευνοούσε τολµηρά 
εγχειρήµατα ανάπτυξης βιοµηχανικών κλάδων αιχµής από χώρες που διαδραµάτιζαν ως 
τότε ένα περιφερειακό ρόλο στο παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας.  

Πιο συγκεκριµένα ο συνολικός προϋπολογισµός του Σχεδίου Μάρσαλ 
κατανέµονταν κάθε χρόνο ανάµεσα στις διάφορες χώρες. Ο προϋπολογισµός κάθε χώρας 
κατανέµονταν ανάµεσα στα προγράµµατα τρεχουσών αναγκών και ανασυγκρότησης. Τα 
προγράµµατα ανασυγκρότησης αποτελούνταν από συγκεκριµένα έργα και επενδύσεις, 
τα οποία υποβάλλονταν στις αντίστοιχες κλαδικές επιτροπές του Ο.Ε.Ε. (π.χ. 
βιοµηχανίας, σιδήρου, άνθρακα, ενέργειας κ.λπ.) και στην E.C.A/W, ώστε να λάβουν τη 
σχετική  έγκριση. Αυτές οι επιτροπές αποφάσιζαν για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων 
έργων σε κάθε χώρα µε κύριο γνώµονα την αρχή της υλοποίησης των έργων της 
συµπληρωµατικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τελική κατανοµή των επενδύσεων στο 
πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων στις διάφορες χώρες πραγµατοποιούνταν εφόσον 
διέθεταν συνολική εικόνα της προσφοράς και της ζήτησης ενός προϊόντος στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Βασικό κριτήριο στη λήψη της απόφασης ήταν η αποφυγή της 
υπερεπένδυσης και η πλεονασµατική παραγωγή, αποτέλεσµα στο οποίο θα µπορούσε να 
οδηγήσει ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις εθνικές οικονοµίες. Η κύρια στόχευση κατά την 
κατανοµή των επενδύσεων εξυπηρετούσε τη διατήρηση των ισορροπιών, µεταξύ των 
χωρών που συµµετείχαν στο σχέδιο Μάρσαλ, καθώς η κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων 
αφορούσε τους στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας (Σταθάκης 2004:287). 

Η επιδίωξη της Ελλάδας για εκβιοµηχάνιση της οικονοµίας της δεν ήταν δυνατόν 
να βρει πρόσφορο έδαφος εντός του διαχειριστικού πλαισίου και της στρατηγικής στην 
οποία ήταν προσανατολισµένη το Σχέδιο Μάρσαλ. Η ίδια θεσµική συγκρότηση και ο 
τρόπος λειτουργίας των φορέων λήψης αποφάσεων του Σχεδίου Μάρσαλ δεν 
ανταποκρινόταν στις ανάγκες που έθετε το ελληνικό εγχείρηµα. Το Σχέδιο Μάρσαλ είχε 
σαφή προσανατολισµό στη βαριά βιοµηχανία και αφορούσε χώρες µε παράδοση σε 
αυτήν, όπου θεωρούνταν ως δεδοµένα η ύπαρξη τεχνογνωσίας, διαθέσιµων 
παραγωγικών συντελεστών και κατάλληλων επιχειρηµατικών φορέων. Στην περίπτωση 
της Ελλάδας η οποία επιδίωκε να αναπτύξει κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας, όλα τα 
παραπάνω στοιχεία που χαρακτήριζαν τις προηγµένες βιοµηχανικά κοινωνίες 
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αποτελούσαν ζητούµενα και επιδιώξεις και όχι µια δεδοµένη πραγµατικότητα. Αυτή η 
κατάσταση σήµαινε ότι το κόστος ανάπτυξης µεταποιητικών κλάδων βαριάς 
βιοµηχανίας στην Ελλάδα ήταν πολύ υψηλότερο συγκριτικά µε χώρες που είχαν ήδη την 
εµπειρία ανάπτυξης Βαριάς Βιοµηχανίας. Το Σχέδιο Μάρσαλ δεν περιελάµβανε στους 
σχεδιασµούς την χρηµατοδότηση του κόστους αναπτυξιακών εγχειρηµάτων 
υπανάπτυκτων βιοµηχανικών χωρών, όπως είχε διατυπωθεί ως πολιτική από την 
αµερικανική πλευρά και µε την έκθεση Porter. Το Σχέδιο Μάρσαλ είχε ως στόχευση την 
αποκατάσταση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών οικονοµιών και όχι τη διαµόρφωση µιας 
νέας ιεραρχίας στον ενδοευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας, γιατί κάτι τέτοιο θα 
δυσχέραινε έτι περαιτέρω  την επίτευξη του βασικού του στόχου. Η απροθυµία των 
Η.Π.Α. να χρηµατοδοτήσουν τα ελληνικά προγράµµατα ανασυγκρότησης στο βαθµό που 
επιθυµούσαν οι έλληνες ιθύνοντες δεν αποτελούσε παρά το φυσιολογικό αποτέλεσµα 
του ίδιου του Σχεδίου Μάρσαλ  και της λογικής που το διήπε  (Χατζηιωσήφ 1994:28-29).  

Εξαιρετικό ενδιαφέρον σε συνάρτηση µε την στάση των Η.Π.Α. για τη 
χρηµατοδότηση των ελληνικών προγραµµάτων ανασυγκρότησης, παρουσιάζει και η 
υποχώρηση της κοινωνικής αντίθεσης και η επιφανειακή οµοφωνία ανάµεσα στους 
εγχώριους κύκλους, επιστηµονικούς και πολιτικούς, αναφορικά µε την αναγκαιότητα 
εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και τη ταυτόχρονη θεµελιώδης 
διάσταση που εκδηλώνεται πάνω στο ζήτηµα της χρηµατοδότησης  της εκβιοµηχάνισης, 
διάσταση που αποδεικνύει και το επίπλαστο της οµοφωνίας.  

Η αρνητική  στάση των κεντρικών υπηρεσιών του Σχεδίου Μάρσαλ απέναντι στο 
Τετραετές Πρόγραµµα οδήγησαν µοιραία την E.C.A/G, στην οδό των αποσπασµατικών 
διεκδικήσεων από τις αντίστοιχες επιτροπές του Σχεδίου Μάρσαλ. Παρά µάλιστα την 
αποδοχή ορισµένων προτάσεων του Τετραετούς, η µόνη ουσιαστικά διεκδίκησης της 
E.C.AIG που συνάντησε το δρόµο της υλοποίησης ήταν η περίπτωση της χορήγησης 
βιοµηχανικών δανείων στη βιοµηχανία τσιµέντων (Σταθάκης 2004:289). 

 
 

4.5.4. ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΗΣ A.M.A.G ΚΑΙ ΤΗΣ E.C.A/G ΜΕΧΡΙ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 
Οι σχεδιασµοί για τη βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας στηρίχτηκαν στην υπόθεση ότι τα 
επενδυτικά σχέδια θα τα υλοποιούσαν ιδιωτικές επδάνεια από τους πόρους της 
οικονοµικής βοήθειας.  Κατά συνέπεια τα βιοµηχανικά δάνεια αποτελούσαν το κυρίαρχο 
µέσο πραγµατοποίησης των βιοµηχανικών σχεδίων.  

Κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Τετραετούς ζητήθηκε από το Σ.Ε.Β. να 
υποβάλλει υπόµνηµα για τα ποσά που θα έπρεπε να χορηγηθούν µε τη µορφή δανείων 
και τις εισαγωγές εξοπλισµού που θα χρειάζονταν για την περίοδο ’48-’52. Οι εκτιµήσεις  
του Σ.Ε.Β προσδιόριζαν τις ανάγκες των υφιστάµενων βιοµηχανικών µονάδων σε 100 
εκατοµµύρια δολλάρια . Πρωταρχική θέση στα αιτήµατα του Σ.Ε.Β είχε ο κλάδος της 
υφαντουργίας και ακολουθούσαν οι βιοµηχανίες τσιµέντων και µετάλλου, γεγονός που 
δήλωνε ότι στόχος των προτάσεων του Σ.Ε.Β δεν ήταν η ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών 
κλάδων, αλλά η ανανέωση του εξοπλισµού των υπαρχόντων µεταποιητικών τοµέων και 
η ενίσχυση και εδραίωση της παρουσίας τους στο εγχώριο οικονοµικό γίγνεσθαι 
(Σταθάκης 2004:296-297). 

Η χορήγηση βιοµηχανικών δανείων δεν ήταν ανάµεσα στις βασικές 
προτεραιότητες της A.M.A.G, κάτι που κατέστη εµφανές και από την καθυστερηµένη 
θεσµοθέτηση των βιοµηχανικών δανείων µετά τη συµφωνία που υπογράφτηκε ανάµεσα 
στην A.M.A.G και την ελληνική κυβέρνηση την άνοιξη του ’48, όταν ουσιαστικά το 
ετήσιο πρόγραµµα της οικονοµικής βοήθειας, έβαινε προς ολοκλήρωση. Αντίστοιχη 
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συµφωνία υπογράφτηκε το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου από την E.C.A/G και την 
ελληνική κυβέρνηση και τον Απρίλιο του ’49 τα δύο προγράµµατα ενοποιήθηκαν 
(Σταθάκης 2004:296). 

Τη διαχείριση των προγραµµάτων ανέλαβε η Κεντρική Επιτροπή ∆ανείων 
(Κ.Ε.∆), στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης (Α.Σ.Α, 
υπουργείο Συντονισµού), των ελληνικών τραπεζών, (Ε.Τ.Ε, Εθνική Κτηµατική) και ένας 
εκπρόσωπος της αµερικανικής οικονοµικής αποστολής, αρχικά µέλος της A.M.A.G και 
έπειτα κατανάλωσης ίσο µε το αντίστοιχο προπολεµικό, για έναν όµως πληθυσµιακό 
όγκο αυξηµένο κατά 18%. 

Στα τέλη του ’52 έτος ολοκλήρωσης του προγράµµατος, για την άνοδο της 
αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής ανέρχονταν σε ποσοστό 20% και 30% 
αντίστοιχα σε σύγκριση µε τα προπολεµικά τους  επίπεδα, ενώ εξίσου εντυπωσιακές 
ήταν και οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας. Συγκριµένα οι 
συναλλαγµατικές εισροές από τις εξαγωγές, υπολογίζονταν ότι θα αυξάνονταν κατά 20% 
σε σχέση µε το προπολεµικό τους µέγεθος και θα κάλυπταν το 60% της αξίας των 
εισαγωγών, οι οποίες θα γνώριζαν υποχώρηση όσον αφορά το τµήµα εκείνο που 
αποτελούνταν από καταναλωτικά αγαθά, λόγω της υποκατάστασής τους από εγχώριας 
παραγωγής αγαθά, ενώ σηµαντική άνοδο θα σηµειώνονταν στις εισαγωγές ενδιάµεσων 
αγαθών που θα αποτελούσαν εισροές για τη βιοµηχανία. Η πορεία των παραπάνω 
µεγεθών θα διαµόρφωνε, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ε.C.A/G,  το έλλειµµα του 
ισοζυγίου πληρωµών στο 6-7% του Α.Ε.Π., ποσοστό που κρίνονταν εφικτό να καλυφθεί 
µε εξωτερικό δανεισµό χωρίς να προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις στη προσπάθεια 
σταθεροποίησης της οικονοµίας (Σταθάκης 2004:274). Επιπλέον η E.C.A/G απέδιδε 
µεγάλη βαρύτητα στον ενιαίο χαρακτήρα του προγράµµατος, προειδοποιώντας ότι η 
αποσπασµατική υλοποίηση των έργων, ή η επιβολή περικοπών θα αποµείωναν  τα 
επωφελή αποτελέσµατα του προγράµµατος, ενώ ενδεχόµενη αποτυχία υλοποίησης του 
Τετραετούς Προγράµµατος θα κατέλειπε στην ελληνική οικονοµία ένα µεγάλο όγκο 
πλεονάζοντας εργατικού δυναµικού που θα οδηγούνταν αναπόφευκτα στη µαζική 
µετανάστευση προς το εξωτερικό (Σταθάκης 2004:275). 

Το πιο κοµβικό τµήµα του Τετραετούς Προγράµµατος αφορούσε τη βιοµηχανική 
ανάπτυξη και την ενέργεια  δεδοµένο που σηµατοδοτούσε την αναγνώριση της 
αναγκαιότητας για την ελληνική οικονοµία της αλλαγής των προπολεµικών προτύπων 
οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι βιοµηχανικές επενδύσεις που προέβλεπε το Τετραετές 
Πρόγραµµα εστιάζονταν σε ορισµένους κλάδους όπως η µεταλλουργία, η βαριά χηµική 
βιοµηχανία, η τσιµεντοβιοµηχανία, τα διυλιστήρια, η εξόρυξη µεταλλευµάτων και 
λιγνίτη. Οι επενδύσεις που προβλέπονταν για τους κλάδους αυτούς κάλυπταν περίπου το 
80% βιοµηχανικού προγράµµατος, η υλοποίηση του οποίου απαιτούσε, σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις, συνολικά 123 εκατοµµύρια δολλάρια σε συνάλλαγµα και ένα αντίστοιχο 
ποσό σε δραχµές. Για τους κλάδους αυτούς το Τετραετές προέβλεπε την ίδρυση ενός 
µικρού αριθµού παραγωγικών µονάδων  µεγάλης κλίµακας η κατασκευή των οποίων θα 
απορροφούσε τα συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό της χρηµατοδότησης που 
περιλαµβάνονταν στο Πρόγραµµα  Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Τετραετούς και µόνο 
ένα µικρό ποσοστό της χρηµατοδότησης θα διοχετεύονταν για την ενίσχυση της 
παραγωγικής δυναµικότητας των υφιστάµενων βιοµηχανικών µονάδων (Σταθάκης 
2004:275-276). 

Βασικό γνώρισµα του βιοµηχανικού προγράµµατος ήταν ο εσωστρεφής του 
χαρακτήρας. Αυτό σήµαινε ότι η παραγωγή των περισσοτέρων από τις προτεινόµενες 
µονάδες ήταν προσανατολισµένη προς την εγχώρια αγορά, ενώ µόνο ένας πολύ µικρός 
αριθµός επενδύσεων αφορούσε εξαγωγικές µονάδες. Αυτά τα χαρακτηριστικά του 
Προγράµµατος Βιοµηχανικής Ανάπτυξης περιόριζαν δραστικά την αναπτυξιακή 
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δυναµική της ελληνικής οικονοµίας και υποβίβαζαν τα άµεσα αλλά και δυνητικά 
πολλαπλασιαστικά οφέλη του Τετραετούς Προγράµµατος. Στα θετικά στοιχεία που 
περιελάµβαναν οι βιοµηχανικές επενδύσεις του Τετραετούς Προγράµµατος 
καταγράφονται και οι σχεδιασµοί που υπήρχαν για την ανάπτυξη των διακλαδικών 
διασυνδέσεων που συνίσταντο στην εύρεση εκείνων των βιοµηχανικών εισροών, που θα 
κάλυπταν τις ανάγκες των υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας, δηλαδή της αγροτικής 
παραγωγής, των κατασκευών και της ναυτιλίας, ενώ παράλληλα αναζητήθηκαν και 
εκείνα τα ενδιάµεσα αγαθά η παραγωγή των οποίων θα έδινε ώθηση σε άλλους 
µεταποιητικούς κλάδους (Σταθάκης 2004:278). 

 
 

4.6. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 

4.6.1. Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ  
 
Η πρώτη σηµαντική ενέργεια της αµερικανικής πρεσβείας, αµέσως µετά το τέλος του 
Εµφυλίου, ήταν να εκπονήσει και να προωθήσει άµεσα ένα πρόγραµµα περικοπών των 
στρατιωτικών δαπανών. Αυτή η κίνηση της αµερικανικής πρεσβείας υπαγορευόταν από 
το ότι το ’49-’50 αποτελούσε τη χρονιά που θα κλιµακώνονταν τα µεγέθη της 
οικονοµικής βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ προς την Ελλάδα, ενώ τα επόµενα δύο έτη 
του προγράµµατος θα µειώνονταν σταδιακά… συνέπεια οι δραστικές περικοπές των 
στρατιωτικών δαπανών αποτελούσαν αδήριτη ανάγκη προκειµένου να επιταχυνθεί η 
διαδικασία της ανασυγκρότησης (Σταθάκης 2004:318). 

Τον Ιανουάριο του  ’50 ο αµερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Grady, 
πληροφόρησε το νέο πρωθυπουργό Θεοτόκη για το τελικό πρόγραµµα των περικοπών. 
Το πρόγραµµα προέβλεπε στο διάστηµα των επόµενων 14 µηνών τη µείωση των 
ενόπλων δυνάµεων κατά 50% και τους στρατού ξηράς ειδικότερα κατά 60%. Στόχος 
ήταν η µείωση των αµυντικών δαπανών του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 
’49-’50 κατά 25%. Αυτός ο περιορισµός των στρατιωτικών δαπανών συνεπαγόταν τη 
µείωση του αριθµού των στρατευµένων, την ενοποίηση των τριών στρατιωτικών 
υπουργείων, την αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών νόµων και την κατάργηση των 
οικογενειακών επιδοµάτων στους στρατευµένους (Σταθάκης 2004: 319). 

Πέραν όλων αυτών ο Grady σε επιστολή του προ το υπουργείο Εξωτερικών των 
Η.Π.Α. εξέφραζε τις ανησυχίες του για την πορεία του ελλείµµατος του 
προϋπολογισµού, και προέβλεπε ότι θα ήταν αναπόφευκτες περικοπές της τάξεως του 
20% στο πρόγραµµα ανασυγκρότησης του ’40-’50, γεγονός που σήµαινε ότι πόροι 
αντίστοιχου µεγέθους µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα θα έπρεπε να µην εκταµιευθούν 
από το Ταµείο Αντικαταβολών για πληθωριστικούς λόγους. Οι στρατιωτικές δαπάνες 
που απορροφούσαν το 40% των δαπανών του προϋπολογισµού, συνιστούσαν κατά τον 
Grady το πρόσφορο πεδίο δηµοσιονοµικών περικοπών, ώστε να συγκρατηθεί το 
έλλειµµα και να αποδεσµευτούν οι αναγκαίοι για την ανασυγκρότηση πόροι (Σταθάκης 
2004:319-320). 

Οι εισηγήσεις και οι σχεδιασµοί του Grady για άµεση επιβολή δραστικών 
περικοπών  των στρατιωτικών δαπανών συνάντησε έντονες αντιδράσεις από εγχώριους 
πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους. Για τα πολιτικά κόµµατα η υιοθέτηση των 
προτάσεων Grady συνεπαγόταν πολιτικό κόστος, καθώς την άνοιξη του ’50 επίκεινται 
εκλογές.  Η περιστολή των στρατιωτικών δαπανών θα έπλητταν το εισόδηµα των 
στρατευµένων και των οικογενειών τους. Παράλληλα η µείωση του αριθµού των 
στρατευµένων θα προσέθετε µερικές δεκάδες χιλιάδες ανέργων στον ήδη µεγάλο όγκο 
των ανέργων (Σταθάκης 2004:320). 
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Για τους στρατιωτικούς κύκλους η ταχεία αποστρατικοποίηση συνιστούσε 
απειλή για την πολιτική επιρροή που απολάµβαναν τη δεδοµένη χρονική περίοδο, ενώ θα 
αναφύονταν και ζητήµατα ιεραρχικής αναβάθµισης για µια σειρά στρατιωτικών 
στελεχών που βρίσκονταν στις ενδιάµεσες βαθµίδες ιεραρχίας από την απότοµη µείωση 
του αριθµού των στρατευµένων. Οι αντιδράσεις των πολιτικών και στρατιωτικών 
κύκλων εν τέλει κάµφθηκαν κυρίως λόγου των φορτικών πιέσεων της αµερικανικής 
πλευράς προς τον αρχιστράτηγο Παπάγο, χωρίς κατ’ ουσία να δοθεί η συγκατάθεσή τους 
(Σταθάκης 2004:320-321). 

Παρά την συναίνεση της ελληνικής πλευράς στην δραστική µείωση των 
στρατιωτικών δαπανών το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας του ’40-’50 δέχθηκε δύο 
διαδοχικές το Μάϊο  και το Νοέµβριο του ’49 και έλαβε ως βάση προσδιορισµού των 
µεγεθών της οικονοµικής αρωγής γι’ αυτό το έτος τα αντίστοιχα µεγέθη του 
προηγούµενου έτους και όχι τα αρχικά µεγέθη που είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη 
του τετραετούς προγράµµατος.Αυτό είχε ως συνέπεια να παγιωθούν σε χαµηλά επίπεδα 
τα ποσά που προβλέπονταν για τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών θα γνώριζαν µια 
ισχυρή αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και σε καµία περίπτωση δεν θα 
διαµορφώνονταν στα ύψη που απαιτούνταν για την υλοποίηση των βιοµηχανικών και 
ενεργειακών έργων που περιλαµβάνονταν στο Τετραετές. Αυτή η εξέλιξη 
αποτυπώνονταν και σχετικό υπόµνηµα που υπέβαλε το Α.Σ.Α στον O.E.E.C, όπου 
διατυπώνονταν η εκτίµηση ότι η υστέρηση των πόρων τα δύο πρώτα χρόνια καθιστούσε 
αδύνατη την υλοποίηση του αρχικού προγράµµατος και πως το 40% περίπου το 
επενδυτικού προγράµµατος έπρεπε να αναβληθεί για την περίοδο για την περίοδο µε το 
’52, οπότε και τερµατιζόταν η εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ (Σταθάκης 
2004:323-326). 

Υπό τις συνθήκες αυτές πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του ’49 στην Ελλάδα η 
επίσκεψη του επικεφαλής της  E.C.A και υπευθύνου, συνολικά για το Σχέδιο Μάρσαλ 
Hoffman. Η ελληνική πλευρά εξέθεσε τα προβλήµατά της στον Hoffman, αποδίδοντας 
τα βασικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας σε εξωγενείς παράγοντες, πρωτίστως 
στην ανεπαρκή οικονοµική βοήθεια και ζήτησε αύξηση της οικονοµικής βοήθειας για το 
τρέχον έτος και την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων από τις κεντρικές υπηρεσίες 
του Σχεδίου Μάρσαλ, προκειµένου να έρθουν οι τεχνικές δυσκολίες που 
παρουσιάζονταν στις εισαγωγές εξοπλισµού και πρώτων υλών (Σταθάκης 
2004:329-330). 

 Ο Hoffman από την άλλη πλευρά προέβαλε τις βασικές θέσεις της αµερικανικής 
πολιτικής, που έθεταν στο επίκεντρο µεταρρυθµίσεων και την ρεαλιστική θεώρηση και 
αντιµετώπιση από τους έλληνες ιθύνοντες των αναπτυξιακών στόχων. Αυτή η 
προσέγγιση του ελληνικού αναπτυξιακού ζητήµατος από τον Hoffman συνιστούσε κατ’ 
ουσία εγκατάλειψη της στρατηγικής της βιοµηχανικής ανάπτυξης και σε επίπεδο 
προγραµµατικού λόγου, καθώς η ίδια η στρατηγική και ο προγραµµατισµός του Σχεδίου 
Μάρσαλ δεν ενέτασσε ουσιαστικά πότε τις στοχεύσεις του την αναβάθµιση του ρόλου 
της ελληνικής οικονοµίας στον ευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας. Η οπτική της E.C.A 
στρεφόταν µε έµφαση στην ιδέα µιας µεγάλης ενιαίας Ευρωπαϊκή αγοράς, στην 
απελεύθερωση του ενδοευρωπαϊκού εµπορίου και την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων κάθε χώρας. Αυτή η προσέγγιση που επαναλήφθηκε από τον Hoffman, 
επισηµαίνοντας ότι η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας θα έπρεπε να λάβει υπόψη της 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και επιδίωξη τον εκσυγχρονισµό της αγροτικής 
οικονοµίας και την ανάπτυξη του τουρισµού ο Hoffman χαρακτήρισε την Ελλάδα ως εν 
δυνάµει «Καλιφόρνια της Ευρώπης» και υπέδειξε τις ανεκµετάλλευτες δυνατότητες της 
γεωργίας και του τουρισµού ως µοχλούς οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ για την ανάπτυξη 

 



 327

της βιοµηχανίας τόνισε ότι θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί µέσω εξελικτικών, παρά 
επαναστατικών διαδικασιών (Σταθάκης 2004:329-330). 

Στο ελληνικό αίτηµα για εφαρµογή του Τετραετούς Προγράµµατος ο Hoffman 
υπήρξε κατηγορηµατικός, απαντώντας αρνητικά στην προοπτική να υπάρξει διαδικασία 
αναθεώρησής του, ώστε να υλοποιηθεί έστω και µία περιορισµένη εκδοχή του. O 
Hoffman απέκλεισε ευθέως το ενδεχόµενο στα εναποµείναντα δύο χρόνια του Σχεδίου 
Μάρσαλ και κατά το ’49-50 να δεσµευτούν πόροι για να προωθηθεί η στρατηγική της 
βιοµηχανικής ανάπτυξης περιοριζόµενος στην διατύπωση παραινέσεων για προώθηση 
των θεσµικών αλλαγών που θα διευκόλυναν την ενεργοποίηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων (Σταθάκης 2004:331). 

Η επίσκεψη Hoffman ήρθε να επιβεβαιώσει την πολιτική των Η.Π.Α. και του 
Σχεδίου Μάρσαλ για την παγίωση των προπολεµικών δοµών στην οικονοµική ιεραρχία 
της Ευρώπης γεγονός που στην περίπτωση της Ελλάδας µεταφραζόταν στην απόρριψη 
του Τετραετούς Προγράµµατος και στη συνεχή αναθεώρηση επί τα χείρα τον του 
ελληνικού προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλ µε τρόπο που 
στερούσε από τη χώρα κάθε προοπτική σοβαρής βιοµηχανικής ανάπτυξης και 
αναβάθµισής της στον ευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας. 

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούσαν σαφές, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας το 
Σχέδιο Μάρσαλ είχε εγκαταλειφθεί πριν ουσιαστικά αρχίσει, και διαψεύδονταν οι 
προσδοκίες που είχαν δηµιουργηθεί στην ελληνική πλευρά ότι το Σχέδιο Μάρσαλ θα 
αποτελούσε µέσο για την ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, την επίτευξη 
σηµαντικών παραγωγικών αναδιαρθρώσεων και την οικονοµική σύγκλιση της χώρας µε 
τα προηγµένα βιοµηχανικά κράτη της δυτικής Ευρώπης. Το Σχέδιο Μάρσαλ παρέµεινε 
και µετά τη λήξη του Εµφυλίου εναρµονισµένο µε την στόχευση των προηγούµενων 
προγραµµάτων οικονοµικής βοήθειας, τα οποία, από το ’44 και µετά προσέφεραν 
συναλλαγµατικούς πόρους για την εισαγωγή βασικών καταναλωτικών αγαθών και 
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που θα συνέτειναν στην ανασυγκρότηση των υποδοµών και 
της εγχώριας παραγωγής. Πλέον το Σχέδιο Μάρσαλ διαφαινόταν, µετά και ην επίσκεψη 
Hoffman ανεπαρκές για να επιτύχει και τον πιο µετριοπαθή στόχο της επαναφοράς της 
κατανάλωσης στα προπολεµικά επίπεδα, παρά µάλιστα την αποτύπωση των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας µεταπολεµικά από διαδοχικές 
µελέτες και αναπτυξιακά προγράµµατα, από την U.N.R.R.A, το F.A.O, την αποστολή 
Porter, τον Ο.Α και το Τετραετές του ’48-’52. 

 
 

4.6.2. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
 

Μετά την επίσκεψη Hoffman και τον τερµατισµό του Εµφύλιου Πολέµου στην 
Ουάσιγκτον συγκροτήθηκε µια επιτροπή εµπειρογνώµων, αποτελούµενη από 
εκπροσώπους των υπουργείων Εξωτερικών και Οικονοµικών, της E.C.A/W και του 
Federal Reserve Board, η οποία είχε ως αντικείµενο να καταρτίσει ένα µεσοπρόθεσµο 
οικονοµικό πρόγραµµα, το οποίο θα αντιµετώπιζε σε µόνιµη πλέον βάση το ζήτηµα της 
νοµισµατικής οικονοµίας. Οι γενικοί άξονες του προγράµµατος που εκπόνησε η 
επιτροπή των εµπειρογνωµόνων συνίσταντο στην περιστολή των τραπεζικών 
πιστώσεων, την αύξηση των φόρων και τον περιορισµό όπου ήταν δυνατόν των κρατικών 
δαπανών, τη διεύρυνση του συστήµατος διανοµής µε δελτίο στο σύνολο των βασικών 
αγαθών, τον περιορισµό µε διοικητικά µέτρα της κατασκευαστικής δραστηριότητας και 
τη θεσµική διεύρυνση των αρµοδιοτήτων της Νοµισµατικής Επιτροπής. Επιπλέον 
προκρίνονταν η κατάρτιση ενός «νοµισµατικού σχεδίου» όπου θα αποτυπώνονταν οι 
πληθωριστικοί και αποπληθωριστικοί παράγοντες της οικονοµίας, οι οποίοι θα 
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συγκροτούσαν ένα νοµισµατικό ισοζύγιο το οποίο θα προσδιόριζε ανάλογα µε την 
«ελλειµµατική» ή «πλεονασµατική» εικόνα του το αντιπληθωριστικό ή το πληθωριστικό 
«κενό» αντίστοιχα. Παρά το απλοϊκό χαρακτήρα του σχεδίου αυτού και του ρηχού 
θεωρητικού βάθους στο οποίο στηριζόταν η ύπαρξή του, η πρακτική του χρησιµότητα 
δεν ήταν διόλου αµελητέα. Το ύψος µάλιστα των δηµοσίων επενδύσεων και η 
δανειοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων αποτελούσε άµεση συνάρτηση της σχέσης που 
θα διαµορφωνόταν στο νοµισµατικό ισοζύγιο ανάµεσα στους πληθωριστικούς και 
αντιπληθωριστικούς παράγοντες, γεγονός που αποσκοπούσε στην δραστική περικοπή 
των επενδύσεων και την εφαρµογή ισχυρά περιοριστικών µέτρων στην οικονοµία 
(Σταθάκης 2004:341). 

Τα µέτρα που εισάγονταν βάσει των εισηγήσεων της αµερικανικής επιτροπής 
σηµατοδοτούσαν την αποφασιστικότερη υλοποίηση πολιτικών από αµερικανικής 
πλευράς που στόχευαν στην  όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης µέσω της προσαρµογής των µεγεθών της κατανάλωσης στις 
πραγµατικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες 
αποδέσµευσης των Η.Π.Α. από την παροχή οικονοµικής βοήθειας προς την Ελλάδα, 
µετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Μάρσαλ.  

Η στροφή στην πολιτική της λήψης ακραίων περιοριστικών µέτρων προκειµένου 
να ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις και να επιτευχθεί η νοµισµατική σταθερότητα 
κατέστη ακόµα πιο επιτακτική µετά την υποτίµηση του Σεπτεµβρίου του ’49, όταν η 
δραχµή υποτιµήθηκε κατά 30% έναντι της στερλίνας και κατά 50% έναντι του 
δολλαρίου. Η υποτίµηση αυτή θεωρήθηκε αναγκαία µετά τη φυγή που σηµειώθηκε από 
την στερλίνα ως διεθνές αποθεµατικό νόµισµα, και έδωσε την ευκαιρία στους έλληνες 
ιθύνοντες να λάβουν την απόφαση το εθνικό νόµισµα να ακολουθήσει την πορεία της 
στερλίνας. Άλλωστε και ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Αλέξανδρος ∆ιοµήδης ήταν 
υποστηρικτής της αναπροσαρµογής της ισοτιµίας της δραχµής η οποία κυµαίνονταν σε 
επίπεδα που θεωρούνταν υπερτιµηµένη (Σταθάκης 2004:349). 

Η υποτίµηση της δραχµής επέβαλε τη λήψη ορισµένων έκτακτων µέτρων 
προκειµένου ν α απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις και να συγκρατηθεί η τιµή της 
χρυσής λίρας και η ισοτιµία της δραχµής έναντι του δολλαρίου, στις 230.000 δραχµές και 
στις 15.000 αντίστοιχα. Για την εξυπηρέτηση αυτών των στόχων επανήλθε η ανελαστική 
εισοδηµατική πολιτική που είχε εγκαινιαστεί το Νοέµβριο του ’47 και η Τ.τ.Ε προέβη σε 
µαζικές πωλήσεις χρυσών λιρών ώστε να µειωθεί η νοµισµατική κυκλοφορία και να 
στηριχθεί η αξία της δραχµής. Τα µέτρα αυτά συνετέλεσαν ώστε να συγκρατηθεί ο 
πληθωρισµός το ’50 και να κυµανθεί σε ετήσια βάση περίπου στο 15-17%, καθώς τα 
µέτρα που περιόριζαν τις πληθωριστικές πιέσεις, και κυρίως οι επιδοτήσεις, θα 
αποσύρονταν σταδιακά και θα οδηγούσαν σε άνοδο του πληθωρισµού το ’50 (Σταθάκης 
2004:352-353). 

Στην άνοδο του πληθωρισµού το ’50, ο οποίος κατά το ’49 είχε σχεδόν 
εκµηδενιστεί, συνέβαλαν αποφασιστικά οι αναπροσαρµογές των αποδοχών των 
δηµοσίων υπαλλήλων τον Ιούλιο του ’49 κατά 30% και τον Ιούλιο του ’50 κατά 30-35%. 
Οι αυξήσεις αυτές αφενός λειτούργησαν προς την κατεύθυνση της αναπλήρωσης της 
αγοραστικής δύναµης των µισθωτών, η οποία από το ’47 είχε υποστεί ραγδαία µείωση 
και αφετέρου προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση των δηµοσίων δαπανών κατά 30% σε 
σχέση µε το ’49, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη σηµαντική διεύρυνση του 
ελλείµµατος του προϋπολογισµού. Οι διαδοχικές µάλιστα µισθολογικές αυξήσεις 
επέδρασαν ευεργετικά στη ζήτηση των εγχώριων αγαθών και των κατασκευών, µε το 
δεύτερο τοµέα να συµπαρασύρει στον άνοδο τον πρώτο (Σταθάκης 2004:354). 

Η συνεχής άνοδος τη βιοµηχανικής παραγωγής αποτέλεσε εν µέρει και 
αποτέλεσµα του δεύτερου κύκλου βιοµηχανικών δανείων που χορηγήθηκαν από την 
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E.C.A/G κατά τη διάρκεια του ’50-’51.O αριθµός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην 
Κ.Ε.∆ υπήρξε εντυπωσιακός από άποψη αριθµητικού όγκου, αλλά εξαιτίας περιορισµών 
που τέθηκαν για αντιπληθωριστικούς λόγους, τα τελικά ποσά που χορηγήθηκαν ήταν 
σαφώς πολύ µικρότερο από αυτά που αρχικά αναµενόταν. Από τις 5.965 αιτήσεις που 
συγκεντρώθηκαν από την Κ.Ε.∆ ικανοποιήθηκαν τα αιτήµατα µόλις 120 επιχειρήσεων. 
Στο δεύτερο κύµα βιοµηχανικών δανείων προστέθηκαν εν συγκρίσει µε τον πρώτο γύρο, 
οι εταιρίες του Οµίλου Μποδοσάκη, του µικράν µεγαλυτέρου επιχειρηµατικού οµίλου 
της χώρας µε παρουσία σχεδόν σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους της χώρας τη 
χαλυβουργική, το αρχικό επιχειρηµατικό σχήµα που επένδυσε στα λιγνιτωρυχεία της 
Πτολεµαΐδας και ορισµένες µεταλλουργικές µονάδες. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτέλεσαν 
προνοµιακούς δανειολήπτες και εν συνεχεία απορροφώνται δανειακούς πόρους 
πολλαπλάσιους αυτών που δόθηκαν σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις (Σταθάκης 2004: 
354-356). 

Οι δανειοδοτικές πρακτικές που ακολουθούνταν στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Μάρσαλ, όπου ένας µικρός αριθµός επιχειρήσεων αποσπούσε ένα δυσανάλογα µεγάλο 
τµήµα του συνόλου των πιστώσεων, αναπαράγονταν και στο πεδίο των βιοµηχανικών 
πιστώσεων χορηγούσε το εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας. Ενδεικτικό 
της ανισοκατανοµής των βιοµηχανικών πιστώσεων από το τραπεζικό σύστηµα ήταν ότι 
στις αρχέ2ς της δεκαετίας του ’50, οι δανειακές υποχρεώσεις 30 επιχειρήσεων κάλυπταν 
το 50% του συνόλου των πιστώσεων προς τη βιοµηχανία, ενώ 2,5 χιλιάδες επιχειρήσεις 
µοιράζονταν το υπόλοιπο 50% (Σταθάκης 2004:356). 

 
 

4.6.3. Η ΕΠΑΝΑΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ 
  
Τον Ιούλιο του 1950 το ξέσπασµα του εµφύλιου πολέµου στην Κορεατική Χερσόνησο 
προκάλεσε την αµερικανική και κινεζική επέµβαση στα τέλη του ίδιου χρόνου µε 
διακύβευµα την επικράτηση του κοµµουνιστικού ή καπιταλιστική πολιτικοοικονοµικής 
κυρίαρχης στην Κορέα. Αυτό το γεγονός µετέβαλε άρδην την στρατηγική  στόχευση του 
Σχεδίου Μάρσαλ και επέβαλε τον επαναπροσδιορισµό των προτεραιοτήτων του. Σε 
διάστηµα που δεν υπερέβαινε τους δύο µήνες από την έναρξη των εχθροπραξιών στην 
Κορέα, η E.C.A/W ενηµέρωσε τις οικονοµικές αποστολές στις ευρωπαϊκές χώρες για 
τους νέους προσανατολισµούς που καλείτο να εξυπηρετήσει το Σχέδιο Μάρσαλ. Οι 
αλλαγές στο στρατηγικό πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, αναφέρονταν στην 
προτεραιότητα των αµυντικών έναντι των οικονοµικών στόχων και την µεταστροφή των 
µακροχρόνιων έναντι των βραχυχρόνιων οικονοµικών στόχων (Σταθάκης 2004:359). Ο 
αναπροσανατολισµός του Σχεδίου Μάρσαλ εξυπηρετούσε πλέον κατά προτεραιότητα 
στοχεύσεις στρατιωτικής φύσεως και ειδικότερα την επίτευξη άµεσης και βιώσιµης 
αυτοάµυνας των ευρωπαϊκών κρατών που συµµετείχαν στο Σχέδιο Μάρσαλ, ώστε οι 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αυτοδύναµα στον 
αναδυόµενο κίνδυνο που αντιπροσώπευε η Σοβιετικής Ένωσης και οι χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής της. Ο στόχος αυτός 
απαιτούσε την αύξηση των αµυντικών δαπανών και την επέκταση της παραγωγικής 
δραστηριότητας της πολεµικής βιοµηχανίας.  

Η στροφή προς τη χορήγηση σηµαντικών πόρων στην πολεµική βιοµηχανία 
συνεπαγόταν όµως την εγκατάσταση των µακροχρόνιων επενδυτικών σχεδίων η 
υλοποίηση των οποίων προβλέπονταν από το Σχέδιο Μάρσαλ, προκειµένου να µην 
υπονοµευτεί η νοµισµατική σταθερότητας που είχε επιτευχθεί στις Η.Π.Α και στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, µε εξαίρεση τη δυτική Γερµανία και την Ελλάδα. Η 
πιθανότητα να ενταθούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την αύξηση της ζήτησης που θα 
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δηµιουργούνταν στους πεπερασµένους διαθέσιµους πόρους των ευρωπαϊκών οικονοµιών 
και η συνεπαγόµενη αύξηση στις τιµές ορισµένων βασικών πρώτων υλών, καθιστούσε 
αναγκαία την επιβολή δραστικών περικοπών στις επενδυτικές δαπάνες του Σχεδίου 
Μάρσαλ για να ελεγχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Η απότοµη αυτή µεταβολή των 
προτεραιοτήτων του Σχεδίου Μάρσαλ µετατόπισε το κέντρο βάρους της πολιτικής των 
φορέων υλοποίησής του στο πεδίο της οικονοµίας από το µακροπρόθεσµο αναπτυξιακό 
σχεδιασµό στον βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό που συνίστατο στην επίτευξη και διατήρηση 
της νοµισµατικής σταθερότητας (Σταθάκης 2004:360). 

Αυτή η εξέλιξη σηµατοδότησε κατ’ ουσία την εγκατάλειψη του Σχεδίου Μάρσαλ 
και την συγκρότηση µηχανισµών διαδικασιών που αναιρούσαν τις υπάρχουσες 
διαχειριστικές δοµές του Σχεδίου Μάρσαλ οδηγώντας στην στρατιωτικοποίησή του. Σε 
θεσµικό επίπεδο αυτό η αλλαγή πλεύσης σηµατοδοτήθηκε το φθινόπωρο του ’51 µε την 
κατάργηση της E.C.A και αντικατάστασή της από την M.S.Α (Mutual Security Agency), 
ενώ θεσπίστηκαν και διαδικασίες συγκέντρωσης και διανοµής προµηθειών και υλικών 
απαραίτητα για την υλοποίηση των αµυντικών προγραµµάτων στο πλαίσιο µιας 
πολιτικής που αρθρωνόταν στη βάση πλεονασµατικών και ελλειµµατικών χωρών, 
αναφορικά µε την διαθεσιµότητα των απαραίτητων υλικών για την πολεµική βιοµηχανία 
(Σταθάκης 2004:361). 

Τον Σεπτέµβριο του ’50 πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση των οικονοµικών 
αποστολών του Σχεδίου Μάρσαλ στο Παρίσι, µε αντικείµενο τον επαναπροσδιορισµό 
των κατευθύνσεων του Σχεδίου Μάρσαλ και την εξειδίκευσή τους για κάθε χώρα. Στην 
περίπτωση της Ελλάδας οριστικοποιήθηκε η περικοπή της οικονοµικής βοήθειας και 
αποφασίστηκε η επίσπευση των θεσµικών µεταρρυθµίσεων και η προώθηση του στόχου 
της νοµισµατικής σταθεροποίησης. Το ενδεχόµενο περιορισµού της οικονοµικής 
βοήθειας είχε ήδη αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων ανάµεσα στην E.C.A/G και στην 
ελληνική κυβέρνηση, πριν από την αναχώρηση για το Παρίσι του επικεφαλή της 
E.C.A/G  Porter (Σταθάκης 2002:362), ο οποίος διαδέχθηκε στη θέση αυτή τον Nuveen.  

Η περιστολή της οικονοµικής βοήθειας στην Ελλάδα του ’50-’51 κατά 25%, σε 
σύγκριση µε το ’49-’50, αποτέλεσε το πρώτο αποτέλεσµα του αναπροσανατολισµού του 
Σχεδίου Μάρσαλ µετά το ξέσπασµα του πολέµου την Κορέα. Η περικοπή της 
οικονοµικής βοήθειας σύµφωνα µε επιστολή της E.C.A/G προς την ελληνική κυβέρνηση 
πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας της αδυναµίας, των ελληνικών κυβερνήσεων να 
υλοποιήσουν τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θα απέτρεπαν την αποτελεσµατική 
χρήση της βοήθειας, ενώ η καθυστερηµένη απορρόφηση των κονδυλίων το ’49-’50 
οδήγησαν την E.C.A/G στο πόρισµα πως το µέγεθος της βοήθειας για το ’50-’51 θα 
έπρεπε να περιοριστεί στο ύψος που η ίδια πίστευε ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
ορθά. Ταυτόχρονα η αµερικανική πλευρά ανέστειλε το πρόγραµµα αποστρατικοποίησης 
και διατήρησε τις αµυντικές δαπάνες αµείωτες σε σχέση µε τα επίπεδα που αυτές είχαν 
διαµορφώσει κατά τα µέσα του ’50 (Σταθάκης 2004:365). 

Την ίδια περίπου περίοδο, στα τέλη του ’50 κατέφθασε στην Ελλάδα αποστολή 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆.Ν.Τ), προκειµένου να αναζητήσει τα  µέσα και 
να συγκεκριµενοποιήσει τα µέτρα και τις πολιτικές που ήταν απαραίτητα για την 
σταθεροποίηση της οικονοµίας. Σύµφωνα µε την έκθεση της αποστολής του ∆.Ν.Τ η 
επενδυτική αποχή των ιδιωτών και η στασιµότητα των παραγωγικών µεγεθών οφειλόταν 
στην αρνητική επίδραση που ασκούσε η συνισταµένη τριών παραγόντων: οι 
πληθωριστικές πιέσεις, η στρέβλωση του συστήµατος των τιµών, και η υπερτιµηµένης 
ισοτιµία της δραχµής (Σταθάκης 2004:365). 

Οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις αποδόθηκαν στον ελλειµµατικό 
προϋπολογισµό και στην επεκτατική πιστωτική πολιτική, µε την αύξηση της προσφοράς 
χρήµατος να ανέρχεται στο β’ εξάµηνο του ’49 και στις αρχές του ’50 στο 70-80%. Η 
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επιδείνωση των δηµοσιονοµικών επιδόσεων αποδόθηκε στη µείωση των εσόδων από 
τους άµεσους φόρους και στις µισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το ’49 και το ’50. 
Επιπλέον η έκθεση του ∆.Ν.Τ τηρούσε επικριτική στάση στο γεγονός ότι γινόταν 
αντιπαραγωγική χρήση των πιστωτικών πόρων µε το µεγαλύτερο µέρος της πιστωτικής 
επέκτασης να διαρρέει στην ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας, η οποία 
ευνοήθηκε και από τη σχετική µείωση της άµεσης φορολογίας (Σταθάκης 
2004:365-366). 

Η στρέβλωση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών αποδιδόταν από την 
έκθεση στην κρατική παρέµβαση στην οικονοµία, δεδοµένου ότι οι µισθοί δεν 
καθορίζονταν βάσει συλλογικών διαπραγµατεύσεων αλλά καθορίζονταν από τη 
κυβέρνηση µε συνέπεια να µη διαµορφώνονται ελεύθερα σύµφωνα µε την 
παραγωγικότητα της εργασίας και το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. Παράλληλα 
η νοµισµατική αστάθεια, οι ποικίλες κρατικές ρυθµίσεις, η κερδοσκοπία και η πολιτική 
της εισοδηµατικής στήριξης των αγροτών µέσω των επιδοτήσεων παραµόρφωναν την 
πραγµατική εικόνα της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και δεν επέτρεπαν στα κέρδη να 
αποτελέσουν ένα αξιόπιστο δείκτη της πραγµατικής οικονοµικής απόδοσης κάθε 
επένδυσης και παραγωγικής δραστηριότητας (Σταθάκης 2004:366). 

Καταλυτικά η έκθεση επισήµανε πως πέραν του περιορισµού των 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και της µείωσης των πιστώσεων, η οικονοµική βοήθεια θα 
έπρεπε να µην καλύπτει τις εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών και να δώσει βαρύτητα 
στην χρηµατοδότηση εισαγωγών παραγωγικού εξοπλισµού και πρώτων υλών. 
Επιπρόσθετα στο ίδιο πλαίσιο πολιτικής που διέπνεε όλη την έκθεση και αποσκοπούσε 
στην προσαρµογή της οικονοµίας σε δεδοµένα που δε θα απαιτούνταν η χορήγηση 
οικονοµικής βοήθειας, προτείνονταν η εκ νέου υποτίµηση της δραχµής κατά 30%, ώστε 
να τονωθούν οι εξαγωγείς, να µειωθούν οι εισαγωγές και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 
στην εγχώρια παραγωγή, µε την προϋπόθεση όµως ότι της υποτίµησης θα προηγείτο η 
δηµοσιονοµική εξισορρόπηση και ο περιορισµός των µη παραγωγικών πιστώσεων 
(Σταθάκης 2004:367). 

Τον Ιανουάριο του ’51 αντικαταστάτης του Porter στη θέση του, επικεφαλής της 
E.C.A/G, Lapham, µε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας Σοφοκλή 
Βενιζέλο τόνιζε την ανάγκη λήψης δραστικών µέτρων για τον περιορισµό της 
προσφοράς χρήµατος, καθώς ο ίδιος διαπίστωνε την ύπαρξη «πληθωρικού κενού» στην 
ελληνική οικονοµία, το οποίο κατά την άποψή του αποδεικνυόταν από το γεγονός ότι 
ενώ η προσφορά χρήµατος είχε διπλασιαστεί στη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, η 
παραγωγή είχε αυξηθεί µόνο κατά 20% (Σταθάκης 2004: 360-370). 

Η νέα δέσµη που πρότειναν αποτελούσε επανάληψη παλαιότερων προτάσεων της 
αµερικανικής πλευράς που επικεντρώνονταν στον περιορισµό των δανειοδοτήσεων, 
στην ενίσχυση της δυνατότητας ελέγχου της Τ.τ.Ε επί των εµπορικών τραπεζών, µείωση 
του αριθµού των προϊόντων που οι τιµές τους τελούσαν από καθεστώς ελέγχου, ο 
έλεγχος του µισθολογικού κόστους µέσω της ίδρυσης Συµβουλίου Μισθών, η 
επανεξέταση των εξαγωγικών επιδοτήσεων, η βελτίωση της δηµοσιονοµικής 
διαχείρισης, ο αυστηρότερος έλεγχος του συναλλάγµατος και µια πιο εφεκτική χρήση 
της πολιτικής των τιµών ασφαλείας στα αγροτικά προϊόντα. Παράλληλα στο ζήτηµα της 
ανασυγκρότησης και του επενδυτικού προγράµµατος ο Lapham επισήµανε ότι θα έπρεπε 
να αναθεωρηθεί συνολικά, υπό το πρίσµα των νέων εξελίξεων στη διεθνή και εσωτερική 
οικονοµία, και να δοθεί προτεραιότητα στα επενδυτικά προγράµµατα που σχετίζονταν µε 
την άµυνα της χώρας και σε αυτά που θα τόνωναν άµεσα την παραγωγή καταναλωτικών 
αγαθών (Σταθάκης 2004:370). 

Με την επιστολή Lapham εγκαινιαζόταν και επίσηµα η καταληκτική περίοδος 
της σταθεροποιητικής πολιτικής  που θα οδηγούσε στην πολυπόθητη επίτευξη και 
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εµπέδωση της νοµισµατικής σταθερότητας, ενώ εγκαταλείπονταν οριστικά η υλοποίηση 
των περιορισµένων έστω, µακροχρόνιων επενδυτικών έργων. Η βαρύτητα πλέον δίνεται 
στην σταθεροποίηση της οικονοµίας, στην πραγµάτωση στοχεύσεων στρατιωτικού 
χαρακτήρα, ενώ τα ζητήµατα της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας περνούν σε 
δεύτερη µοίρα, µε την όποια κινητικότητα να επικεντρώνεται στην πραγµατοποίηση 
θεσµικών αλλαγών. 

Το Φεβρουάριο του 1951 η ελληνική κυβέρνηση και η E.C.A/G εξέδωσαν µία 
κοινή ανακοίνωση µε την οποία δηµοσιοποιούσαν τα µέτρα που περιλάµβανε η επιστολή 
Lapham προς τον πρωθυπουργό. Την ίδια περίοδο βρισκόταν σε εξέλιξη η κατάρτιση του 
σταθεροποιητικού προγράµµατος της ελληνικής οικονοµίας. Τον Ιανουάριο του ’51 η 
κατάρτιση του Σχεδίου Σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας είχε ολοκληρωθεί και 
περιελάµβανε τέσσερα στάδια στη διαδικασία της σταθεροποίησης, όπου σε κάθε ένα 
από αυτά θα δινόταν έµφαση στην  εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων.   

Κατά συνέπεια οι πιστώσεις προς τη βιοµηχανία είχαν βραχυπρόθεσµο 
χαρακτήρα που µέσω της ανακύκλωσης τους µετατρέπονταν σε µακροπρόθεσµες. Η 
τακτική αυτή έβρισκε αντίθετη υψηλόβαθµοι στελέχη της Ε.Τ.Ε, όπως τον οικονοµικό 
της σύµβουλο Ιωάννη Παρασκευόπουλο, ο οποίος σε έκθεσή του προς την διοίκηση του 
τραπεζικού ιδρύµατος διατύπωνε την άποψη ότι αποτελούσε εσφαλµένη πρακτική η 
χρηµατοδότηση απόκτησης παγίου κεφαλαίου από τις επιχειρήσεις µε βραχυπρόθεσµες 
πιστώσεις αφενός διότι αντενδείκνυε για το συµφέρον των επιχειρήσεων η απόκτηση 
παγίων στοιχείων µε πιστώσεις και ενδείκνυται η απόκτησή τους µε ίδια κεφάλαια και 
αφετέρου γιατί οι έλληνες βιοµήχανοι διακρίνονται για την κερδοσκοπική και εµπορική 
του συνείδηση και όχι για την βιοµηχανική, γεγονός που αποδεικνυόταν κατά τον 
Παρασκευόπουλο και από την εκτροπή των πιστώσεων που λάµβαναν προς µη 
παραγωγικές κατευθύνσεις (Παγουλάτος 2006:164). 

Αντίθετα µε τις  παγωµένες πιστώσεις η εξυπηρέτηση των δανείων της A.M.A.G 
και της E.C.A/G παρουσίαζε ικανοποιητική πορεία, καθώς ο απολογισµός στα τέλη του 
’52 εµφάνιζε το 65% περίπου των δόσεων να έχουν αποπληρωθεί. Την ίδια στιγµή όµως 
οι πιστούχοι των οποίων τα προϊόντα υπόκειντο σε καθεστώς διατίµησης εξέφραζαν 
παράπονα για την αδυναµία που εκδήλωναν να εξυπηρετήσουν τα τις δανειακές 
υποχρεώσεις και ασκούσανε πιέσεις για τη παροχή ευνοϊκότερο καθεστώτος 
εξυπηρέτησης των δανείων τους (Σταθάκης 2004:399). 

Την ίδια χρονιά εκδηλώθηκε και οξεία αντιπαράθεση µεταξύ του Σ.Ε.Β και της 
M.S.A/G για το ζήτηµα των µισθολογικών αυξήσεων. Ο Σ.Ε.Β αντιδρούσε έντονα στις 
προθέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει, σε µετριοπαθείς έστω αναπροσαρµογές των 
µισθών, ώστε να µην υπονοµευτεί η πορεία του σταθεροποιητικού προγράµµατος. Κατά 
τον Σ.Ε.Β οι πραγµατικοί µισθοί είχαν υπερβεί τα προπολεµικά τους επίπεδα και ήταν 
υψηλότεροι από την εξέλιξη του κόστους διαβίωσης. Η M.S.A/G θεωρούσε ότι οι 
εκτιµήσεις του Σ.Ε.Β δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε τις δικές 
της εκτιµήσεις, οι µισοί κυµαίνονται οριακά πάνω από το κόστος διαβίωσης και η µεγάλη 
πλειοψηφία των εργαζοµένων µε εξαίρεση τους ειδικευµένους εργάτες αµειβόταν µε 
µισθούς οριακά πάνω, ή και σε πολλές περιπτώσεις κάτω, από το βασικό µισθό. 
Παράλληλα ο οικονοµικός σύµβουλος της αµερικανικής πρεσβείας, σε επιστολή του 
προς την ελληνική κυβέρνηση καταφέρθηκε εναντίον των βιοµηχάνων κατηγορώντας 
τους για χρήση µεσαιωνικών πρακτικών πλουτισµού. Ο Σ.Ε.Β αντέτεινε ότι αρνείται  
οποιαδήποτε µορφή διαβούλευσης  µε την κυβέρνηση και επισήµανε τη δυσχερή θέση 
των βιοµηχανικών επιχειρήσεων λόγω της υπερβολικής αύξησης των µισθών, το ελέγχου 
των τιµών και της περικοπής των πιστώσεων (Σταθάκης 2004:400-401). 

Μέσα σε αυτό το κλίµα ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Σχεδίου Μάρσαλ στην 
Ελλάδα. Ο συνολικά όγκος της οικονοµικής βοήθειας που έλαβε χώρα κατά την 
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πενταετία ’48-’53, συµπεριλαµβανοµένης δηλαδή και της βοήθειας που έλαβε από το 
πρόγραµµα Αµοιβαίας Ασφάλειας (M.S.A), ανήλθε στα 946,4εκατοµµύρια δολλάρια 
χωρίς στο µέγεθος αυτό να συνυπολογίζεται, η αµιγώς στρατιωτική βοήθεια σε πολεµικό 
υλικό και είδη συντήρησης του στρατού, που σύµφωνα µε εκτιµήσεις ανήλθε από την 
απελευθέρωση ως  τα µέσα του ’51 στα 500 εκατοµµύρια δολλάρια. Αν µάλιστα 
προστεθούν και τα δανειακά αµερικανικά κεφάλαια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα 
κατά την ίδια περίοδο το συνολικά το σύνολο της αµερικανικής βοήθειας διαµορφώθηκε 
στα 1,176 δισεκατοµµύρια δολλάρια (Τ.τ.Ε.1978:351-354). 

Αναφορικά µε το δραχµικό µέρος της οικονοµικής βοήθειας ως τα τέλη του ’52 
ανήλθε στα 13,106 δισεκατοµµύρια δραχµές από τα οποία παρέµεινε αδιάθετο ένα το 
ποσό των 5,115 δισεκατοµµυρίων δραχµών, το οποίο θα χρησιµοποιούσαν σε σηµαντικό 
βαθµό για την µελλοντική κάλυψη των ταµειακών ανοιγµάτων που αντιµετώπιζε το 
∆ηµόσιο στους λογαριασµούς που διατηρούσε στην Τ.τ.Ε (Τ.τ.Ε 1978:351). 

 
 

4.6.4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
Η παραγωγική και θεσµική αποδιάρθρωση του ελληνικού κοινωνικοοικονοµικού 
σχηµατισµού κατά την κατοχή κατέστησε αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών, αρχικά 
από την Αγγλία και από το 1947 από τις Η.Π.Α., προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
ανασυγκρότηση της χώρας, µε την επάνοδο των οικονοµικών της µεγεθών στα 
προπολεµικά της επίπεδα σε πρώτη φάση, και ακολούθως η δηµιουργία εκείνων των 
όρων που θα της προσέδιδαν αναπτυξιακή δυναµική σε µονιµότερη βάση, εξέλιξη που θα 
µεταφραζόταν σε ταχεία και σταθερή αύξηση του εθνικού εισοδήµατος µέσω της 
αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών και της δηµιουργίας υποδοµών που θα 
υποστήριζαν την παραγωγική προσπάθεια. Επιπλέον, η στόχευση της εξωτερικής 
βοήθειας προς την Ελλάδα θα έθετε ως προτεραιότητα την επίτευξη της οικονοµικής 
σταθεροποίησης, το περιεχόµενο της οποίας προσδιοριζόταν µονοσήµαντα ως 
νοµισµατική σταθερότητα, η οποία αποτελούσε ταυτόχρονα προϋπόθεση και 
αποτέλεσµα της αναπτυξιακής προοπτικής της ελληνικής οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι εκθέσεις των ξένων οικονοµικών αποστολών που 
κατέφθαναν στην Ελλάδα για να υλοποιήσουν τα διάφορα προγράµµατα οικονοµικής 
βοήθειας, συνέτασσαν εκθέσεις που επιχειρούσαν να αποτυπώσουν την επικρατούσα 
κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, να προσδιορίσουν τα προβλήµατα, τις αδυναµίες 
και τις παθογένειες, να προσδιορίσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές της 
ελληνικής οικονοµίας και να διατυπώσουν αναπτυξιακές στρατηγικές που θα έπρεπε να 
ακολουθήσουν ιθύνοντες της οικονοµικής πολιτικής κατά τη χάραξη και εφαρµογή της, 
προκειµένου η Ελλάδα να αντιµετωπίσει τις χρόνιες υστερήσεις και να επιτύχει τους 
στόχους της σταθεροποίησης, της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης.  

Περίοπτη θέση ανάµεσα στην πλειάδα των οικονοµικών εκθέσεων που 
συντάχθηκαν την µεταπολεµική περίοδο για την Ελλάδα κατείχε η έκθεση που συνέταξε 
µια οµάδα εµπειρογνώµων µε επικεφαλής το Paul Porter, η οποία υπεβλήθη τον Απρίλιο 
του ’47 στις αρµόδιες αµερικανικές αρχές. Η έκθεση που έφερε το όνοµα του επικεφαλής 
της οικονοµικής αποστολής, άρθρωνε την κεντρική επιχειρηµατολογία γύρω από την 
ιδέα ότι το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας θα έπρεπε να αποτελέσει την αφορµή για 
να πραγµατοποιηθούν βαθιές πολιτικές και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα. 
Ως κύρια πηγή προβληµάτων η έκθεση αναδείκνυε την ποιότητα της «αστικής ηγεσίας» 
στην Ελλάδα και προέκρινε ως λύση της αναπτυξιακής υστέρησης την εκβιοµηχάνιση, 
θεωρώντας ως βασικό ανασχετικό παράγοντα αυτού του εγχειρήµατος τις οικονοµικές 
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πρακτικές των επιχειρηµατικών οµάδων και το φαύλο και αναποτελεσµατικό κράτος που 
ελεγχόταν από την αστική τάξη, µέσω των διεφθαρµένων πολιτικών που αποτελούσαν 
υποχείριά της. Αυτή ακριβώς η διαφθορά και αναποτελεσµατικότητα του κυρίαρχου 
πολιτικοοικονοµικού συνασπισµού των αστικών δυνάµεων, συνιστούσε, κατά την 
έκθεση Porter, την κύρια πηγή της δυναµικής ανάδυσης και ισχυροποίησης του 
κοµµουνισµού στην κατοχική και µεταπολεµική Ελλάδα.  

Ως λύσεις πρότεινε την διαµόρφωση ενός καθεστώτος εκτεταµένου ελέγχου από 
την αµερικανική οικονοµική πολιτική αποστολή και την ολοκληρωτική ανάληψη της 
διαχείρισης του προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας από την οικονοµική αποστολή, 
κίνηση που θα απέτρεπε την κατάχρηση των πόρων της οικονοµικής βοήθειας και θα 
επέτρεπε την ορθολογική χρήση των πόρων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων που θα 
προήγαγαν την παραγωγική δυναµικότητα της χώρας. Το προτεινόµενα µέτρα 
περιλάµβαναν επιπλέον τον έλεγχο των εισαγωγών, ώστε οι πόροι της οικονοµικής 
βοήθειας να µην κατευθύνονται στην εισαγωγή πολυτελών καταναλωτικών αγαθών που 
διεύρυναν το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου και εξέτρεπαν πόρους σε µη 
παραγωγικές τοποθετήσεις. Στο πεδίο της δηµοσιονοµικής πολιτικής οι εισηγήσεις της 
έκθεσης προσανατολίζονταν στη µείωση των έµµεσων φόρων που αποτελούσαν την 
κύρια πηγή των κρατικών εσόδων, καθώς οι φόροι αυτοί επιβάρυναν δυσανάλογα τα 
χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα και επιβάρυναν την παραγωγή. Επιπροσθέτως η έκθεση 
υπογράµµιζε την ανάγκη για αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης ώστε  αυτή να 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στ έργο της ανασυγκρότησης και της αναπτυξιακής 
προσπάθειας της χώρας. Η ενίσχυση του ανταγωνισµού αποτελούσε µια ακόµη βασική 
συνιστώσα του αναπτυξιακού εγχειρήµατος που έθετε η έκθεση Porter, δεδοµένου ότι οι 
µονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές δοµές, που χαρακτήριζαν την ελληνική οικονοµία 
διατηρούσαν τις τιµές σε υψηλά επίπεδα, δεν παρείχαν κίνητρα στις επιχειρήσεις για τη 
πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και τη βελτίωση και αύξηση της παραγωγής 
και δε συνέβαλαν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Η κοµβική όµως πρόταση της έκθεσης Porter συνίστατο στην υπόδειξη των 
προοπτικών εκβιοµηχάνισης ως τη µόνη βιώσιµη στρατηγική που θα οδηγούσε τη χώρα 
στην κατάσταση µιας «αυτοσυντήρητης δηµοκρατίας», όπως ήταν οι προσφιλείς όροι 
που χρησιµοποιούσαν οι ιθύνοντες στην Ουάσιγκτον για να περιγράψουν τις επιδιώξεις 
της αµερικανικής οικονοµικής βοήθειας στην Ελλάδα, που δόθηκε στο πλαίσιο του 
∆όγµατος Τρούµαν και του Σχεδίου Μάρσαλ. 

¨Περαιτέρω, η έκθεση υπέδειξε απερίφραστα την ανάγκη να αλλάξει η ίδια η 
κυβέρνηση, που  κατ’ ουσία υποδείκνυε τις κεντρώες πολιτικές δυνάµεις ως τις πιο 
κατάλληλες για να οδηγήσουν στο εκδηµοκρατισµό της πολιτικής ζωής της χώρας 
θεωρώντας και την οµαλοποίηση της έκρυθµης κοινωνικοπολιτικής κατάστασης.  

 Σε πρώτο στάδιο προβλεπόταν η επέκταση του δελτίου διανοµής για το σύνολο 
του πληθυσµού, προκειµένου να σταθεροποιηθεί το κόστος των βασικών ειδών 
διατροφής και ένδυσης, ο αυστηρός έλεγχος των πιστώσεων, ιδιαίτερα προς το 
εισαγωγικός εσωτερικό εµπόριο, ώστε να αποφευχθεί η κερδοσκοπική χρήση των 
κεφαλαίων και αυτά να τοποθετηθούν προς παραγωγικότερες δραστηριότητες, την 
επιβολή φόρου στη χρήση συναλλάγµατος, µε σκοπό την αύξηση του κόστους των 
εισαγωγών και την ορθολογικότερη χρήση του και την απελευθέρωση των τιµών µε 
εξαίρεση ορισµένα βασικά αγαθά.  

Στο δεύτερο στάδιο τα κυριότερα µέτρα επικεντρώνονταν στην κατάργηση της 
πολιτικής χρυσού ώστε η τιµή της να καθορίζεται ελεύθερα από τις δυνάµεις της αγοράς, 
ενώ στο τρίτο στάδιο τα µέτρα προσανατολίζονταν στην υποτίµηση της δραχµής σε 
επίπεδα που θα ανταποκρινόταν στην πραγµατική σχέση της εσωτερικής µε της 
εξωτερικής της αξίας, προκειµένου να προσαρµοστούν οι σχετικές τιµές των 
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παραγωγικών συντελεστών και των εµπορευµάτων στις πραγµατικές του αξίες, εξέλιξη 
που θα µειώνει και τις κερδοσκοπικές ευκαιρίες επί των εισαγωγών και θα βελτίωνε τα 
µεγέθη του εµπορικού ισοζυγίου. Επιπλέον σε αυτό το  στάδιο µετά την υποτίµηση θα 
καταργείτο και ο φόρος επί της χρήσης συναλλάγµατος που προβλεπόταν στο 1ο στάδιο.  

Στο τρίτο στάδιο θα πραγµατοποιούνταν σταδιακή κατάργηση του συστήµατος 
διανοµής µε δελτίο και η απελευθέρωση των αγορών σε όλα τα αγαθά (Σταθάκης 
2004:371). 

Η εφαρµογή του σταθεροποιητικού προγράµµατος, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 
του ’51 και τα πρώτα αποτελέσµατα από την υλοποίηση των µέτρων εµφανίστηκαν ήδη 
από τα µέσα του ίδιου χρόνου µε τον πληθωρισµό κατά το ’51 να κινείται σε σχεδόν 
µηδενικά επίπεδα, όπως και το 1949, εξέλιξη που οφειλόταν και στην αυστηρή 
εισοδηµατική πολιτική. Έτσι το ’51 χαρακτηρίστηκε από το «πάγωµα» µισθών και τιµών 
(Σταθάκης 2004:374). 

Η συνέχιση της προσπάθειας για την εµπέδωση της σταθεροποίησης της 
οικονοµίας επικεντρώθηκε στη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, µε τα 
φορολογικά έσοδα παρουσίαζαν αύξηση παρά τη διενέργεια εκλογών το Σεπτέµβριο του 
ίδιου έτους, στις οποίες επικράτησαν οι κεντρώες πολιτικές δυνάµεις που σχηµάτισαν τη 
νέα κυβέρνηση και ηττήθηκε ο στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος κατήλθε για 
πρώτη φορά στον εκλογικό στίβο ως αρχηγός του κόµµατος του Εθνικού Συναγερµού. Η 
βελτίωση της απόδοσης των φορολογικών εσόδων θα πρέπει να αποδοθεί και στην 
πολιτική που εφάρµοσε ως υπουργός οικονοµικών ο Γεώργιος Καρτάλης, µια εξέχουσα 
προσωπικότητα του αστικού κεντρώου χώρου, ο οποίος εφάρµοσε αυστηρά τη 
φορολογική νοµοθεσία (Σταθάκης 2004:376). 

Στο σκέλος των δαπανών, η κύρια πηγή διόγκωσής τους παρέµειναν οι υψηλές 
αµυντικές δαπάνες που απορρόφησαν το 45% των δαπανών του προϋπολογισµού ή το 
10% του εθνικού εισοδήµατος. Επιπροσθέτως τον προϋπολογισµό βάρυνε και η 
αποκατάσταση των 700 χιλιάδων προσφυγών, ενώ ταυτόχρονα το κράτος στήριζε τις 
τιµές όλων των γεωργικών προϊόντων (Ψαλιδόπουλος 1961). 

Το έλλειµµα του προϋπολογισµού το ’50-’51 άγγιζε περίπου το 20%, γεγονός που 
οδήγησε το νέο υπουργό Συντονισµού Γεώργιο Καρτάλη, ο οποίος ανέλαβε τη θέση αυτή 
τον Οκτώβριο του 1951, στην άσκηση µιας πιο ενεργούς αντιπληθωριστικής πολιτικής, 
κυρίως µε τον σηµαντικό προορισµό των πιστώσεων στην οικονοµία, καθώς από το 
δεύτερο µισό του ’51 οι πιστώσεις αποτέλεσαν τη βασική πηγή αύξησης της 
νοµισµατικής κυκλοφορίας, και ειδικότερα οι αυξηµένες πιστώσεις που δόθηκαν στο 
γεωργικό τοµέα. Παρά το ότι οι περιορισµοί στις πιστώσεις του αγροτικού τοµέα είχαν 
ήδη τεθεί από τις αρχές του ’51, η συστηµατική µείωση των πιστώσεων προς την 
οικονοµία πραγµατοποιήθηκε από τις αρχές του ’52, παρά τις παλινωδίες που 
σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ’51 στην παροχή πιστώσεων προς τους διάφορους 
κλάδους της οικονοµίας. Στο  πλαίσιο της πολιτικής αυστηρότερου ελέγχου της ροής των 
πιστώσεων θεσµοθετήθηκαν και αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα που ενίσχυαν τον 
ελεγκτικό και παρεµβατικό ρόλο της Τ.τ.Ε. στη λειτουργία των εµπορικών τραπεζών  
(Σταθάκης 2004:377). 

Η απότοµη στροφή της πιστωτικής πολιτικής στην κατεύθυνση της δραστικής 
περιστολής των δανειακών πόρων προς την οικονοµία, δεν άφησε ανεπηρέαστο και το 
επενδυτικό πρόγραµµα του ’51-’52. Το πρόγραµµα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, µε τη 
µείωσή του κατά το ήµισυ, ενώ ειδικότερα το βιοµηχανικό πρόγραµµα σχεδόν 
εκµηδενίστηκε φθάνοντας στα 2 µόλις εκατοµµύρια δολλάρια. Μεγάλο ποσοστό 
µείωσης γνώρισαν επίσης και το δραχµικό τµήµα του επενδυτικού προγράµµατος όσο 
και το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (Σταθάκης 2004:379). Συνολικά το σύνολο του 
επενδυτικού προγράµµατος της χώρας τέθηκε στην «προκρούστια κλίνη» που διήπε ως 
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προσέγγιση όλο το πρόγραµµα σταθεροποίησης της οικονοµίας, και ειδικότερα της 
δεύτερης φάσης του που ξεκίνησε στις αρχές του ’52 και στον πυρήνα της πολιτικής του 
βρισκόταν η δραστική συρρίκνωση των πιστώσεων προς όλους τους κλάδους της 
οικονοµίας. Το σταθεροποιητικό πρόγραµµα αποτελούσε βεβαίως προϊόν σχεδιασµού 
των κεντρικών αµερικανικών υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον και βασιζόταν στη διαχείριση 
τν οικονοµικών µεγεθών της χώρας µε τρόπο που στόχευε στην παραγωγική και 
αναπτυξιακή της καθήλωση και την παγίωση οικονοµικών δοµών και µηχανισµών που 
αναπαρήγαγαν την υστέρηση και την υπανάπτυξη.  

Το Νοέµβριο του ’51 ολοκλήρωσε την έκθεσή του για την οικονοµική κατάσταση 
της Ελλάδας και τα µέτρα, που θα έπρεπε να ληφθούν για την σταθεροποίηση της 
οικονοµίας ο Tenenbaum,  ο απεσταλµένος της Ουάσιγκτον που εστάλη στην Ελλάδα για 
να σχεδιάσει την τελική φάση του σταθεροποιητικού προγράµµατος. Ο Tenenbaum 
σκιαγράφησε µια ζοφερή εικόνα αναφορικά µε την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας 
και έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι, η Ελλάδα παρόλη την οικονοµική βοήθεια 
που δέχθηκε δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει µια αυτοσυντήρητη οικονοµικά πορεία 
(Σταθάκης 2004:382). 

Τα µέτρα που πρότεινε ο Tenenbaum, για την αντιµετώπιση της άκρως αρνητικής 
κατάστασης ήταν η συρρίκνωση του επενδυτικού προγράµµατος, η ισοσκέλιση του 
προϋπολογισµού µε περιστολή δαπανών και απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων, τη µερική 
εγκατάλειψη του συστήµατος διανοµής µε δελτίο, τη δραστική περικοπή των 
επιδοτήσεων και τον περιορισµό των τραπεζικών πιστώσεων. Η εφαρµογή όµως αυτών 
των µέτρων προσέκρουε κατά τον Tenenbaum, στα παγιωµένα επιχειρηµατικά, πολιτικά 
και συνδικαλιστικά συµφέροντα που αρθρώνονταν γύρω από την οικονοµική βοήθεια, 
την κατανοµή των δηµοσίων πόρων και την αδυναµία ή απροθυµία του κράτους να 
ελέγξει, τα κερδοσκοπικά κυκλώµατα, όπως επίσης και από την έλλειψη 
αποφασιστικότητας που επιδείκνυε η ελληνική και η αµερικανική γραφειοκρατία 
(Σταθάκης 2004:382). 

Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων ο Tenenbaum πρότεινε να υλοποιηθεί 
νοµισµατική µεταρρύθµιση, κάτι που συνεπαγόταν την εισαγωγή νέας νοµισµατικής 
µονάδας. Η ταχεία υλοποίηση των σταθεροποιητικών µέτρων θα καθιστούσε επιτυχή τη 
νοµισµατική µεταρρύθµιση, η οποία θα συνοδευόταν και από την κατάργηση της 
πολιτικής χρυσού.  

Η πρόταση για την πραγµατοποίηση της νοµισµατικής µεταρρύθµισης αντί της 
υποτίµησης της δραχµής, αποτελούσε το πιο ενδιαφέρον σηµείο της έκθεσης του 
Tenenbaum, καθώς ο ίδιος αιτιολογούσε αυτή την εισήγησή του στη βάση των 
εκτιµήσεών του ότι η µείωση της αξίας των αποθεµάτων και των κεφαλαιούχων αγαθών 
των επιχειρήσεων που θα προκαλούνταν από την υποτίµηση, ενδέχεται να οδηγούσε 
στην αδυναµία εξυπηρέτησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τις 
τράπεζε3ς, εξέλιξη µε συνέπεια να σηµειωθούν µαζικές χρεοκοπίες επιχειρήσεων, 
γεγονός που αναπόφευκτα θα προκαλούσε ισχυρότατους κλυδωνισµούς και στο 
τραπεζικό σύστηµα (Σταθάκης 2004:383). 

Αντιθέτως η εφαρµογή της νοµισµατικής µεταρρύθµισης θα εκµηδένιζε τα 
υπάρχοντα χρέη, ενώ βραχυπρόθεσµα θα αύξανε την ανεργία και θα µείωνε τα 
εισοδήµατα ορισµένων οµάδων του πληθυσµού οδηγώντας την οικονοµία προσωρινά σε 
ύφεση. Ωστόσο η εισαγωγή νέου νοµίσµατος θα είχε ως αποτέλεσµα να εµφανιστούν 
στην αγορά τα κρυµµένα αποθέµατα εµπορευµάτων και χρυσού, κάτι που θα 
αντιστάθµιζε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα δηµιουργούνταν από τη µείωση της 
προσφορά χρήµατος και αγαθών συνεπαγόταν η πολιτικής της σταθεροποίησης. Κατά 
την εκτίµηση του Tenenbaum χρεοκοπίες θα εµφανίζονταν ως επί το πλείστον σε τοµείς 
µε αντιπαραγωγική δοµή, ενώ τα αποθεµατοποιηµένα κεφάλαια θα έδιναν ώθηση στην 
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ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, εξέλιξη που υποβοηθούνταν και από τη 
συρρίκνωση των πεδίων κερδοσκοπικής δραστηριότητας που θα επέφερε η εξυγίανση 
της οικονοµίας (Σταθάκης 2004:383). 

Οι προτάσεις του Tenenbaum δεν βρήκαν υποστήριξη ούτε από την E.C.A/G, 
ούτε στους κόλπους της αµερικανικής πρεσβείας αλλά ούτε και στην E.C.A/W. Την ίδια 
αντιµετώπιση συνάντησε και από τους έλληνες ιθύνοντες, δεδοµένου ότι η ελληνική 
οικονοµία το ’51 είχε ανακάµψει στα προπολεµικά της επίπεδα και τα προβλήµατα του 
πληθωρισµού, του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του ισοζυγίου πληρωµών θα 
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε σταδιακή προσαρµογή των νοµισµατικών και 
δηµοσιονοµικών δεδοµένων. Έτσι µετά από εκτεταµένες διαβουλεύσεις στα κεντρικά 
όργανα του Σχεδίου Μάρσαλ αποφασίστηκε να µην υιοθετηθούν οι εισηγήσεις του 
Tenenbaum και η νοµισµατική σταθεροποίηση να ακολουθήσει την ήπια οδό της 
υποτίµησης της δραχµής (Σταθάκης 2004: 384). 

Υπό αυτές τις συνθήκες και στη δεδοµένη χρονική συγκυρία δεν αποτέλεσε 
κεραυνό εν αιθρία η απόφαση της E.C.A/W να προβεί στην εκ νέου περικοπή της 
οικονοµικής βοήθειας προς την Ελλάδα, η οποία για το ’51-’52 διαµορφώθηκε στα 182 
εκατοµµύρια δολλάρια, ποσό που συνιστούσε µείωση της τάξης του 25% σε σχέση µε 
τον προηγούµενο χρόνο. Η δραστική αυτή περικοπή της βοήθειας, κατά 54 εκατοµµύρια 
δολλάρια σε απόλυτους αριθµούς, ενταφίαζε ουσιαστικά το επενδυτικό πρόγραµµα της 
ανασυγκρότησης καθώς µετά την εκµηδένιση του βιοµηχανικού του σκέλους 
αντιµετώπιζε πλέον και τον κίνδυνο της µη υλοποίησης και του ενεργειακού 
προγράµµατος (Σταθάκης 2004:386). 

Οι εξελίξεις αυτές ανέδειξαν την διάσταση απόψεων που υπήρχε ανάµεσα στην 
E.C.A/G και την πρεσβεία από τη µία πλευρά και την E.C.A/W από την άλλη. Οι πρώτοι 
προσέβλεπαν σε µια σταδιακή σταθεροποίηση της οικονοµίας, που θα συνδυάζονταν και 
µε κοινωνικούς στόχους  που θα διασφάλιζαν την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, 
ενώ η E.C.A/W έθετε ως προτεραιότητα την επίτευξη της νοµισµατικής σταθερότητας 
που θα συνδυαζόταν µε την διατήρηση της αµυντικής ικανότητας της χώρας. (Σταθάκης 
2004:386-387). 

Στις 31 Οκτωβρίου του ’51 το αµερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε την 
αντικατάσταση του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (E.C.A/W) 
µε το Πρόγραµµα Αµοιβαίας Ασφάλειας (M.S.A), το οποίο έδινε βαρύτητα στα θέµατα 
άµυνας και ασφάλειας. Αυτή η εξέλιξη σηµατοδότησε και σε συµβολικό πλέον επίπεδο 
την εγκατάλειψη της αναπτυξιακής στόχευσης του Σχεδίου Μάρσαλ.  

Στην περίπτωση πλέον της χρηµατοδότησης του επενδυτικού προγράµµατος 
επικεντρώθηκε στην χρησιµοποίηση των πόρων του Ταµείου Αντικαταβολών. Επί του 
ζητήµατος αυτού εκφράστηκαν αποκλίνουσες απόψεις από της M.S.A/G και την 
M.S.A/W. Η πρώτη, συνεπικουρουµένη και από την αµερικανική πρεσβεία, υποστήριζε 
ότι οι πόροι του Ταµείου Αντικαταβολών θα έπρεπε να αποδεσµευτούν και να 
χρησιµοποιηθούν µε πιο ελαστικό τρόπο, προκειµένου να δοθεί ώθηση στην υλοποίηση 
του επενδυτικού προγράµµατος, ενώ η M.S.A/W κινούνταν σε διαφορετικό µήκος 
κύµατος προσδιορίζοντας ως µόνη κατεύθυνση χρήσης των πόρων του Ταµείου 
Αντικαταβολών την κάλυψη προηγούµενων δηµοσιονοµικών υποχρεώσεων και 
ορισµένα στρατιωτικού χαρακτήρα έργα, καθορίζοντας και ένα ανώτατο όριο 
χρηµατικών πόρων που θα µπορούσε να αντληθεί από το Ταµείο Αντικαταβολών 
(Σταθάκης 2004: 389). 

Το φθινόπωρο του ’52 οριστικοποιήθηκε και το µέγεθος της βοήθειας που θα 
χορηγούνταν από τις Η.Π.Α. στην Ελλάδα µετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου Μάρσαλ. 
Από 182 εκατοµµύρια που ήταν το ’52-’53 στο επίπεδο των 80 εκατοµµυρίων 
δολλαρίων, απέχοντας σηµαντικά από τις εισηγήσεις της M.S.A/G και της M.S.A/W που 
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προσδιόριζαν το ύψος της βοήθειας στα 145 εκατοµµύρια δολλάρια (Σταθάκης 2004: 
392). 

Την  άνοιξη του ’52 αναβλήθηκε και η υποτίµηση της δραχµής, λόγω των 
προστριβών που ανέκυψαν ανάµεσα στην M.S.A/G, την πρεσβεία και τις υπηρεσίες στην 
Ουάσιγκτον. Καταλληλότερος χρόνος πραγµατοποίηση της υποτίµησης θεωρήθηκε η 
άνοιξη του ’53, αφού το φθινόπωρο του ’52 είχε αποφασιστεί η διενέργεια εκλογών, ενώ 
και η ικανοποιητική πορεία που σηµείωνε το πρόγραµµα σταθεροποίησης έθετε εν 
αµφίβολο ακόµα και την ίδια την σκοπιµότητα της υποτίµησης (Σταθάκης 2004:394). 

Ακανθώδες ζήτηµα αποτελούσε και η έκταση της υποτίµησης. Τον Οκτώβριο του 
’50 η αποστολή ∆.Ν.Τ. είχε προτείνει 30%, στα τέλη του ’51 µία οµάδα εργασίας 
ελλήνων καθηγητών µε επικεφαλής τον Ξενοφώντα Ζολώτα είχε προτείνει 30-40%, ενώ 
η έκθεση που είχε υποβάλλει ο Βαρβαρέσος στην κυβέρνηση Πλαστήρα τον Ιανουάριο 
του ’51 προσδιόριζε το ύψος της υποτίµησης στο 40% [Βαρβαρέσος 2002 (1953:395), 
(T.τ.Ε 1978:392), (Σταθάκης 2004:396)]. 

Το έδαφος για την υποτίµηση είχε προλειανθεί από τη συσταλτική πιστωτική που 
ασκήθηκε τα δύο προηγούµενα έτη, όπου το ’57 οι πιστώσεις προς την οικονοµία 
µειώθηκαν κατά 15% και το ’52 κατά 13%, µε εξαίρεση τον αγροτικό τοµέα όπου οι 
πιστώσεις που άντλησε εµφάνισαν οριακή άνοδο. Ο αγροτικός τοµέας µάλιστα 
αποτέλεσε προνοµιακό αποδέκτη των τραπεζικών πιστώσεων καθόλα το διάστηµα 
’47-’52. Επιπλέον οι πιστώσεις που παρείχαν οι εµπορικές τράπεζες αντιπροσώπευαν το 
’49 µόλις το ‘52% των πιστώσεων που είχαν χορηγήσει κατά το 1938, ενώ το ’52 το 
αντίστοιχο ποσοστό προσέγγιζε το 66%, παρά το ότι η παραγωγή και το εθνικό εισόδηµα 
είχαν υπερβεί σηµαντικά τα προπολεµικά επίπεδα. Αντιθέτως οι πιστώσεις της Τ.τ.Ε 
προς την οικονοµία, αναγόµενες σε τιµαριθµικές τιµές του 1958, είχαν ήδη το ’46 τα 
προπολεµικά επίπεδα, ενώ το ’52 οι πιστώσεις αυτές είχαν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε 
σύγκριση µε το προπολεµικό τους επίπεδο (Τ.τ.Ε 1978:300-302). 

Ενδεικτική για την επίταση της αντιπληθωριστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε 
την τελευταία διετία του Σχεδίου Μάρσαλ, ήταν και η τιµή της χρυσής λίρας που 
µειώθηκε από τις 226.000 δρχ., τιµή στην οποία είχε παραµείνει την τελευταία τριετία, 
στις 185.500 δραχµές. Πρόσθετο στοιχείο που καταδεικνύει την ένταση της συστολής 
της νοµισµατικής κυκλοφορίας είναι και το γεγονός της πτώσης των δηµοσίων 
επενδύσεων ως ποσοστό του Α.Ε.Π. οι οποίες από το 15% όπου ήταν το ’50 µειώθηκαν 
κάτω του  κατά το ’52. Πτωτική πορεία ακολούθησε και η βιοµηχανική παραγωγή που 
από το 90% της προπολεµικής παραγωγής που αντιπροσώπευε το ’49 και το 12% το ’50, 
παρέµεινε µέχρι τον Απρίλιο του ’53, µήνας όπου πραγµατοποιήθηκε η υποτίµηση στα 
ίδια επίπεδα. Στα αρνητικά της σταθεροποιητικής πολιτικής συγκαταλέγεται και η 
αύξηση της ανεργίας που σε ορισµένες περιοχές της χώρας έφθασε το 30%. 

Τα παραπάνω δεδοµένα καταδεικνύουν ότι η σταθεροποιητική πολιτική των ετών 
’51 και ’52, οδήγησε στην πρώτη, µεταπολεµικά περίοδο παρατεταµένης ύφεσης της 
ελληνικής οικονοµίας.  

Η δραστική µείωση των πιστώσεων έγινε περισσότερο αισθητή στο βιοµηχανικό 
τοµέα, όπου συν τοις άλλοις αναγκάστηκαν οι βιοµήχανοι, έπειτα από την επιµονή του 
υπουργείου Συντονισµού Γεώργιου Καρτάλη, να αποπληρώσουν περίπου το 40% των 
«παγωµένων πιστώσεων». Οι πιστώσεις αυτές προέκυψαν από την εξυπηρέτηση των 
βραχυχρόνιων δανείων που είχαν λάβει οι βιοµηχανίες για να χρηµατοδοτήσουν την 
αγορά πρώτων υλών και άλλων τρεχουσών υποχρεώσεων. Στην πραγµατικότητα 
βραχυπρόθεσµες πιστώσεις, που στην πλειονότητά τους προέρχονταν από διαθέσιµα της 
Τ.τ.Ε που χορηγούσαν µέσω των εµπορικών τραπεζών, χρησιµοποιούνταν ως 
µακροχρόνιες πιστώσεις µέσω της ανανέωσής του, προκειµένου να καλυφθεί το 
χρηµατοδοτικό κενό που υπήρχε ελλείψει χορήγησης µακροχρόνιων πιστώσεων. Με 
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αυτόν τον τρόπο σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις χρηµατοδοτούσαν, µε τη χρήση 
των βραχυπρόθεσµων δανείων τις επενδύσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισµού των 
βιοµηχανικών µονάδων. Στα τέλη του ’52, οι «παγωµένες πιστώσεις» ανέρχονταν στα 
500 δισεκατοµµύρια δραχµές και µε απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής άρχισε η 
διαδικασία επιστροφής του 40% των δανείων, ενώ για το υπόλοιπο διατυπώνονταν 
σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν θα έπρεπε να επιδιωχθεί η αποπληρωµή τους, καθώς οι 
ενδείξεις συνηγορούσαν ότι επρόκειτο για πραγµατικές επενδύσεις. Τη δεδοµένη 
χρονική συγκυρία η αµερικανική πλευρά επέδειξε µια πιο ελαστική τακτική, 
προκειµένου να αποφευχθεί η υπέρµετρη επιβάρυνση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων 
(Σταθάκης 2004:399). 

Το ζήτηµα των «παγωµένων πιστώσεων» προέκυψε την πρώτη µεταπολεµική 
περίοδο από το ασταθές νοµισµατικό περιβάλλον δεδοµένου ότι η αξία της δραχµής 
γνώριζε έντονες διακυµάνσεις και η παρουσία πληθωριστικών πιέσεων δεν ευνοούσαν τη 
χορήγηση µακροπρόθεσµων πιστώσεων. Άλλωστε και τα διαθέσιµα των εµπορικών 
τραπεζών βρίσκονταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα, λόγω της εκµηδένισης της αξίας τους 
που υπέστησαν µετά την επικράτηση του υπερπληθωρισµού κατά την κατοχική περίοδο 
και τη νοµισµατική µεταρρύθµιση του ’44 που εκµηδένισε την αξία των καταθέσεων. 
Επιπλέον τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια η επικρατούσα νοµισµατική αστάθεια και η 
αβεβαιότητα για την σταθερότητα της αξίας της δραχµής, απέτρεπαν την εισροή 
καταθέσεων στο τραπεζικό σύστηµα και εξέτρεπαν την τοποθέτηση των δραχµών 
διαθεσίµων προς άλλες κατευθύνσεις πως την µετατροπή τους σε χρυσές λίρες, στην 
αγορά και αποθεµατοποίηση εµπορευµάτων στην κερδοσκοπία µέσω συναλλαγµατικών 
πράξεων, στην απόκτηση ακινήτων και την κατασκευή πολυτελών κατοικιών. Υπό αυτές 
τις συνθήκες το κύριο βάρος χρηµατοδότησης της οικονοµίας έφερε η Τ.τ.Ε., είτε µε τη 
χορήγηση απευθείας πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις είτε µέσω των πιστώσεων που 
προσέφερε στις εµπορικές τράπεζες. Επιπλέον ευρύ περιθώριο δραστηριοποίησης µέσα 
σε αυτό πιστωτικά περιβάλλον διέθεταν οι εξωτραπεζικοί µηχανισµοί της αγοράς 
χρήµατος παρείχαν πιστώσεις στις επιχειρήσεις, κυρίως τις εµπορικές όπου η 
ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς καθιστούσε δυνατή την αποκόµιση υψηλών 
κερδών, µε υψηλά επιτόκια, κατάσταση που ενθαρρυνόταν και από την δυσχερή 
πρόσβαση που είχαν ειδικά οι εµπορικές επιχειρήσεις στις τραπεζικές πιστώσεις. 

Η πολιτική της E.C.A/G στράφηκε, σε αντίθεση µε την πολιτική της προκατόχου 
της, σε πιο φιλελεύθερες κατευθύνσεις, επαναφέροντας τη πολιτική χρυσού, 
απελευθερώνοντας το σύστηµα των εισαγωγών από διάφορες ρυθµίσεις και ελέγχους και 
περιόριζε την φορολογική επιβάρυνση από τις άµεσες µορφές φορολόγησης. 
Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν να αποδοθεί από τη σταθεροποιητική πολιτική 
βαρύτητα σε πολιτικές περιορισµού του διαθέσιµου εισοδήµατος, «παγώνοντας» τους 
µισθούς για δύο σχεδόν έτη, αυξάνοντας την έµµεση φορολογία και µειώνοντας την 
προσφορά χρήµατος.  

Οι ξένες οικονοµικές αποστολές έρχονταν αντιµέτωπες µε την αδυναµία ή την 
απροθυµία του κράτους να λάβει µέτρα προς την κατεύθυνση του περιορισµού της 
ισχύος των αγχωµένων επιχειρηµατικών συµφερόντων και µε τις σφοδρές αντιδράσεις 
της αστικής τάξης, που αντιτίθενται  σε κάθε προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης της 
οικονοµικής βοήθειας και των πιστωτικών πόρων, αναδιανοµής του εθνικού 
εισοδήµατος µέσω της δικαιότερης ανακατανοµής  των φορολογικών  βαρών, 
προαγωγής του ανταγωνισµού και κρατικού ελέγχου των δραστηριοτήτων που 
προσφέρονταν για την ανάπτυξη κερδοσκοπικών φαινοµένων. Οι συµπεριφορές αυτές 
φάνταζαν ως προκλητικές και ακατανόητες έναντι του αυτονόητου, της ανάγκης δηλαδή 
να τηρηθούν κανόνες που θα διευκόλυναν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων και τη 
δίκαιη κατανοµή του εισοδήµατος (Σταθάκης 2003:356). 
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Κεντρική πάντως στόχευση των ξένων οικονοµικών αποστολών στην 
προσπάθεια εφαρµογής των µεταρρυθµιστικών τους εγχειρηµάτων και των 
παρεµβάσεών τους στην οικονοµική ζωή της χώρας δεν ήταν η παροχή αναπτυξιακής 
ώθησης στην ελληνική οικονοµία, αλλά η εξοικονόµηση των πόρων  της οικονοµικής 
βοήθειας. Τα προγράµµατα οικονοµικής βοήθειας µε δεδοµένο το µέγεθος των πόρων, 
επιχειρούσαν να εξισορροπήσουν  τον προϋπολογισµό, να διαµορφώσουν ένα ελάχιστο 
επίπεδο διαβίωσης για τον χειµαζόµενο πληθυσµό και να επιτύχει την ανασυγκρότηση 
της εγχώριας παραγωγής. Οι στόχοι τους, και κυρίως της E.C.A/G, δεν περιελάµβανε την 
αναδιάρθρωση των παραγωγικών δοµών και της σχετικής συµβολής του κάθε τοµέα 
παραγωγής στο σχηµατισµό του εθνικού εισοδήµατος. Οι επιδιώξεις τους περιορίζονταν 
στην σταθεροποίηση της οικονοµίας και στην επίτευξη των προπολεµικών µεγεθών, 
ώστε να περιοριστεί σηµαντικά το κόστος υποστήριξης του αστικού καθεστώτος της 
χώρας, επιδίωξη που σχετίζονταν άµεσα µε τη λειτουργική ένταξη της χώρας στους 
µεταπολεµικούς στρατηγικούς και στρατιωτικούς σχεδιασµούς των Η.Π.Α. Άλλωστε η 
διεξαγωγή του Εµφυλίου Πολέµου συρρίκνωνε σηµαντικά, τους ήδη ανεπαρκείς για την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδυτικών έργων, πόρους και καθιστούσε άκρως 
προβληµατική την πραγµάτωση στοχεύσεων που βρίσκονταν έξω από το στενό ορίζοντα 
της σταθεροποίησης και της ανασυγκρότησης.  

Σε κάθε περίπτωση η αντιπαράθεση των ξένων οικονοµικών αποστολών και του 
εγχώριου συνασπισµού αστικών δυνάµεων αφορούσε τν διανοµή του εισοδήµατος και 
την παγίωση των ακραίων οικονοµικών ανισοτήτων που διαµορφώθηκαν κατά την 
κατοχική περίοδο. Οι ελληνικές αστικές δυνάµεις στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
υπεδείκνυαν την αύξηση της εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας και την πρόσβασή της σε 
αυτήν ως το µέσο επίλυσης των οικονοµικών προβληµάτων της χώρας, που όµως 
αντενδείκνυται µε βάση την ιστορική εµπειρία. Τα µεταρρυθµιστικά εγχειρήµατα του 
Βαρβαρέσου και της A.M.A.G έθιγαν αναπόφευκτα την ισχύουσα διανοµή του 
εισοδήµατος, δεδοµένου ότι η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού δεν ήταν δυνατή χωρίς 
την ανακατανοµή των φορολογικών βαρών υπέρ των ασθενέστερων εισοδηµατικών 
στρωµάτων.  

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Σχεδίου Μάρσαλ απερρίφθη από τις κεντρικές 
υπηρεσίες που ήταν επιφορτισµένες µε τη διαχείριση της υλοποίησης του Σχεδίου το 
Τετραετές Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης που υπέβαλε η Ελλάδα το ’48, ενώ και η ίδια η 
έκθεση Porter που υπεβλήθη τον Απρίλιο του ’47 καθιστούσε σαφές ότι η εκβιοµηχάνιση 
της Ελλάδας δεν θα πραγµατοποιείτο µε πόρους που θα προέρχονταν από τις Η.Π.Α. 
Άλλωστε κάτι τέτοιο ήταν έξω και από τους σχεδιασµούς του Σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο 
έθετε ως κυρίαρχη στρατηγική του στόχευση την αποκατάσταση της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών οικονοµιών και όχι τη διαµόρφωση µιας νέας ιεραρχίας στον 
ενδοευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας, καθώς µια τέτοια επιδίωξη θα δυσχέραινε 
περαιτέρω την επίτευξη του κύριου στόχου, που δεν ήταν άλλος από την ανασυγκρότηση 
του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών που δεν είχαν περιέλθει στη σοβιετική σφαίρα 
επιρροής, και χωρίς να υπάρξει µια εσωτερική ανακατανοµή στην ιεραρχική δοµή της 
προπολεµικής ευρωπαϊκής οικονοµίας. Υπό αυτήν την έννοια το Σχέδιο Μάρσαλ, ήρθε 
να διαψεύσει τις ψευδαισθήσεις που δηµιουργήθηκαν σε ορισµένους κύκλους στην 
Ελλάδα η εξαγγελία του ∆όγµατος Τρούµαν το Μάρτιο του ’47. 

Το τέλος του Εµφύλιου πολέµου και η παροδική αποστρατικοποίηση του Σχεδίου 
Μάρσαλ δεν µετέβαλαν ούτε την στρατηγική των Η.Π.Α στην Ελλάδα, ούτε το µέγεθος 
της παρεχόµενης οικονοµικής βοήθειας, η οποία συνέχισε να υφίσταται συνεχείς 
περικοπές ακολουθώντας πιστά τις αντίστοιχες αναθεωρήσεις των προγραµµάτων 
ανασυγκρότησης.  
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Η ολοένα και συρρικνωµένη οικονοµική βοήθεια συνάντησε στην πορεία της το 
ξέσπασµα του πολέµου της Κορέας. Το γεγονός του πολέµου στην Κορεατική 
Χερσόνησο µείωσε δραµατικά τους πόρους του Σχεδίου Μάρσαλ που προορίζονταν για 
τν υλοποίηση των οικονοµικών στόχων του Σχεδίου και αναπροσανατόλισε τις 
στοχεύσεις του στην κατεύθυνση της επίτευξης µιας επαρκούς αµυντικής θωράκισης των 
ευρωπαϊκών χωρών που συµµετείχαν στο Σχέδιο Μάρσαλ. Η έµφαση που δόθηκε στην 
αµυντική προσπάθεια επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητες των γραµµάτων 
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο η E.C.A/G 
και η M.S.A/G, που την αντικατέστησε τον Οκτώβρη του ’51, ενέτειναν τις προσπάθειες 
τους προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης περιοριστικών πολιτικών. Απόληξη της 
περιοριστικής πολιτικής και ακρογωνιαίος λίθος επίτευξης της σταθεροποίησης 
αποτελούσε η υποτίµηση της δραχµής που ως προσφορότερη εποχή για να 
πραγµατοποιηθεί, θεωρήθηκε η άνοιξη του ’53. 

Η σταθεροποιητική πολιτική της περιόδου ’50-’53 θα οδηγήσει στην πρώτη 
µεταπολεµική ύφεση της ελληνικής οικονοµίας και θα ενταφιάσει τις ελπίδες για την 
ολοκλήρωση ορισµένων βασικών επενδυτικών έργων που θα ωθούσαν την ελληνική 
οικονοµία πέρα από τα στενά όρια της ανασυγκρότησης.  

Ο απολογισµός της συµβολής των προγραµµάτων εξωτερικής οικονοµικής 
βοήθειας και κατά βάση της κορωνίδας αυτών, ήτοι του Σχεδίου Μάρσαλ, οδηγεί στην 
αποτύπωση ενός αποτελέσµατος που καταδεικνύει τη µερική και αποσπασµατική 
υλοποίηση των ελληνικών προγραµµάτων ανασυγκρότησης, και την σχεδόν πλήρη 
απουσία έργων που θα έθεταν την ελληνική οικονοµία σε µια δυναµική αναπτυξιακή 
πορεία. Η κυριότερη αιτία γι αυτό το αποτέλεσµα πρέπει να αναζητηθεί στην εσωτερική 
διάρθρωση του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού και στις αδυναµίες της οικονοµικής 
του βάσης, όπως στην επίταση των διαρθρωτικών του προβληµάτων από την διεξαγωγή 
του Εµφυλίου Πολέµου, ο οποίος µε τη σειρά του υπήρξε σύµπτωµα των προβληµάτων 
αυτών. Ενδεικτικό των παθογενειών και των στρεβλώσεων που χαρακτήρισαν την χρήση 
των πόρων του Σχεδίου Μάρσαλ ήταν ότι η Ελλάδα, µε εξαίρεση την Ιρλανδία, ήταν η 
µόνη ευρωπαϊκή χώρα που διέθεσε για την αγορά τροφίµων το υψηλότερο ποσοστό 
47,2% του µεριδίου της από τους συναλλαγµατικούς πόρους της οικονοµικής βοήθειας, 
ενώ υπήρξε επίσης η χώρα που διέθεσε το υψηλότερο ποσοστό των πόρων του Ταµείου 
Αντικαταβολών για την κάλυψη των ελλειµµάτων του κρατικού προϋπολογισµού 
(Χατζηιωσήφ 1994:30-31). Στοιχείο που δηλώνει την ανορθολογική χρησιµοποίηση των 
πόρων της οικονοµικής βοήθειας των Η.Π.Α είναι το γεγονός ότι το ήµισυ περίπου αυτής 
της βοήθειας για την περίοδο ’48-’50 κατευθύνθηκε στην κάλυψη των αναγκών που 
γέννησε ο Εµφύλιος Πόλεµος. 

Η στάση και οι πρακτικές της ελληνικής αστικής τάξης αποτέλεσαν τον καταλύτη 
των εξελίξεων χωρίς τη στόχευση παραγωγικής αξιοποίησης των πόρων της βοήθειας και 
µε µόνη επιδίωξη την αύξηση των πόρων της βοήθειας και την προνοµιακή πρόσβαση 
στην διαχείρισή της,  η ελληνική αστική τάξη αντιµετώπισε το Σχέδιο Μάρσαλ, και όλα 
τα προηγούµενα προγράµµατα οικονοµικής βοήθειας, ως το απόλυτο µέσα συνέχισης 
των κερδοσκοπικών επιχειρηµατικών της πρακτικών µεθόδων και δραστηριοτήτων, 
ώστε να είναι σε θέση να συσσωρεύει, το ουρανοµήκη ποσοστά κέρδους που αποκόµισε 
στην κατοχή και να παγιώσει την ταξική της ηγεµονία της  µε όρους που  δεν θα την 
υποχρέωναν να προχωρήσει σε συµβιβασµούς και παραχωρήσεις έναντι των άλλων 
κοινωνικών οµάδων. Με ένα κρατικό µηχανισµό αναποτελεσµατικό και διεφθαρµένο, 
που συνιστούσε, µε το πολιτικό προσωπικό που τον ήλεγχε, συνοδοιπόρο και 
συµπαραστάτη των µεγαλοαστικών δυνάµεων δεν αποτελεί έκπληξη η σθεναρή και 
µάλλον επιτυχηµένη, για τις στοχεύσεις της αντίσταση και  αντίδραση που προέβαλε η 
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ελληνική αστική τάξη σε κάθε µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα των ξένων οικονοµικών 
αποστολών ή εγχώριων πολιτικών προσωπικοτήτων. 

Υπό το πρίσµα αυτών των δεδοµένων δεν αποτελεί έκπληξη η µεγάλη υστέρηση 
των αποτελεσµάτων που απέφερε η εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ και των λοιπών 
προγραµµάτων οικονοµικής βοήθειας στην Ελλάδα, εν συγκρίσει µε τις αρχικές 
προσδοκίες που είχαν δηµιουργήσει για το µέγεθος των πόρων που θα χορηγούνταν και 
για τις θεµελιώδεις µεταβολές που θα επέφερε η χρησιµοποίησή τους στις οικονοµικές 
και κοινωνικές δοµές της χώρας. Οι εγχώριοι οικονοµικοί και πολιτικοί φορείς 
επεδείκνυαν αδυναµία, απροθυµία, ανικανότητα και σε πολλές περιπτώσεις και την 
αντίθεσή τους στην ορθολογική χρήση των πόρων της οικονοµικής βοήθειας ενώ από την 
πλευρά των Η.Π.Α, η  άρνησή τους να χρηµατοδοτήσουν τα ελληνικά προγράµµατα 
ανασυγκρότησης στο βαθµό που επιθυµούσαν οι έλληνες ιθύνοντες, συνιστούσε τη 
φυσιολογική εξέλιξη της ίδιας της λογικής και της στρατηγικής στόχευσης του Σχεδίου 
Μάρσαλ. ∆ευτερογενώς, µόνο και σε κάθε περίπτωση, χωρίς να αποτελέσει την 
κυρίαρχη αιτία, η στάση των Η.Π.Α στην χορήγηση ολοένα και συρρικνωµένων και 
ανεπαρκών, για την υλοποίηση των επενδυτικών έργων, πόρων, υπήρξε αποτέλεσµα της 
συµπεριφοράς και της φυσιογνωµίας της ελληνικής αστικής τάξης και των πολιτικών της 
υποστηρικτών. 

Το µέγεθος των πόρων που εισέρευσαν στην Ελλάδα ως απόρροια του Σχεδίου 
Μάρσαλ υπήρξε όντος εντυπωσιακό, όµως τα παραγόµενα αποτελέσµατα ήταν 
αναντιστοιχία τους ύψους της παρεχόµενης βοήθειας. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η 
κατανοµή των πόρων όσο ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν αλλά και το χαµηλό 
επίπεδο του κρατικού µηχανισµού, του εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου και των εν γένει 
οικονοµικών δοµών. Τα στατιστικά στοιχεία για το µέγεθος και την κατανοµή της 
βοήθειας είναι διαφωτιστικά. Το 43% της οικονοµικής βοήθειας εδόθη µε τη µορφή 
στρατιωτικού υλικού (Καζάκος 2001:94), ενώ αν συνεκτιµηθούν τα ποσά που έλαβε η 
Ελλάδα από το 1945, το ύψος της οικονοµικής βοήθειας ανέρχεται στο 2,138 
δισεκατοµµύρια δολλάρια, ποσό που είναι ανώτερο από τα εξωτερικά δάνεια που έλαβε 
η χώρα από το 1821 έως το 1930, σύµφωνα τουλάχιστον µε τους ισχυρισµούς του 
Αγγέλου Αγγελόπουλου (Αγγελόπουλος 1958:32). Το ποσό αυτό συνιστά το µεγαλύτερο 
ποσό που έλαβε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αναλογικά µε τον πληθυσµό της, ως εξωτερική 
οικονοµική βοήθεια και υπερέβαινε το τετραπλάσιο του προπολεµικού εθνικού 
εισοδήµατος της Ελλάδος (Αγγελόπουλος 1958:33). 

 
 

4.7. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

 
4.7.1. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΟΛΩΤΑ 

 
Οι θέσεις του καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα αναφορικά µε το αναπτυξιακό υπόδειγµα 
που θα έπρεπε να ακολουθήσει µεταπολεµικά η Ελλάδα εκτέθηκαν αρχικά σε µια σειρά 
άρθρων του που δηµοσιεύτηκαν τον Σεπτέµβριο του 1948 στην εφηµερίδα «βήµα». 
Μοιραία οι προτάσεις Ζολώτα είχαν άξονα άρθρωσής του την εφαρµογή του Σχεδίου 
Μάρσαλ στην Ελλάδα και τους πόρους που θα χορηγούνταν στη χώρα στο πλαίσιο αυτού 
του σχεδίου. Οι εισηγήσεις του Ζολώτα  διατυπώθηκαν σε χρόνο όπου στην 
µεταπολεµική Ελλάδα υπήρχε διάχυτη η αντίληψη και η αίσθηση ότι η ∆ύση όφειλε να 
ανταποδώσει τις θυσίες που πραγµατοποίησε ο ελληνικός λαός και στον αγώνα κατά των 
δυνάµεων του Άξονα. Η ανταπόδοση αυτή θα έπρεπε να λάβει τη µορφή της παροχής της 
οικονοµικής βοήθειας προς τη χώρα όχι µόνο για τις  ανάγκες της ανασυγκρότησης της 
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χώρας αλλά και για την αναπτυξιακή της απογείωση, καθώς η Ελλάδα φερόταν, και 
επισήµως µε το ∆όγµα Τρούµαν, να µετατρέπεται στο προπύργιο της ∆ύσης στη µάχη 
κατά της κοµµουνιστικής επέκτασης. Συνεπώς, η παροχή των πόρων από τις Η.Π.Α, την 
ηγέτιδα µεταπολεµική δύναµη του δυτικού κόσµου, θα έπρεπε να έχει µόνιµο 
χαρακτήρα.  

Την ίδια περίοδο η Ελλάδα µε κατεστραµµένες τις υποδοµές, αποδιαρθρωµένη 
την παραγωγική µηχανή της, στο µέσο της δίνης ενός Εµφύλιου Πολέµου που  επέτεινε 
τα ήδη οξύτατα κοινωνικοοικονοµικά αδιέξοδα της χώρας, µε την εγχώρια αστική τάξη 
απρόθυµη να αναλάβει παραγωγικού χαρακτήρα  επενδυτικές πρωτοβουλίες, 
εµπλεκόµενη σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες που απέφεραν εξωπραγµατικά κέρδη 
που ευνοούνταν από το περιβάλλον έντονης νοµισµατικής αστάθειας και απουσίας 
ελεγκτικών κρατικών µηχανισµών, εµφανιζόταν αδύναµη να εξέλθει από το τέλµα της 
υπανάπτυξης και της υστέρησης χωρίς την παροχή εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας. 
Την προαναφερθείσα εικόνα της  χώρας συµπλήρωναν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
υποαπασχόλησης, που µε δεδοµένου ότι οι µεταναστευτικές διέξοδοι παρέµειναν ακόµα 
κλειστές που θα εκτόνωναν τις κοινωνικές και πληθυσµιακές πιέσεις, καθιστούσαν 
εκρηκτική την κατάσταση στην αγορά εργασίας.  

Οι προοπτικές εκβιοµηχάνισης που η έκθεση Porter προδιέγραφε και περιέγραφε 
ως εφικτές σε συνδυασµό µε την εξαγγελία του Σχεδίου Μάρσαλ και την εισροή πόρων 
που αυτή συνεπαγόταν εµφάνιζε την αναβάθµιση της Ελλάδας στην ιεραρχία του 
διεθνούς καταµερισµού εργασίας ως συµβατή µε τις µεταπολεµικές επιδιώξεις των 
Η.Π.Α και τη διατήρηση των εσωτερικών κοινωνικών ισορροπιών. Το τελευταίο 
σήµαινε ότι η εγχώρια αστική τάξη δεν θεωρούσε επικίνδυνη για τα συµφέροντά της και 
το ισχύον κοινωνικοοικονοµικό status quo της χώρας, την εκβιοµηχάνιση της ελληνικής 
οικονοµίας, καθώς φαινόταν ως µόνη ορατή οδός µαζικής εισροής συναλλάγµατος στη 
χώρα, εξέλιξη που θα απέτρεπε την µόνιµη οικονοµική στασιµότητα, η οποία 
εγκυµονούσε κινδύνους για τη διατήρηση της κοινωνικής οµαλότητας και ειρήνευσης. 
Με άλλα λόγια, η εκβιοµηχάνιση µέσω της εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας 
συνιστούσε αφενός τη διέξοδο από τα προπολεµικά οικονοµικά και αναπτυξιακά 
αδιέξοδα που αντιµετώπιζε η χώρα και που µεσοµακροπρόθεσµα θα µπορούσαν να 
θέσουν σε αµφισβήτησης την ίδια της την κοινωνική ηγεµονία, µε δεδοµένο µάλιστα το 
πρόσφατο ιστορικό παρελθόν και παρόν της χώρας να συνηγορεί για ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο, και αφετέρου η εξωτερική οικονοµική βοήθεια θα αποτελούσε µια νέα 
δυνητική πηγή συσσώρευσης πλούτου. Άλλωστε το γεγονός ότι η χώρα που θα 
προσέφερε την οικονοµική και τεχνική βοήθεια ήταν οι Η.Π.Α, που ήταν ή µεταπολεµική 
µητρόπολη του παγκόσµιου καπιταλισµού, ηγέτιδα στρατιωτική δύναµη του πλανήτη 
και η ισχυρότερη πολέµιος του κοµµουνισµού, αποτελούσε εγγύηση για τη µη ανατροπή 
του κοινωνικού status quo και την διατήρηση του αστικού καθεστώτος στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκβιοµηχάνισης της χώρας.  

Η κάµψη της αντίθεσης των αστικών δυνάµεων στην προοπτική της 
εκβιοµηχάνισης ενθαρρύνθηκε, πέραν των προαναφερθέντων, και από τις κρατούσες 
µεταπολεµικά αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον και στο 
γενικό κλίµα που είχε διαµορφωθεί στις καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, που  έθεταν 
ως προτεραιότητας την επίτευξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης, την υπαγωγή 
του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου στις ανάγκες του βιοµηχανικού κεφαλαίου και την 
εκτεταµένη και ενεργή παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία.  

Η υποχώρηση της παραδοσιακής αντίθεσης, της εγχώριας αστικής τάξης στο 
ζήτηµα της εκβιοµηχάνισης πρέπει να γίνει κατανοητή και υπό το πρίσµα της 
αποδιάρθρωσης των προπολεµικών οικονοµικών σχέσεων και της αµφισβήτησης του 
προηγούµενου κοινωνικοοικονοµικού καθεστώτος, το οποίο κατέστη εµφανές ότι 
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αδυνατούσε στις  µεταπολεµικές συνθήκες να ανορθώσει το χαµηλότατο µετακατοχικό 
βιοτικό επίπεδο που χαρακτήριζε το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού. Η αστική 
τάξη αντιλαµβανόταν ότι δεν ήταν σε θέση µε ίδιες δυνάµεις και µε τις παραδοσιακές της 
πρακτικές και συµπεριφορές να διαµορφώσει τους όρους συγκρότησης ενός καθεστώτος 
συσσώρευσης που θα εξασφάλιζε ικανοποιητικούς ρυθµούς αύξησης του εθνικού 
εισοδήµατος, γεγονός που µε τη σειρά του θα επέτρεπε την απορρόφηση των κοινωνικών 
προστριβών και τη νοµιµοποίηση της ηγεµονίας της αστικής τάξης από το κοινωνικό 
σώµα. Επιπλέον η κατοχή κα ο Εµφύλιος αποξένωσαν, για εξωοικονοµικούς λόγους, 
µεγάλες πληθυσµιακές µάζες από τα µέσα παραγωγής, καθιστώντας τα άτοµα αυτά 
περισσότερο ευεπίφορα στην ανάληψη εξαρτηµένης µισθωτής εργασίας, εξέλιξη που 
λειτουργούσε ευνοϊκά για την προοπτική της εκβιοµηχάνισης, σε µια περίοδο που οι 
προπολεµικοί µηχανισµοί απορρόφησης των πληθυσµιακών πλεονασµάτων στην 
Ελλάδα (µετανάστευση, υπερπόντια ναυτιλία, τριτογενής τοµέας), δεν είχαν 
αποκατασταθεί ακόµα στο µεταπολεµικό οικονοµικό περιβάλλον (Χατζηιωσήφ 
1994:271). 

Μέσα στις συνθήκες αυτές ο Ξ. Ζολώτας κατέθεσε τις προτάσεις του για την 
ανασυγκρότηση της χώρας και την ανοικοδόµηση της οικονοµίας  σε νέες βάσεις.Στις 
εισαγωγικές του παρατηρήσεις ο Ζολώτας επιχείρησε να διαφοροποιήσει την 
αντιµετώπιση που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα κατά του σχεδιασµού για την κατανοµή 
των πόρων της αµερικανικής οικονοµικής βοήθειας προς τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, 
θεµελιώνοντας την άποψή του στις δυσανάλογα µεγάλες, εν συγκρίσει µε τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες, καταστροφές και δεινά που είχε υποστεί η Ελλάδα τόσο προπολεµικά 
όσο και µεταπολεµικά, υπονοώντας τις εµφύλιες συγκρούσεις, οι οποίες όµως ανάγονταν 
σε διεθνή αίτια [Ζολώτας (1997:148)]. 

Περιγράφοντας ακολούθως µε τα πιο µελανά χρώµατα την οικονοµική 
κατάσταση της χώρας διέκρινε τρεις λύσεις του οικονοµικού διεξόδου στο οποίο είχε 
περιέλθει µεταπολεµικώς η χώρα. Πρώτον την εξωτερική µετανάστευση ή την εδαφική 
επέκταση, λύση που έσπευσε άµεσα να την αποκλείσει, δεύτερον την µε ίδια εθνικά µέσα 
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, προοπτική η οποία επίσης απερρίφθη µε 
αιτιολογικό που βασιζόταν στα δυσµενή δηµογραφικά δεδοµένα, καθόσον ο πληθυσµός 
αυξανόταν µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς που µπορούσε να απορροφήσει η 
παραγωγική της δυναµικότητα. Η Τρίτη λύση συνίστατο στην αφειδή χρηµατοδότηση 
της χώρας από το εξωτερικό που θα επέτρεπε την προµήθεια της χώρας µε ισχυρό 
παραγωγικό εξοπλισµό και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας της 
πλεονάζουσας εργατικής δύναµης [Ζολώτας (1948:150)]. 

Ως πηγή της εξωτερικής χρηµατοδότησης της χώρας προκειµένου αυτή να 
υλοποιήσει το έργο της ανασυγκρότησης και να αποκτήσει αναπτυξιακή ώθηση που θα 
καταστήσει ισότιµο οικονοµικό εταίρο µε τα υπόλοιπα δυτικοευρωπαϊκά κράτη 
αποτελούσε, κατά του Ζολώτα, το Σχέδιο Μάρσαλ καθώς αυτό προέβλεπε την 
πολύπλευρη παροχή οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας, αλλά και το είδος της βοήθειας 
που χορηγούνταν στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου δεν είχε τη  µορφή δανειοδότησης, µια 
µορφή οικονοµικής παροχής που ο Ζολώτας τη θεωρούσε ακατάλληλη για την ελληνική 
περίπτωση, δεδοµένου ότι η δεινή οικονοµική κατάσταση της χώρας δεν θα της επέτρεπε 
να συνάψει µεγάλα εξωτερικά δάνεια , κόστος, βάρη των οποίων, θα µπορούσε να 
αντεπεξέλθει [Ζολώτας  1997(1948:151)]. 

Χαρακτηρίζοντας το Σχέδιο Μάρσαλ ως τον «από µηχανής θεό» για την Ελλάδα, 
που θα αποκαθιστούσε την ισορροπία µεταξύ του πληθυσµού αφενός και του εδάφους 
και του παραγωγικής δυναµικότητας της χώρας αφετέρου και θα καθιστούσε βιώσιµη 
οικονοµικά [Ζολώτας 1997 (1948):152)]. Καθήκον της Ελλάδας θα έπρεπε να 
αποτελέσει η όσον το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Σχεδίου Μάρσαλ 
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και η σθεναρή διεκδίκηση από ελληνικής πλευράς όσο το δυνατόν µεγαλυτέρου µεριδίου 
από τους πόρους του σχεδίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα έπρεπε να δοθεί στην 
κατάρτιση συγκροτηµένων, ολοκληρωµένων και τεχνικά άρτιων προγραµµάτων ώστε να 
πραγµατοποιηθεί η βέλτιστη χρήση των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στη χώρα στο 
πλαίσιο του  Σχεδίου Μάρσαλ [Ζολώτας 1997 (1948):152-154)]. 

Η τοποθέτηση του Ζολώτα στο ζήτηµα της εκβιοµηχάνισης θα είναι 
ευθυγραµµισµένη µε την κρατούσα τάση και αντιλήψεις της περιόδου, όπου σε επίπεδο 
προθέσεων και διακηρύξεων παρατηρείτε τη δεδοµένη χρονική συγκυρία µια 
αξιοσηµείωτη, επιφανειακά τουλάχιστον σύµπλευση ολοκλήρου του 
πολιτικοκοινωνικού φάσµατος της χώρας. Η εκβιοµηχάνιση θεωρείτο από όλες τις 
πολιτικές δυνάµεις ως  µία προοπτική ευκταία και εφικτή ταυτόχρονα. Οι απόψεις του 
Ζολώτα δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Αντιθέτως, θεωρούσε ότι ζήτηµα κλειδί για τη 
λύση των οξύτατων οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η χώρα συνιστούσε η 
βιοµηχανική ανάπτυξη και η προϋποτιθέµενη εκµετάλλευση των ενεργειακών πόρων της 
χώρας, επικαλούµενος γι’ αυτήν του τη τοποθέτηση τις µεγάλες αναπτυξιακές 
δυνατότητ3ες της ελληνικής οικονοµίας όπως αυτές αποτυπωνόταν στα πορίσµατα της 
έκθεσης του F.A.O [Ζολώτας 1997 (1948:169-171)]. 

Βαρύνουσας σηµασίας  έργα που θα έπρεπε να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα 
θεωρούσε ότι ήταν η εκτέλεση των υδροηλεκτρικών έργων και η δηµιουργία 
βιοµηχανικών µονάδων σε κλάδους που δεν υπήρχαν έως τότε στην Ελλάδα, όπως ήταν 
οι χηµικές και οι βαριές βιοµηχανίες επεξεργασίας µετάλλων. Η δηµιουργία των 
µονάδων αυτών θα είχε διαχεόµενα οφέλη σε ολόκληρη την εγχώρια παραγωγική 
αλυσίδα, καθώς θα αυξάνονταν οι εξαγωγές, θα περιορίζονταν οι εισαγωγές, θα 
τροφοδοτούνταν η αγροτική παραγωγή µε φθηνές πρώτες ύλες και θα απορροφούνταν 
µεγάλο µέρος του πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού, συντελώντας τα µέγιστα στην 
εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών µόνιµη ελλειµµατικότητα του οποίου 
αποτελούσε διαχρονικά την θεµελιώδη αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας. Η 
λειτουργία όµως αυτών των µονάδων προϋπέθετε την κατακόρυφη αύξηση της 
ενεργειακής παραγωγής  της χώρας, και κατά συνέπεια την εκµετάλλευση σε ευρεία των 
υδατοπτώσεων, δεδοµένου ότι το είδος των συγκεκριµένων βιοµηχανικών µονάδων 
χαρακτηριζόταν από υψηλές απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης [Ζολώτας 1997 
(1948):174-175)]. 

Στον πυρήνα των απόψεων Ζολώτα αναφορικά µε την µεταπολεµική 
αναπτυξιακή οδό που θα έπρεπε να ακολουθηθεί βρίσκεται η αναγνώριση της σηµασίας 
του δευτερογενούς τοµέα, διαρρήδην εξαιρουµένης της οικιστικής δραστηριότητας ως 
πρωτογενώς αναπαραγωγικής [Ζολώτας 1997(1948):178-179)], και των κλάδων της 
βαριάς βιοµηχανίας όπου η παραγωγή βασίζεται στην εκτεταµένη χρήση προηγµένου 
µηχανολογικού εξοπλισµού, θεωρώντας την εγχώρια ανάπτυξη αυτών των κλάδων ως 
όρο εκ των ων ουκ άνευ για την οικονοµική βιωσιµότητα της Ελλάδας, την άµβλυνση 
των αιτιών της χρόνιας ανταγωνιστικής υστέρησης της χώρας και την αναβάθµισή της 
στην ιεραρχία του ευρωπαϊκού καταµερισµού εργασίας.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις τοποθετήσεις του 
Ζολώτα, τουλάχιστον κατά την πρώτη κρίσιµη µεταπολεµική χρονική περίοδο, ως πηγή 
χρηµατοδότησης των προγραµµάτων της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης 
αναφέρεται αποκλειστικά η εξωτερική οικονοµική βοήθεια, προερχόµενη κατά µείζονα 
λόγο από τις Η.Π.Α, και απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίων από την εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα που τόσο κατά την κατοχή όσο 
και µεταπολεµικά είχε συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο, αναπτύσσοντας δραστηριότητες 
που λειτούργησαν ανασχετικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας 
υπονοµεύοντας το οικονοµικό µέλλον και την κοινωνική συνοχή της χώρας, 
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διασπαθίζοντας ταυτόχρονα πολύτιµους πόρους στο βωµό της πολυτελούς 
κατανάλωσης, πόροι οι οποίοι αποσπάσθηκαν από το κοινωνικό σύνολο κάτω από 
συνθήκες εθνικής αποδιοργάνωσης και κοινωνικής ανωµαλίας. Κατ’ ουσία οι προτάσεις 
Ζολώτα απέφυγαν να θίξουν το ζήτηµα της αντιµετώπισης που θα έπρεπε να έχουν από 
την ελληνική πολιτεία τα συσσωρευµένα και ογκώδη πλούτη που προέρχονταν από τις 
µεταπολεµικές κερδοσκοπικές δραστηριότητες που διαδέχθηκαν το φαινόµενο της 
µαύρης αγοράς, που αποτέλεσε τον βασικό µηχανισµό ακραίας αθέµιτης αναδιανοµής 
κοινωνικού πλούτου κατά την κατοχική περίοδο.  

Στο σύνολό τους οι θέσεις του Ζολώτα είτε ρητά είτε υπόρρητα υποστηρίζουν την 
παγίωση των κοινωνικών συσχετισµών και σχέσεων που διαµορφώθηκαν σε µία περίοδο 
ακραίας κοινωνικής ανωµαλίας, όπως ήταν αυτή της κατοχής, γεγονός που 
αποδυναµώνει την ίδια τη στόχευση της επιχειρηµατολογίας του, καθώς θεµελιώδης 
αιτία των παθογόνων οικονοµικών δοµών της χώρας αποτελούσε ο αντιπαραγωγικός 
προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δράσης που ανέπτυσσε η εγχώρια αστική τάξη. 

 
 

4.7.2. ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΠΑΤΣΗ 
 

Ο ∆ηµήτρης Μπάτσης, εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής Αριστεράς, κατέθεσε το 
1947 µία συγκροτηµένη µελέτη-πρόταση που τιτλοφορεί «Η βαρειά βιοµηχανία στην 
Ελλάδα», όπου αποτυπώνονταν οι δυνατότητες εκβιοµηχάνισης της Ελλάδας και ο 
τρόπος που αυτές θα µεταρσιώνονταν σε πραγµατικότητα. Οι ιδέες του Μπάτης που 
περιλαµβάνονταν στο σχέδιό του για την εκβιοµηχάνιση της χώρας, ως εγχείρηµα 
ανάπτυξης της βαριάς βιοµηχανίας απηχούσαν τις πάγιες θέσεις του Κ.Κ.Ε για 
προώθηση αυτής της µορφής παραγωγικής δοµής. Οι απόψεις του Μπάτση, ο οποίος 
αποτελούσε τον κύριο εµπνευστή της Αριστεράς επί του ζητήµατος της εκβιοµηχάνισης, 
βασίστηκαν για την τεκµηρίωσή τους σε µελέτες που είχαν εκπονηθεί ήδη από τη 
µεσοπολεµική περίοδο και ειδικότερα από το καθεστώς Μεταξά. Επιπλέον σηµαντικό 
µελετητικό έργο επί του ίδιου ζητήµατος πραγµατοποίησε µια οµάδα µηχανικών της 
Τ.τ.Ε µε επικεφαλής τους Θεόδωρο Ραυτόπουλο και Πέτρο Κουβέλη (Χατζηιωσήφ 
2003:300). Άλλες σηµαντικές ερευνητικές συµβολές αναφορικά µε τις δυνατότητες 
εκβιοµηχάνισης της χώρας, που ο Μπάτσης λαµβάνει υπόψη για την εκπόνηση του δικού 
του έργου είναι του Γεώργιου Λεξόπουλου, του Νικόλαου Χωραφά και του Χρήστου 
∆αϋίδ [Μπάτσς 1977 (1947):280-290, 383-385)]. 

Οι προτάσεις Μπάτση, συγκροτούσαν ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο 
εκβιοµηχάνισης, υλοποίηση του οποίου προϋπέθετε ένα πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων 
και ισορροπιών που δεν υφίστατο την περίοδο σύλληψής του και ήτα κατά µάλλον ή 
ήττον, πολύ δύσκολο να υπάρξει στο µέλλο9ον. Το τεχνικό µέρος των προτάσεων 
Μπάτση αποτελούσε ένα επεξεργασµένο σχέδιο βαριάς εκβιοµηχάνισης που στηριζόταν 
στην εκµετάλλευση ευρείας κλίµακας των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πηγών για την 
παραγωγή πρώτων υλών και επαρκούς ενέργειας, που συνιστούσαν τις απαραίτητες 
εισροές για την εφαρµογή του σχεδίου εκβιοµηχάνισης, όπως αυτό αποτυπωνόταν στη 
µελέτη του Μπάτση. Το Σχέδιο Μπάτση διαπνεόταν από τη λογική της ενεργούς και 
εκτεταµένης κρατικής παρέµβασης, που θα κινητοποιούσε τους εθνικούς πόρους που 
είχε συσσωρεύσει η ελληνική αστική τάξη. Κατά συνέπεια η πρόταση Μπάτση 
τοποθετούσε το ζήτηµα της εκβιοµηχάνισης σε µια διαφορετική θεωρητική βάση που τη 
διαφοροποιούσε ριζικά από οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή µελέτη της εποχής που πάνω 
στο ζήτηµα της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας επί τη βάση 
της εκβιοµηχάνισης. Είναι µάλιστα ενδεικτικό αυτής της σύγκλισης των απόψεων που 
εµφανίζεται µεταπολεµικά για την αναγκαιότητα και το εφικτό του εγχειρήµατος της 
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εκβιοµηχάνισης της χώρας σε όλο τον εγχώριο πολιτικοκοινωνικό φάσµα, αλλά και του 
διεθνούς παράγοντα, ότι τόσο η έκθεση του F.A.O όσο και οι προτάσεις Ζολώτα έχουν 
ως κοινό τόπο µε τη µελέτη του Μπάτση την αντίληψη ότι η εκβιοµηχάνιση της Ελλάδας 
ήταν όχι µόνο επιθυµητή αλλά και εφικτή. Εντούτοις το σχέδιο Μπάτση απέκλινε από τις 
αντίστοιχες προτάσεις του F.A.O και του Ζολώτα, σχεδόν σε όλες τις άλλες πτυχές του.  

Εν πρώτοις η εφαρµογή του σχεδίου Μπάτση συνεπαγόταν την ανακατανοµή του 
εθνικού εισοδήµατος, µέσω κρατικής παρέµβασης, το προϊόν της οποίας θα 
χρηµατοδοτούσε την υλοποίηση των βιοµηχανικών και ενεργειακών επενδύσεων, που µε 
τη σειρά τους θα διεύρυναν την εσωτερική αγορά και θα δέχονταν τα ευεργετικά 
αποτελέσµατα της διευρυµένης ζήτησης [Μπάτσης 1977(1974):175)]. Αυτή η 
ανακατανοµή των εσωτερικών πόρων δεν αναγνωρίζεται ούτε ακροθιγώς από τις 
αντίστοιχες του Μπάτση προτάσεις άλλων µελετητών.  

Πέραν των εκθέσεων που κατέθεσαν του F.A.O και της αποστολής Porter, και οι 
προτάσεις τόσο του Ζολώτα όσο και αυτές του Θεόδωρου Ραυτόπουλου και Πέτρου 
Κουβέλη δέχονταν το αναλλοίωτο των κοινωνικών ισορροπιών και δεν προέβλεπαν 
ανακατανοµή των εθνικών πόρων, προκειµένου να κατευθυνθεί το µεγαλύτερο µερίδιό 
τους προς τα  νέα προγράµµατα βιοµηχανικών επενδύσεων.  Άµεση συνέπεια της 
αποδοχής του αµετάβλητου των κοινωνικών σχέσεων από τις προτάσεις αυτές ήταν ο 
προσανατολισµός του προς το ξένο κεφάλαιο και την εξωτερική βοήθεια ως πηγές 
χρηµατοδότησης των επενδύσεων βιοµηχανικής ανάπτυξης ή τον περιορισµό των 
προγραµµάτων, κατασκευής βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που βρίσκονταν µέσα στην 
εµβέλεια των χρηµατοδοτικών ικανοτήτων του ελληνικού κεφαλαίου (Χατζηιωσήφ 
2003:300). Οι εν λόγω  προτάσεις όµως είτε καθιστούσαν σαφές ότι η χρηµατοδότηση 
σηµαντικών βιοµηχανικών επενδύσεων δεν επρόκειτο να χρηµατοδοτηθούν από τις 
Η.Π.Α.(έκθεση Porter), η οποία συνιστούσε τη δεδοµένη χρονική συγκυρία τη µόνη 
χώρα που ήταν σε θέση να προσφέρει οικονοµική βοήθεια, είτε παρέκαµπταν τη 
δεδηλωµένη άρνηση των Η.Π.Α. να χρηµατοδοτήσουν το εγχείρηµα της εκβιοµηχάνισης 
επικαλούµενοι την ηθική υποχρέωση της ∆ύσης έναντι της Ελλάδας για τις υπηρεσίες 
που προσέφερε κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ενώ ταυτόχρονα εµφάνιζαν αδύνατη 
την υλοποίηση των µεγάλων βιοµηχανικών επενδύσεων εάν η χρηµατοδότησή του 
βασιζόταν αποκλειστικά  η κυρίαρχα στις δυνάµεις της εγχώριας επιχειρηµατικής τάξης. 
Τέτοιου είδους προσεγγίσεις χαρακτήριζαν τις ελληνικές µελέτες των προγραµµάτων 
εκβιοµηχάνισης, µε εξαίρεση το σχέδιο Μπάτση που όπως προαναφέρθηκε κινείτο9 σε 
διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση από όλες τις ανάλογες µελέτες, εγχώριες ή µη, 
αναφορικά µε το κορυφαίο ζήτηµα της χρηµατοδότησης του εγχειρήµατος της 
εκβιοµηχάνισης. 

Το ζήτηµα της χρηµατοδότησης αποτελούσε όχι µόνο πρόβληµα αµιγώς 
οικονοµικής υφής, αλλά αποκτούσε ευρύτατες κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς ανάλογα 
µε απάντηση που θα δινόταν στο ζήτηµα αυτό θα έπρεπε να θιγούν ή να παραµένουν 
αµετάβλητες και οι κοινωνικοπολιτικές δοµές της χώρας, που µε τη σειρά τους 
επηρέαζαν καταλυτικά την αναπτυξιακή δυναµική που θα αποκτούσε µεταπολεµικά ο 
ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός. Αυτό καθίσταται φανερό και από όλες τις 
προτάσεις, πλην εκείνης του Μπάτση, οι οποίες λαµβάνονται ως βάση υπολογισµού, το 
προπολεµικό µέγεθος της εσωτερικής αγοράς, προέκριναν την υλοποίηση των 
επενδύσεων που κρίνονταν ως οικονοµικά βιώσιµες και δεν συµπεριελάµβαναν έργα τα 
οποία τα θεωρούσαν, από τεχνική άποψη εφικτά, αλλά µη υλοποιήσιµα µε τις κρατούσες 
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες (Χατζηιωσήφ 2003:300). 

Οι προτάσεις του Μπάτση κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση και 
διέπονταν από διαφορετική φιλοσοφία. Το σχέδιό του συγκροτούσε ένα συνολικό σχέδιο 
βιοµηχανικής ανάπτυξης, χρησιµοποιώντας ως βάση τεχνικές µελέτες που είχαν 
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εκπονηθεί στη διάρκεια της δικτατορίας Μεταξά από ξένους εµπειρογνώµονες. 
Ειδικότερα οι µελέτες αυτές αφορούσαν τις υδατοπτώσεις του Αχελώου και του 
Αλιάκµονα, τους λιγνίτες της Πτολεµαΐδας και τα κοιτάσµατα βωξίτη, σιδηρονικελίου 
και χρωµίου.. Η εκµετάλλευση του εγχώριου ορυκτού πλούτου και των υδατοπτώσεων 
συνιστούσε τη βάση του σχεδίου Βαριάς Εκβιοµηχάνισης του Μπάτση. Ενέργεια και 
µεταλλεύµατα θα τροφοδοτούσαν ενεργοβόρες µεταλλουργικές (αλουµίνιο, νικέλιο, 
χρώµιο, µαγγάνιο, µαγνήσιο, σιδηρουργία, και χηµικές αζωτούχα λιπάσµατα, καυστική 
και ανθρακική σόδα, χλωριούχα προϊόντα, ανθρακασβέστης, τσιµέντο), Βιοµηχανίες 
[Μπάτσης 1977 (1948):41-170)]. Η παραγωγή αυτών των µονάδων θα δηµιουργούσε 
νέες αγορές µε την ανάπτυξη βιοµηχανιών επεξεργασίας των ενδιάµεσων προϊόντων.  

Το σχέδιο του Μπάτση δεν προέβλεπε προσφυγή σε ξένα κεφάλαια, ενώ 
θεωρούσε κάθε προσφυγή σε εξωτερικούς πόρους για την υλοποίηση του εγχειρήµατος 
της εκβιοµηχάνισης και άκρως επιζήµια για την ελληνική οικονοµία, καθώς οι όροι υπό 
τους οποίους θα γινόταν η εκµετάλλευση της παραγωγής των έργων και των µονάδων 
που θα κατασκευάζονταν µε εξωτερικούς πόρους θα είχαν αποικιοκρατικό χαρακτήρα 
και στην ουσία θα αποµυζούσαν τους φυσικούς πόρους της Ελλάδας και θα λεηλατούσαν 
τον εθνικό της πλούτο, καθώς ο ορυκτός της πλούτος  θα µεταφερόταν ως φθηνές πρώτες 
ύλες στις βιοµηχανίες του εξωτερικού και τα κέρδη από την εκµετάλλευση των 
ενεργειακών έργων και των µεταποιητικών µονάδων που θα επεξεργάζονταν τοπικά τον  
ορυκτό πλούτο θα µεταφέρονταν οµοίως στο εξωτερικό [Μπάτσης 1977 
(1947):41-176-187), (505-514)]. 

Αντιθέτως όµως µε τη άρνηση του Μπάτση για χρηµατοδότηση των επενδύσεων 
που ήταν απαραίτητες για την εκβιοµηχάνιση από ξένα κεφάλαια, στις προτάσεις του 
αναλύονταν διεξοδικά οι εσωτερικές πηγές χρηµατικών κεφαλαίων, όπου γινόταν 
αποδεκτό ότι στο σύνολό τους θα κατευθύνονταν στην υλοποίηση των βιοµηχανικών και 
ενεργειακών επενδύσεων, οι οποίες θα κλιµακώνονταν χρονικά. Η χρονική κλιµάκωση 
των έργων θα προσέδιδε την απαραίτητη αναπτυξιακή δυναµική, η οποία θα διεύρυνε το 
εθνικό προϊόν και το εθνικό εισόδηµα καθιστώντας δυνατή την ανατροφοδότηση της 
διαδικασίας εκβιοµηχάνισης θα συγκροτούνταν και θα παγιώνονταν οι κλαδικές 
διασυνδέσεις και διατοµεακές συνδέσεις στον ελληνικό παραγωγικό ιστό. Μεγάλης 
σπουδαιότητας απέδιδε το σχέδιο Μπάτση και στη διάσταση της περιφερειακής 
ανάπτυξης, στοιχείο αντιπροσώπευε θεµελιώδης αλλαγή από την τάση για συγκέντρωση 
της οικονοµικής δραστηριότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που χαρακτήριζε µέχρι 
τότε άλλες αντίστοιχες αναπτυξιακές προτάσεις [Μπάτσης 1977 (1947):311-332)]. 

Ο Μπάτσης τοποθετείται απέναντι από τις απόψεις που υποστηρίζουν ότι η 
εισροή ξένων κεφαλαίων συνιστά τη µόνη ικανή και επαρκή πηγή χρηµατοδότησης του 
αναπτυξιακού εγχειρήµατος της εκβιοµηχάνισης.Ο Μπάτσης απορρίπτει 
κατηγορηµατικά την ιδέα αυτή ισχυριζόµενος ότι τουλάχιστον στις πρώτες φάσεις 
υλοποίησής του οι διαθέσιµα εγχώριοι πόροι επαρκούσαν για να καλύψουν τις 
χρηµατοδοτικές ανάγκες των αναγκαίων επενδύσεων.΄Αλλωστε κατά τον ίδιο η 
προσφυγή σε πόρους που θα προέρχονταν από το ξένα κεφάλαια  θα επέσυρε την επιβολή 
και την  παροχή προνοµίων, πιθανότητα µονοπωλιακού  χαρακτήρα και όπως και την 
άσκηση ελέγχου στη διαχείριση και τη χρήση των παρεχόµενων κεφαλαίων. Επιπλέον θα 
παρέχονταν στο ξένο κεφάλαιο προνοµιακά δικαιώµατα ελέγχου και επέµβασης στην 
άσκηση της οικονοµικής πολιτικής και στη λειτουργία των στρατηγικού χαρακτήρα 
επενδύσεων και επιχειρήσεων που θα δηµιουργούνταν από τη χρηµατοδότηση 
κεφαλαίων που θα προέρχονταν από το εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο της 
ελληνικής οικονοµίας θα τελούσε υπό καθεστώτος κηδεµονίας θα τελούσε υπό καθεστώς 
κηδεµονίας και εξωτερικής εξάρτησης, καθώς τα έργα που θα υλοποιούνταν θα 
υπαγορεύονταν από τις χώρες που θα χορηγούσαν τους απαραίτητους πόρους, δεδοµένου 
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ότι θα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των δικών τους οικονοµιών. Επιπροσθέτως τα υψηλή 
κέρδη που θα συσσωρεύονταν από τη λειτουργία και την προνοµιακή εκµετάλλευση των 
έργων θα µεταφέρονταν στο εξωτερικό, µέσω του µηχανισµού των τοκοχρεολυσίων και 
των µερισµάτων. Συνέπεια όλων αυτών θα ήταν  η υπόθεση της ανασυγκρότησης και της 
ανάπτυξης της Ελλάδας να µετατραπεί σε µηχανισµό πολιτικής και οικονοµικής 
υποτέλειας σε ξένα επιχειρηµατικά συγκροτήµατα [Μπάτσης 1977 (1947):485)].  

Το σχέδιο Μπάτση µε βάση την παραπάνω συλλογιστική, αλλά και τις εκτιµήσεις 
του για το µέγεθος των διαθέσιµων εγχώριων πόρων που θα µπορούσε να αποσπάσει το 
κράτος από την ελληνική επιχειρηµατική τάξη, καταλήγει αφενός να απορρίψει τις ιδέες 
για τη χρηµατοδότηση των ενεργειακών και βιοµηχανικών επενδύσεων από κεφάλαια 
που προέρχονται από το εξωτερικό και αφετέρου να προτείνει την εθνικοποίηση των 
κρίσιµων τοµέων της οικονοµίας όπως π.χ. τον τοµέα παραγωγής ενέργειας και τις 
µονάδες βαριάς βιοµηχανίας, θεωρώντας ότι αυτοί οι τοµείς δεν θα έπρεπε σε καµία 
περίπτωση να περάσουν στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου, εγχώριου ή ξένου 
[Μπάτσης 1977 (1947):190-192)]. 

Ο Μπάτσης προσδιορίζει τρεις πηγές εγχώριου χρηµατοδότησης τω αναγκαίων 
για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, επενδύσεων. Πρώτον, τους συναλλαγµατικούς 
πόρους του ισοζυγίου πληρωµών και τους πόρους που προέρχονταν από τις πολεµικές 
αποζηµιώσεις και τις πιστώσεις των συµµαχικών οργανισµών. ∆εύτερη πηγή 
χρηµατικών κεφαλαίων αποτελούσε το συσσωρευµένο κεφάλαιο που είχε συγκεντρωθεί 
από τους εγχώριους κύκλους της «πλουτοκρατικής ολιγαρχίας» όπως αποτελούνταν από 
τον Μπάτσηµ, κεφάλαια που είχαν συσσωρευτεί από τις αθέµιτες και κερδοσκοπικές του 
δραστηριότητες κατά τη κατοχή, δραστηριότητες που περιελάµβαναν τη συνεργασία µε 
τις κατοχικές δυνάµεις, τη µαύρη αγορά και την εκµετάλλευση του υπερπληθωρισµού 
που του επέτρεψε να αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις µε πολύ µικρότερα 
ποσά από την πραγµατική αξία αυτών που δανείστηκαν. Στην ίδια πηγή κεφαλαίων ο 
Μπάτσης τοποθετεί και τα κέρδη που αποκόµισε η «πλουτοκρατική ολιγαρχία» από τη 
διασπάθιση του συναλλάγµατος για την εισαγωγή αγαθών και πρώτων υλών που 
εισήχθησαν από την U.N.R.R.A µετά την µετακατοχική περίοδο, τα χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τρόπο απόλυτα κερδοσκοπικό από τους εισαγωγείς, αποκοµίζοντας τεράστια 
κέρδη. Στην ίδια κατηγορία, πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο τα αφορολόγητα 
εφοπλιστικά κέρδη όσο και τις χρυσές λίρες που διατέθηκαν από την Τ.τ.Ε  για την 
καταπολέµηση του πληθωρισµού και τη στήριξη της αξίας της δραχµής. Σύµφωνα µε 
τους υπολογισµούς του Μπάτση τα ποσά που είχαν συσσωρευτεί από την 
«πλουτοκρατική ολιγαρχία» ανέρχονταν στα εξήντα εκατοµµύρια δραχµές που 
αντιπροσώπευαν ως µέγεθος το εθνικό εισόδηµα του 1938-1939 [Μπάτσης 1977 
(1947):497-499)].Τρίτη πηγή διαθέσιµων χρηµατικών πόρων συνιστούσε η εσωτερική 
αποταµίευση που θα καθίστατο µέσω σύναψης εσωτερικών δανείων, διαθέσιµη για την 
χρηµατοδότηση των παραγωγικών έργων [Μπάτσης 1977 (1947):499)]. 

Οι προτάσεις Μπάτση παρά το γεγονός ότι έχουν αναλυτικό βάθος και 
διακρίνονται κατά το µάλλον ή ήττον, για τον τεχνοοικονοµικό ρεαλισµό τους, 
παρουσιάζονταν αναντίστοιχα αόριστο αναφορικά µε το ποια πολιτική εξουσία θα 
αποφάσιζε την ευρεία ανακατανοµή των πόρων που δήλωνε το πρόγραµµά του. Το 
σχέδιο Μπάτση αποτελούσε την πρόταση που συνεπαγόταν τις ριζικότερες 
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα να απουσίαζε από αυτό, πλην ορισµένων 
γενικόλογων και αόριστον διακηρύξεων περί ανεξάρτητου λαϊκού κράτους που θα 
αναλάµβανε την υλοποίηση του προγράµµατος Βαριάς Εκβιοµηχάνισης [Μπάτσης 1977 
(1947):5011)], η σύνδεση του οικονοµικού προγράµµατος µε το αντίστοιχο πολιτικό 
πρόγραµµα. 
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Η δηµοσιοποίηση των προτάσεων των Μπάτση, Ραυτόπουλου και Ζολώτα 
προκάλεσε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και υψηλού επιπέδου δηµόσιας συζήτησης για 
την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η όξυνση όµως της εµφύλιας αντιπαράθεσης και 
η κήρυξη ως παράνοµου κόµµατος του Κ.Κ.Ε οδήγησε στον ενταφιασµό το σχέδιο του 
Μπάτση και τον ίδιο στο θάνατο. Η κριτική στις προτάσεις του έµελλε να είναι η κριτική 
των όπλων, καθώς εκτελέστηκε το 1952 µαζί µε τους Μπελογιάννη και Καλουµένο. Το 
αναπτυξιακό υπόδειγµα που πρότεινε ο Μπάτσης προέβλεπε την πλήρη καθετοποίηση 
της παραγωγής µε σκοπό την ικανοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Αφετηριακή 
παραδοχή των προτάσεων αυτών ήταν ότι η καθυστέρηση της ελληνικής οικονοµίας 
οφειλόταν κυρίως στην οικονοµική και πολιτική της εξάρτηση από το εξωτερικό, 
αποδίδοντας έµφαση στην ικανότητα της ελληνικής βιοµηχανίας να αναπτυχθεί στη 
βάση µιας ισχυρής εσωτερικής κεφαλαιακής συσσώρευσης. Οι ίδιες απόψεις 
επιχειρούσαν να αντικρούσουν τις εξαιρετικά διαδεδοµένες θεωρίες που ερµήνευαν την 
οικονοµική υστέρηση της Ελλάδας ως αποτέλεσµα, µιας εγγενούς έλλειψης κεφαλαίων 
και εγχωρίων αντιλήψεις πλουτοπαραγωγικών πηγών που αποτελούσαν κοινό τόπο στο 
χώρο της εγχώριας αστικής οικονοµικής διανόησης. Η οικονοµική και πολιτική 
ανεξαρτησία αφόρετο ως τελικός στόχος που θα υλοποιούνταν µέσω της εφαρµογής του 
σχεδίου οικονοµικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Μπάτση. 

 
 

4.7.3. Η ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ 
 

Το 1952, χρονιά που τη διακυβέρνηση της χώρας ασκούσε η κεντρώα κυβέρνηση του 
Νικολάου Πλαστήρα και το σταθεροποιητικό πρόγραµµα που επέβαλαν οι Η.Π.Α, µε 
ταυτόχρονο περιορισµό της οικονοµικής βοήθειας, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, 
καταφθάνει στην Ελλάδα ο Κυριάκος Βαρβαρέσος από τη Ουάσιγκτον, όπου εργάζεται 
ως σύµβουλος στη ∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, κατόπιν 
πρόσκλησης του Πλαστήρα προκειµένου να µελετήσει το οικονοµικό πρόβληµα της 
χώρας και να προτείνει λύσεις. Ο Βαρβαρέσος παρέδωσε τις προτάσεις του υπό µορφή 
ολοκληρωµένης  µελέτης τον Ιανουάριο του ’52, µετά ένα διάστηµα περίπου τριών 
µηνών από την ανάθεση σύνταξη της µελέτης τον Ιανουάριο του ’52, µετά ένα διάστηµα 
περίπου τριών µηνών από την ανάθεση σύνταξη της µελέτης. Η εν λόγω µελέτη που 
έλαβε τον τίτλο «΄Εκθεσις επί του οικονοµικού προβλήµατος της Ελλάδος» συντάχθηκε 
στην Ουάσιγκτον αφού πρώτα ο Βαρβαρέσος συγκέντρωσε στην Ελλάδα όλα τα στοιχεία 
που δεν ήταν δυνατόν να αντλήσει στο εξωτερικό.  

Ως αφετηριακή παραδοχή ο Βαρβαρέσος τονίζει την πεποίθησή του ότι το έδαφος 
της χώρας δεν προσφέρεται για ευρείας κλίµακας κα αγροτική εκµετάλλευση, καθώς το 
µόλις το 25% του εδάφους της αποτελείται από καλλιεργήσιµες εκτάσεις και πάνω από 
113 του συνολικού εδάφους της χώρας δεν επιδέχεται οποιαδήποτε εκµετάλλευση, ενώ 
και η απόδοση του εδάφους κινείται σε χαµηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό κατά τον 
Βαρβαρέσο συνιστά µείζον οικονοµικό πρόβληµα, δεδοµένου ότι οι συνθήκες ευνοούν 
την αποδοτική καλλιέργεια µόνο ορισµένων προϊόντων, κάτι που στερεί από τη χώρα µια 
ισχυρή λειτουργική βάση για την ανάπτυξη της οικονοµίας, καθώς η γεωργία αποτελεί, 
κατά τον Βαρβαρέσο την προϋπόθεση για την δηµιουργία ισχυρής βιοµηχανικής 
ανάπτυξης και µεγέθυνσης του Εθνικού Εισοδήµατος [Βαρβαρέσος 2002(1952):87). 

Για τον Βαρβαρέσο η ύπαρξη χαµηλού αγροτικού εισοδήµατος και υψηλού 
εθνικού εισοδήµατος θα ήταν συµβατή µόνο αν στην Ελλάδα απαντώνται ευνοϊκές 
συνθήκες βιοµηχανικής ανάπτυξης, όπως ειδικευµένο εργατικό δυναµικό και κυρίως 
ικανών επιχειρηµατιών, θέτοντας έτσι ως βασική προϋπόθεση για την επιτυχή 
βιοµηχανική ανάπτυξη όχι την διαθεσιµότητα χρηµατικών κεφαλαίων, που θα 
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µπορούσαν να εξασφαλιστούν µε δάνεια, ή την επάρκεια των πρώτων υλών, αλλά την 
ύπαρξη ικανού ανθρωπίνου κεφαλαίου, που στην Ελλάδα για ιστορικούς, σύµφωνα µε 
τον Βαρβαρέσο, λόγους δεν υπήρχε. Πέραν αυτών η επίτευξη ισχυρής βιοµηχανικής 
ανάπτυξης συναρτάτε, κατά τον Βαρβαρέσο, και από το γενικότερο επίπεδο οργάνωσης 
µιας κοινωνίας και την συνεχή προσπάθεια που αυτή καταβάλλει για να ανανεώνει τις 
τεχνολογικές της δυνατότητες όπως επίσης και οι οµαλές σχέσεις κεφαλαίου και 
εργασίας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):88). 

Τον τριτογενή τοµέα (εµπόριο, ναυτιλία, τουρισµός), ο Βαρβαρέσος τον θεωρεί 
ότι δρα επικουρικά ως προς τον αγροτικό και βιοµηχανικό τοµέα και ως εκ τούτου δεν 
είναι σε θέση να µεταβάλλει ριζικά τις οικονοµικές δυνατότητες µιας χώρας. Κατά 
συνέπεια καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ούτε η φύση ούτε η ιστορία ευνόησαν την 
Ελλάδα, η µοίρα της οποίας είναι να παραµείνει µια φτωχή χώρα  

  ∆ιαπίστωση που τον  οδηγεί στο συµπέρασµα αφενός ότι ακόµα κι αν αυξηθεί 
σηµαντικά το εθνικό εισόδηµα δεν θα κατορθώσει να ενταχθεί στο κύκλο των 
οικονοµικά ισχυρά χωρών και αφετέρου ότι για να επιτευχθεί µια αισθητή αύξηση του 
ευνοϊκού εισοδήµατος θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερα έντονη προσπάθεια 
δυσανάλογα µεγάλη συγκριτικά µε αυτή που θα έπρεπε να καταβάλει µια εύπορη χώρα 
για να επιτύχει µια αντίστοιχη αύξηση του εθνικού της εισοδήµατος [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):89-90]. 

Ρεαλιστική, όσο και διορατική ήταν και οι απόψεις που εξέφερε ο Βαρβαρέσος 
αναφορικά µε την εξωτερική οικονοµική βοήθεια, και ειδικότερα αυτή του Σχεδίου 
Μάρσαλ. Τόνιζε ότι το ύψος της βοήθειας θα περιοριζόταν δραστικά, καθώς η συνέχισή 
της από τις Η.Π.Α θα παρέτεινε τη µεγάλη φορολογική επιβάρυνση του αµερικανικού 
λαού και θα µείωνε τις κοινωνικές και αναπτυξιακές δαπάνες του αµερικανικού κράτους 
στο εσωτερικό των Η.Π.Α. Εκτιµώντας ότι ήταν πιθανό να εξακολουθήσουν οι Η.Π.Α να 
παρέχουν στις σύµµαχες ευρωπαϊκές χώρες οικονοµική βοήθεια αντίστοιχου µεγέθους 
µε αυτή που χορηγούνταν στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, ο Βαρβαρέσος επισήµανε 
την ανάγκη άρσης των ψευδαισθήσεων που είχαν, ή εντέχνως καλλιεργούσαν δηµοσίως, 
ορισµένοι ιθύνοντες για τη συνέχιση της παροχής οικονοµικής βοήθειας από τις Η.Π.Α., 
µε ποσά ανάλογα µε αυτά του Σχεδίου Μάρσαλ [Βαρβαρέσος 2002 (1952):96-97]. 

Εν προκειµένω ο Βαρβαρέσος αποκλείοντας ουσιαστικά το ενδεχόµενο να 
διατηρηθεί για µακρύ χρονικό διάστηµα η αµερικανική βοήθεια στα επίπεδα του Σχεδίου 
Μάρσαλ, προτείνει την βαθµιαία απεξάρτηση της χώρας από την εξωτερική οικονοµική 
βοήθεια και την απόδοση προτεραιότητας στην ανάπτυξη των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που µπορούν να προσπορίσουν, σε βραχύ χρονικό διάστηµα, 
συναλλαγµατικούς πόρους στη χώρα [Βαρβαρέσος 2002 (1952):98-99]. Η τοποθέτηση 
του Βαρβαρέσου περί της αµερικανικής οικονοµικής βοήθειας, κατ’ ουσία αναγνωρίζει 
εµµέσως τα περιορισµένα, εν συγκρίσει µε τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί οφέλη 
που είχαν προκύψει για την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας από την εφαρµογή του 
Σχεδίου, ενώ παράλληλα απαντούσε στους υποστηρικτές της αντίληψης ότι η χώρα θα  
έπρεπε  να στηρίζει την αναπτυξιακή προοπτική της σε εξωτερικές πηγές 
χρηµατοδότησης, αντίληψη που ρητά ή απόρρητα προέβαινε στην παραδοχή ότι ήταν 
δυνατή η εισροή σηµαντικής οικονοµικής βοήθειας από τις Η.Π.Α. και µετά τον 
τερµατισµό του Σχεδίου Μάρσαλ στη βάση µιας ροµαντικής προσέγγισης που ήθελε τη 
∆ύση να οφείλει στην Ελλάδα την εκπλήρωση µιας ηθικής υποχρέωσης για τις υπηρεσίες 
που προσέφερε η Ελλάδα στον συµµαχικό αγώνα εναντίον των δυνάµεων του Άξονα. 

Επί του ζητήµατος της νοµισµατικής αστάθειας ο Βαρβαρέσος θα αφιερώσει το 
µεγαλύτερο τµήµα της έκθεσής του επιχειρώντας να ερµηνεύσει τα αίτια που τη 
συντηρούν, να περιγράψει τις αρνητικές συνέπειές της και να προσδιορίσει τα µέσα που 
θα οδηγήσουν στην νοµισµατική οµαλότητα.  
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Εν πρώτοις στηλιτεύει την πολιτική πώλησης χρυσού για το σκοπό της 
συγκράτησης της νοµισµατικής κυκλοφορίας και της στήριξης της τιµής της χρυσής 
λίρας, πρακτική που στερεί σηµαντικούς και πολύτιµους συναλλαγµατικούς πόρους από 
τη χώρα, πόροι που θα µπορούσαν να διατεθούν για την εξυπηρέτηση των εισαγωγικών 
αναγκών της χώρας και την τόνωση του παραγωγικού δυναµικού της. Επιπλέον η 
τακτική της αποθεµατοποίησης των αγαθών, η οποία οφείλεται στην νοµισµατική 
αστάθεια, ακινητοποιεί τον πλούτο της χώρας, λειτουργώντας αντιπαραγωγικά για την 
ελληνική οικονοµία. Έτερη συνέπεια του καθεστώτος νοµισµατικής ανωµαλίας είναι η 
µελλοντική προεξόφληση από τους οικονοµικούς δρώντες, µε αποτέλεσµα κανείς να µη 
είναι διατεθειµένος να προβεί σε δανεισµό, ή ακόµα και στη χρησιµοποίηση ιδίων 
κεφαλαίων, και να επιδιώκουν άπαντες να βρίσκονται στη θέση του οφειλέτη. Αυτή η 
κατάσταση στρεβλώνει τη λειτουργία το πιστωτικού µηχανισµού, καθώς η διάκριση 
ανάµεσα σε παραγωγικές και κερδοσκοπικές πιστωτικές ανάγκες καθίσταται εξαιρετικά 
δύσκολη, µε συνέπεια την υπέρµετρη επιβάρυνση των παραγωγών µε τόκους και την 
απρόσκοπτη ανάπτυξη των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):103-104]. 

Ο Βαρβαρέσος προβαίνει στην διάκριση ανάµεσα σε αντικειµενικούς και 
ψυχολογικούς παράγοντες που προκαλούν την νοµισµατική αστάθεια. Στους 
αντικειµενικούς παράγοντες περιλαµβάνονται τα δηµόσια οικονοµικά, οι τραπεζικές 
πιστώσεις και οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια. Στους ψυχολογικούς παράγοντες ο 
Βαρβαρέσος εντάσσει την κατοχική εµπειρία της εκµηδένισης της αξίας της δραχµής που 
βίωσε ο ελληνικός λαός, το φόβο της κοµµουνιστικής επικράτησης, που διακατείχε 
κυρίως τους κατόχους σηµαντικού πλούτου, και την ένταση των διεθνών σχέσεων 
ανάµεσα στις Η.Π.Α. και τη Σοβιετική Ένωση που τροφοδοτούσε το φόβο για την 
ύπαρξη άµεσης απειλής για την Ελλάδα [Βαρβαρέσος 2002 (1952):208]. 

Στην µεταπολεµική δηµοσιονοµική διαχείριση ο Βαρβαρέσος διακρίνει τη 
δηµιουργία συνθηκών πρόκλησης πληθωριστικών πιέσεων µέσω της ελλειµµατικότητας 
που εµφάνιζαν οι προϋπολογισµοί. Η έντονη ελλειµµατικότητα των µεταπολεµικών 
προϋπολογισµών αποδίδονταν από τον Βαρβαρέσο τόσο στην αύξηση των δηµοσίων 
δαπανών, πολιτικών και στρατιωτικών όσο και στην υστέρηση των φορολογικών 
εσόδων. Ωστόσο ο Βαρβαρέσος θεωρεί ότι οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων είναι 
χαµηλότεροι του προπολεµικού τους επιπέδου, παρά το ότι το εθνικό εισόδηµα είχε 
υπερβεί τα προπολεµικά του επίπεδα και οι αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων θα 
έπρεπε να είχαν υποστεί την ανάλογη αναπροσαρµογή. Το γεγονός ότι αυτό δεν κατέστη 
δυνατό αποδίδεται από το Βαρβαρέσο στο ότι πραγµατοποιήθηκαν αθρόοι διορισµοί 
δηµοσίων υπαλλήλων και δυσανάλογα πολλές προαγωγές στους ανώτερους βαθµούς της 
δηµοσίου υπαλληλικής ιεραρχίας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):110]. Αντίστοιχα την 
σηµαντική υστέρηση των φορολογικών εισόδων στο δηµόσιο ταµείο την απέδιδε στο 
χαµηλό επίπεδο οργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών και το καταρρακωµένο ηθικό 
υπαλλήλων λόγω των γλιστρών απολαβών τους [Βαρβαρέσος 2002 (1952):111]. 

Ο Βαρβαρέσος απορρίπτει την άποψη ότι η φορολογική επιβάρυνση στην 
Ελλάδα ήταν υπέρµετρα υψηλή, µια άποψη που στηριζόταν στο επιχείρηµα της 
περιορισµένης δοτικής ικανότητας τω ελλήνων, λόγω του χαµηλού εθνικού εισοδήµατος 
και επιπλέον στην ύπαρξη µιας πληθώρας έµµεσων φόρων που εισπράττονταν από  
απειράριθµα ταµεία και οργανισµούς που απορροφούσαν ένα αναλογικά, πολύ µεγάλο 
µέρος του εθνικού εισοδήµατος. Στην προσπάθειά του να αντικρούσει τα επιχειρήµατα 
αυτά ο Βαρβαρέσος υποστήριζε ότι η φορολογία µπορεί να επιφέρει µείωση του εθνικού 
εισοδήµατος  µόνο εάν οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ υψηλοί και 
λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για την εργασία και την αποταµίευση. Σε διαφορετική 
περίπτωση η φορολογία απλώς µεταβάλλει τον τρόπο χρησιµοποίησης του εθνικού 
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εισοδήµατος. Όµως αναφορικά µε την επιβάρυνση που συνιστούσε η επιβολή µιας 
πλειάδας έµµεσων φόρων που εισέπρατταν και διαχειρίζονταν από διαφόρους 
οργανισµούς ο Βαρβαρέσος θα την περιγράψει ως αναρχική φορολογική αφαίµαξη του 
κοινού, η οποία δεν θα έπρεπε να εξακολουθήσει να υφίσταται[Βαρβαρέσος 2002 
(1952):123-125]. 

Η συνολική τοποθέτησή του επί του ζητήµατος αποκρυσταλλώνεται στην άποψή 
του ότι το τρωτό σηµείο του ελληνικού φορολογικού συστήµατος δεν συνίσταται στην 
υπερβολική επιβάρυνση που προκαλεί, αλλά στην άνιση κατανοµή των φορολογικών 
βαρών που επιβάλλει [Βαρβαρέσος 2002 (1952):125]. Υποδεικνύει µάλιστα τις 
εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις και τις κοινωνικές τάξεις από τις οποίες 
προέρχονται οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών, ως το προνοµιούχο τµήµα της 
κοινωνίας που δεν εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, επιδίδεται κατά κόρον 
στην άσκηση κερδοσκοπικών πρακτικών, εκµεταλλευόµενο την κυρίαρχη οικονοµική 
του θέση συσσωρεύει µεγάλο πλούτο τον οποίο χρησιµοποιεί παραγωγικά 
µετατρέποντάς την σε χρυσές λίρες ή αποταµιεύσεις στο εξωτερικό και παράλληλα 
διάγει πολυτελή και κοινωνικά προκλητικά βίο, δεδοµένης της οικονοµικής κατάστασης 
που επικρατούσε στη χώρα . Κατόπιν τούτου ο Βαρβαρέσος υποστήριζε την ανάγκη για 
τη δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών υπέρ των οικονοµικά ασθενέστερων 
κοινωνικά τάξεων, θεωρώντας όµως δυσχερέστατο το έργο αυτό, καθώς για την 
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής δεν επαρκούσε η αντικατάσταση του φόρου καθαρών 
προσόδων, που βασίζονταν στην αναλυτική κατηγοριοποίηση των εισοδηµατικών 
πηγών, από έναν ενιαίο προοδευτικό φόρο εισοδήµατος, λόγω του χαµηλού επιπέδου 
οργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών και του κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
πλειονότητας των επιχειρήσεων, στοιχείο που ευνοούσε τις ευρέως διαδοµένες 
πρακτικές φοροδιαφυγής [Βαρβαρέσος 2002 (1952):126-127]. 

Η αναµόρφωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών και ο προσεκτικός προσδιορισµός 
του ύψους των φορολογικών συντελεστών, ώστε να αποφευχθεί η υπέρµετρη 
φορολογική επιβάρυνση που θα έδινε κίνητρα για φοροδιαφυγή, αποτελούσαν τις 
απαντήσεις, κατά τον Βαρβαρέσο στο πρόβληµα της ανακατανοµής των φορολογικών 
βαρών [Βαρβαρέσος 2002 (1952):127-131]. Παράλληλα όµως η δυνατότητα αύξησης 
των φορολογικών εσόδων είχε περιορισµένα όρια εξαιτίας της παραγωγικής διάρθρωσης 
της ελληνικής οικονοµίας, όπου ένα µεγάλο µέρος του εθνικού εισοδήµατος 
προέρχονταν από τη γεωργική παραγωγή, η οποία δεν υπόκειται ουσιαστικά στην άµεση 
φορολογία, ενώ οι περιορισµένες δυνατότητες αύξησης της άµεσης φορολογικής 
επιβάρυνσης τεκµηριώνονται στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού 
λαού που είναι η χαµηλή φορολογική συνείδηση και η προτίµηση στις έµµεσες µορφές 
φορολόγησης [Βαρβαρέσος 2002 (1952):130-134]. 

Αρνητικά αξιολογείται από τον Βαρβαρέσο και η φορολόγηση απαλλαγή που 
απολάµβαναν οι  νεόδµητες οικοδοµές υπό το πρόσχηµα της αντιµετώπισης των 
στεγαστικών αναγκών, που στην πράξη ευνοεί την ανέγερση πολυτελών κατοικιών, ενώ 
επικριτικός στέκεται και στο γεγονός της εκτεταµένης φοροδιαφυγή που χαρακτήριζε το 
εισαγωγικό κύκλωµα, το οποίο απεκόµιζε τεράστια κέρδη λόγω των ποσοτικών 
περιορισµών που ίσχυαν στην εισαγωγή αγαθών, στη µεγάλη ζήτηση που υπήρχε από 
ορισµένες οµάδες του πληθυσµού για αγαθά πολυτελείας και στη χαµηλή επίσηµη τιµή 
του συναλλάγµατος [Βαρβαρέσος 2002 (1952):138-139]. 

Περνώντας στη σφαίρα της άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής ο Βαρβαρέσος 
αξιολογεί ως λανθασµένη την πολιτική της πώλησης χρυσών λιρών προκειµένου να 
απορροφάται ρευστότητα από την οικονοµία και να µειώνονται οι πληθωριστικές 
πιέσεις. Αυτή η πρακτική χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δαπανηρή διότι στερεί 
πολύτιµους συναλλαγµατικούς πόρους από τη χώρα, και ο µόνος λόγος που αυτή η 
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πραγµατοποίηση αυτής της πολιτικής καθίσταται εφικτή είναι η οικονοµική βοήθεια που 
λάµβανε η χώρα από τις Η.Π.Α Η πολιτική αυτή συντηρούσε κατά τον Βαρβαρέσο, ένα 
φαύλο κύκλο, εφόσον στην πραγµατικότητα η πώληση χρυσών λιρών συνέτεινε στην 
απορρόφηση από την ΚΤ ρευστότητας που επαναδιοχετεύονταν στην οικονοµία µέσω 
των τραπεζικών πιστώσεων, οι οποίες µε τη σειρά τους αύξαναν την συνολική 
ρευστότητα και επανατροφοδοτούσαν τη  ζήτηση για αγορά χρυσών λιρών διαιωνίζοντας 
µια αδιέξοδη πρακτική που συν τοις άλλοις δεν κατόρθωνε να συγκρατήσει τις 
πληθωριστικές πιέσεις [Βαρβαρέσος 2002 (1952):156-157]. 

Στο ζήτηµα του όγκου των πιστώσεων, όπου πολλοί υποστήριξαν ότι ήταν 
ανεπαρκείς, ο Βαρβαρέσος αποδίδει το γεγονός αυτό στα υψηλά διαθέσιµα που κατείχαν 
οι επιχειρήσεις, δεδοµένο που σχετικοποιούσε το επιχείρηµα περί της µείωσης των 
πιστώσεων σε σχέση µε τα προπολεµικά τους επίπεδα,. Καθώς η µεγάλη ρευστότητα των 
επιχειρήσεων περιόριζε τις πραγµατικές ανάγκες για τη λήψη πιστώσεων. Το πρόβληµα 
της ανεπαρκούς πιστοδότησης ορισµένων παραγωγικών επιχειρήσεων θα ήταν δυνατό 
να επιλυθεί µε την ανακατανοµή των πιστώσεων, χωρίς κατ’ ανάγκη  να αυξηθεί ο 
συνολικός τους όγκος [Βαρβαρέσος 2002 (1952):158-159]. 

Η κριτική που ασκείται ακολούθως στο κυρίαρχο όργανο της νοµισµατικής και 
πιστωτικής πολιτικής, ήτο στη Νοµισµατική Επιτροπή έγκειται στον γενικό τρόπο 
ελέγχου των πιστώσεων, ο οποίος κρίνεται, ως ανεπαρκής για την διασφάλιση του 
επωφελούς τρόπου χρησιµοποίησης των πιστώσεων. Στο επίκεντρο της κριτικής 
Βαρβαρέσου βρίσκεται η απουσία εξειδικευµένων οργάνων και διαδικασιών που θα ήταν 
σε θέση να εξακριβώσουν την τελική και πραγµατική χρήση των πιστώσεων, και αυτό 
γιατί παρατηρούνταν το φαινόµενο διαρροής των πιστώσεων προς µη παραγωγικούς 
σκοπούς και η χρησιµοποίησή τους για κερδοσκοπικούς και καταναλωτικούς σκοπούς, 
οι οποίοι ήταν ρητά αλλότριοι προς το πλέγµα των στοχεύσεων που είχε προσδιορίσει µε 
τις αποφάσεις και τις εξαγγελίες της η Νοµισµατική Επιτροπή. Επιπλέον σε πολλές 
περιπτώσεις οι πιστώσεις δεν χορηγούνταν σε επιχειρήσεις που αντιµετώπιζαν πρόβληµα 
ρευστότητας αλλά αντιθέτως σε επιχειρήσεις µε επαρκή ίδια διαθέσιµα που διαθέτουν 
την απαραίτητη ισχύ και διασυνδέσεις ώστε να λαµβάνουν πιστώσεις, οι οποίες µάλιστα 
στις περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές δεν επιφέρουν βελτίωση της οικονοµικής 
κατάστασης της χώρας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):161].  

Η έλλειψη αποτελεσµατικού ελέγχου της χρήσης των πιστώσεων επεκτείνονταν 
και στην αδυναµία των νοµισµατικών αρχών να ελέγξουν τα κριτήρια χορήγησης 
πιστώσεων που εφάρµοζαν οι εµπορικές τράπεζες.΄Ετερο δυσµενές αποτέλεσµα του 
τρόπου άσκησης της πιστωτικής πολιτικής ήταν η πραγµατοποίηση πιέσεων για αύξηση 
των πιστώσεων σε περιόδους νοµισµατικής αστάθειας και η εσκεµµένη αναστολή της 
αποπληρωµής των δανείων προκειµένου να επωφεληθούν οι οφειλέτες από την πτώση 
της αξίας του εθνικού νοµίσµατος. Στις συνθήκες αυτές οι νοµισµατικές αρχές 
αδυνατούν να διαχωρίσουν την κερδοσκοπική από την πραγµατική ζήτηση για πιστώσεις 
και προβαίνουν αδιακρίτως στην ικανοποίηση των αιτηµάτων πιστοδότησης 
[Βαρβαρέσος 2002 (1952):161]. 

Στο στόχαστρο της κριτικής Βαρβαρέσου βρέθηκαν και οι πρακτικές των 
εµπορικών τραπεζών να παραβλέπουν τις υποδείξεις των νοµισµατικών αρχών κατά την 
εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής χορηγώντας δάνεια µε επιτόκια κατά πολύ 
υψηλότερα από αυτά που καθόριζε η Νοµισµατική Επιτροπή, παραβιάζοντας µε αυτόν 
τον τρόπο την διοικητική καθοριζόµενη σχέση χρεωστικών και πιστωτικών τόκων, µια 
σχέση που, κατά τον Βαρβαρέσο, απέδιδε ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους στις 
εµπορικές τράπεζες. Παρά ταύτα οι παροχές πιστώσεων από τις τράπεζες 
πραγµατοποιούνταν κατά αποκλειστικότητα στην δυνατότητα επικερδών τοποθετήσεων 
που θα απέφεραν τα υψηλότερα δυνατά ποσοστά κέρδους, δυνατότητα που διέθεταν 

 



 355

κατά κανόνα οι µεγάλες επιχειρήσεις που είχαν υψηλή πιστωτική επιφάνεια, χωρίς να 
εξετάζεται. Εάν οι τοποθετήσεις ήταν επωφελείς για το σύνολο της οικονοµίας προάγουν 
την παραγωγική δυναµικότητα της χώρας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):96-97], 
[Βαρβαρέσος 2002 (1952):162]. 

Ο Βαρβαρέσος προτείνει ως µέσο άσκησης πίεσης προς τις τράπεζες την επιβολή 
των πλέον δραστικών κυρώσεων προς τις τράπεζες που αψηφούν και παρακάµπτουν τις 
υποδείξεις της ΚΤ, πρόταση που συνίσταται στην διακοπή των πιστώσεων της ΚΤ, προς 
τις τράπεζες, οι οποίες άλλωστε αντλούσαν το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της 
ρευστότητάς τους από το εκδοτικό προνόµιο. Το ίδιο µέτρο πρότεινε και για τις 
επιχειρήσεις που προέβαιναν σε χρήση των πιστώσεων που λάµβαναν για σκοπούς 
αλλότριους από το σκοπό για τον οποίο τους χορηγούνταν η πίστωση [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):164]. 

Όµως το µέγιστο εµπόδιο στην εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων και στην ορθή 
εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής συνιστούσε το καθεστώς της νοµισµατικής 
αστάθειας, µια κατάσταση έλκυε την καταγωγή της από την κατοχική περίοδο η οποία 
υπονόµευε κάθε προσπάθεια µιας ορθολογικής κατανοµής των διαθέσιµων πιστωτικών 
πόρων, καθώς στρεβλώνει την λειτουργία των µηχανισµών άσκησης πιστωτικής 
πολιτικής [Βαρβαρέσος 2002 (1952):164].  

Αναφορικά µε την εισοδηµατική πολιτική και τις τιµές, ήτοι τη σχέση µισθών και 
ηµεροµισθίων µε τη διαµόρφωση του επιπέδου τιµών ο Βαρβαρέσος διαπιστώνει ότι η 
βάση της νοµισµατικής ανωµαλίας έγκειται στην ύπαρξη µονοπωλιακών ή 
ηµιµονοπωλιακών, όπως τις χαρακτηρίζει, καταστάσεων στους περισσότερους και 
εµπορικούς κλάδους, γεγονός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις που κατέχουν 
µονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή θέση στην αγορά να προσδιορίζουν, και µέσω πρακτικών 
αλληλοσυνεννόησης, το επίπεδο τιµών σε µεγάλο ύψος και να αποφεύγουν τον µεταξύ 
τους ανταγωνισµό. Παράλληλα η παλαιότητα του παραγωγικού εξοπλισµού και το 
χαµηλό επίπεδο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, που διέκρινε τη λειτουργία 
της πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων, συντελούσε στην αναβίβαση του κόστους 
παραγωγής των προϊόντων και στην ύψωση της τιµής τους [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):169]. 

Κατά τον Βαρβαρέσο το υψηλό επίπεδο τιµών δεν οφειλόταν σε υπερβάλλουσα 
ζήτηση, καθώς τα εισοδήµατα της µεγάλης µάζας του πληθυσµού αυξήθηκαν 
µεταπολεµικά σε βαθµό σηµαντικά µικρότερο σε σχέση µε την αύξηση του επιπέδου 
τιµών, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσµα την υποχώρηση της αγοραστικής δύναµης του 
µεγαλύτερου τµήµατος του πληθυσµού. Η έντονη ανισοκατανοµή αυτή του Εθνικού 
Εισοδήµατος προκαλούσε την παραγωγική καθίζηση της οικονοµίας, και ιδιαιτέρως των 
κλάδων παραγωγής βασικών καταναλωτικών αγαθών, καθώς η µείωση της αγοραστικής 
δύναµης των µισθοσυντήρητων στρωµάτων ήτοι της πλειοψηφίας του πληθυσµού δεν 
επέτρεπε την αύξηση της ζήτησης για αγαθά που ικανοποιούν τις άµεσες καταναλωτικές 
ανάγκες [Βαρβαρέσος 2002 (1952):172-173]. 

Τα µέτρα που θα έπρεπε  να ληφθούν, σύµφωνα µε τον Βαρβαρέσο, για την άρση 
των έντονων πληθωριστικών φαινοµένων είναι η αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των 
επιχειρήσεων, µέσω του µηχανισµού των πιστώσεων και της αύξησης των αδειών 
εισαγωγής ο έλεγχος των τιµών και των κερδών από κρατικές υπηρεσίες στελεχωµένες 
από ειδικό προσωπικό, ο συντονισµός µεταξύ της πολιτικής του ελέγχου των τιµών και 
της πολιτικής πιστώσεων και αδειών εισαγωγής και την αποφυγή εφαρµογής µιας 
πολιτικής µισθολογικών αυξήσεων και πληθωριστικών αναπροσαρµογών µε εξαίρεση 
τους δηµοσίου υπαλλήλους, οι αποδοχές των οποίων θα έπρεπε να αυξηθούν, καθώς 
υστερούσαν έναντι των αντίστοιχων αποδοχών των ιδιωτικών υπαλλήλων [Βαρβαρέσος 
2002 (1952):180-191]. Στην ίδια τοποθέτηση προβαίνει όµως και για τους γεωργούς, 
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καθώς θεωρεί ότι δεν αποτελεί λύση στο πρόβληµα του χαµηλού βιοτικού επιπέδου τους, 
η αύξηση των τιµών στα αγροτικά προϊόντα, αλλά η σταθεροποίηση των τιµών τους 
µέσω του καθορισµού από το κράτος τιµών ασφαλείας [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):194-195].  

O Βαρβαρέσος θίγει στην έκθεσή του και στρεβλή διαµόρφωση των τιµών 
ενοικίασης των κατοικιών µε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόστηκε το  µέτρο του 
ενοικιοστασίου, ήτοι το διοικητικό καθορισµό των ενοικίων µεταπολεµικά, µέτρο η 
λήψη του οποίου κρίνεται δικαιολογηµένη για κοινωνικούς λόγους από το Βαρβαρέσο, 
δεδοµένης της σπάνις των κατοικιών που εµφανίστηκε µεταπολεµικά, όµως ο τρόπος µε 
τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή του µέτρου ισοδυναµούσε κατά το Βαρβαρέσο 
µε δήµευση της περιουσίας των ιδιοκτητών των ενοικιαζόµενων κατοικιών, διότι οι τιµές 
των ενοικίων αυξήθηκαν κατά πολύ µικρότερο ποσοστό από ότι το κόστος διαβίωσης, µε 
άλλα λόγια ο ρυθµός αναπροσαρµογής του ύψους των ενοικίων υστέρησε σηµαντικά 
έναντι του ρυθµού µε τον οποίο αυξήθηκαν οι τιµές των υπολοίπων αγαθών και 
υπηρεσιών [Βαρβαρέσος 2002 (1952):204]. 

Η ανάλυση του Βαρβαρέσου για µισθούς και τις τιµές ως παράγοντες που 
προκαλούν τη νοµισµατική αστάθεια καταλήγει µε την πρόταση της εξάλειψης, ή εν 
πάση περιπτώσει της σηµαντικής µείωσης των διαφορών που παρουσιάζονταν ανάµεσα 
στο ρυθµό αύξησης των ενοικίων, των µισθών και ηµεροµισθίων, των τιµών γεωργικών 
προϊόντων και των τιµών των βιοµηχανικών αγαθών και υπηρεσιών βάσει των µέτρων 
που ο ίδιος εισηγήθηκε, ώστε να περιοριστούν τα υψηλά περιθώρια κέρδους που 
απέδιδαν οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες [Βαρβαρέσος 2002 (1952):206-207]. 
Φυσικά όµως η επιτυχής υλοποίηση των µέτρων αυτών προϋπέθετε την ύπαρξη ενός 
ισχυρού, ικανού και αποτελεσµατικού δηµοσίου τοµέα.  

Σχετικά µε τους ψυχολογικούς παράγοντες που συντελούσαν στη διαµόρφωση 
του ανώµαλου νοµισµατικού καθεστώτος ο Βαρβαρέσος εκτιµά ότι κατά το χρόνο 
σύνταξης της έκθεσής του οι φόβοι για την πολιτική και οικονοµική σταθερότητα της 
χώρας που οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες είναι εντελώς αβάσιµοι. Αυτή η 
εκτίµηση αιτιολογείται στη βάση της µεγάλης ισχύος, στρατιωτικής και οικονοµικής, 
των Η.Π.Α και στην αποφασιστικά τους να υπερασπιστούν την θέση τους στο διεθνές 
σύστηµα ισχύος. Αυτό, κατά τον Βαρβαρέσο, διασφάλιζε αφενός την αποφυγή µιας 
παγκόσµιας διένεξης, στην οποία θα εµπλεκόταν αναπόφευκτα και η Ελλάδα εάν 
πραγµατοποιούταν, κι αφετέρου την πολιτική και κοινωνική περιθωριοποίηση του 
κοµµουνισµού στην Ελλάδα, κάτι που άλλωστε είχε ήδη επιτευχθεί, σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις του Βαρβαρέσου, µε βάση την εκλογική δύναµη πουν είχαν συγκεντρώσει 
στην τελευταία εκλογική αναµέτρηση οι αριστερές πολιτικές δυνάµεις, ακυρώνοντας 
τους όποιους φόβους των αστικών δυνάµεων της χώρας για ενδεχόµενη επικράτηση του 
κοµµουνισµού στην Ελλάδα [Βαρβαρέσος 2002 (1952):209]. Επιπροσθέτως η άσκηση 
µια συνεπούς περιοριστικής οικονοµικής πολιτικής θα άµβλυνε ουσιωδώς την δυσπιστία 
του κοινού προς το εθνικό νόµισµα, παρά την νοµισµατική αστάθεια που επικρατούσε 
στη χώρα για µακρύ χρονικό διάστηµα θα αποκαθιστούσε την εµπιστοσύνη του κοινού 
προς τη δραχµή, παρά το βεβαρηµένο νοµισµατικό παρελθόν που συνέχισε να συνοδεύει 
το εθνικό νόµισµα µέχρι και την περίοδο που ολοκληρώθηκε η έκθεση Βαρβαρέσου.  

Ο Βαρβαρέσος αποδίδει την διατήρηση της φηµολογίας περί πιθανής ύπαρξης 
κινδύνου κοµµουνιστικής επικράτησης στην Ελλάδα και σε ενδεχόµενη πολεµική 
αναµέτρηση της Ρωσίας µε τις Η.Π.Α., σε κύκλους τα συµφέροντα των οποίων 
συνδέονται άµεσα µε κερδοσκοπικές δραστηριότητες που ευνοούνταν από την ύπαρξη 
κλίµατος αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Μάλιστα το περιβάλλον ανασφάλειας και 
νοµισµατικής αστάθειας επιδεινωνόταν εξαιτίας της δυσπιστίας που υπήρχε αναφορικά 
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µε τη βούληση και τη δύναµη του κράτους να αποκαταστήσει τη νοµισµατική 
σταθερότητα [Βαρβαρέσος 2002 (1952):212]. 

Κινούµενος στο ίδιο πλαίσιο ασκεί δριµεία κριτική στην πολιτική πώλησης 
χρυσού, καθώς αυτή  µετατράπηκε από προσωρινό σε µόνιµο µέτρο αναχαίτισης των 
πληθωριστικών πιέσεων και δεν συνοδεύτηκε από παράλληλα µέτρα που ήταν αναγκαία 
για την αποκατάσταση της νοµισµατικής οµαλότητας, µε συνέπεια να δηµιουργηθεί µια 
πολύ µεγάλη µείωση του πολύτιµου συναλλαγµατικού αποθέµατος της χώρας χωρίς να 
επιτευχθεί κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσµα στο νοµισµατικό πεδίο [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):213]. 

Αυτή η πολιτική οδήγησε στην  διαµόρφωση εξαιρετικών µεγάλων περιθωρίων 
αποκόµισης εξαιρετικών µεγάλων περιθωρίων αποκόµισης κερδοσκοπικών, µέσω της 
άντλησης πιστώσεων από επιχειρηµατίες, οι οποίοι αγόραζαν χρυσές λίρες µε τις 
πιστώσεις που λάµβαναν και αναστέλλοντας την αποπληρωµή των χρεών τους 
[Βαρβαρέσος 2002 (1952):214-215], δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο ένα φαύλο 
κύκλο ύψωσης της τιµής της χρυσής λίρας και µείωσης της αξίας της δραχµής, 
κατάσταση που διαιώνιζε την δυσπιστία προς το εθνικό νόµισµα και αναπαρήγαγε το 
καθεστώς νοµισµατικής αστάθειας, κερδοσκοπικής έξαρσης και παραγωγικής 
υστέρησης. 

Οι λύσεις που προτείνονται από τον Βαρβαρέσο για την αντιµετώπιση αυτής της 
κατάστασης είναι η άρση της απαγόρευσης χρήσης του χρυσού στις ιδιωτικές 
συναλλαγές, µέτρο που υφίστατο ως νόµος αλλά καταστρατηγείτο στην πράξη, και την 
επιβολή αναγκαστικής ρήτρας χρυσού σε όλες τις συναλλαγές του ∆ηµοσίου, της Τ.τ.Ε 
και των εµπορικών τραπεζών µε του ιδιώτες [Βαρβαρέσος 2002 (1952):215]. 

Εν συνεχεία ο Βαρβαρέσος προβαίνει στην ανάλυση των παθογενειών που 
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Οι αδυναµίες και τα τρωτά σηµεία 
στις οποίες εστιάζει την κριτική του είναι ο υπερβολικός αριθµός των δηµοσίων 
υπαλλήλων σε ορισµένες υπηρεσίες και η έλλειψή τους σε άλλες, µε το φαινόµενο να 
παρουσιάζεται υπό µορφή ανισοκατανοµής των υπαλληλικών θέσεων µεταξύ των 
υπηρεσιών του κέντρου και της επαρχίας, η κοµµατική επιρροή που ασκείται στους 
δηµοσίου λειτουργούς, στοιχείο που επηρέαζε σε µεγάλο βαθµό την απόδοση του έργου 
τους, αφού εκτέλεση της εργασίας τους διέπονταν από µεροληπτική διαχείριση και σε 
πολλές περιπτώσεις από αδιαφορία, για τις υπηρεσιακές τους υποθέσεις. Αυτή µάλιστα η 
συµπεριφορά διαπότιζε τη λειτουργία όλων των βαθµίδων της δηµοσιοϋπαλληλικής 
ιεραρχίας. Συν τοις άλλοις οι αθρόοι διορισµοί που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
δεκαετία ’42-’52, αφορούσε ένα µεγάλο ποσοστό άτοµα µε χαµηλά προσόντα, στοιχείο 
που οδήγησε στην υποβάθµιση της ποιότητας λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών 
[Βαρβαρέσος 2002 (1952):283-284]. 

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της δηµόσιας διοίκησης είχαν αποτέλεσµα 
την πληµµελή και αναποτελεσµατική διαχείριση της εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας 
και την κατασπατάληση των πολύτιµων πόρων που παρείχε αυτή, γεγονός που στοίχισε 
πολλαπλώς σε όρους οικονοµικούς και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας [Βαρβαρέσος 
2002 (1952):284]. 

Τα ωραιότερα µέτρα που θα έπρεπε να παρθούν για την αντιµετώπιση των 
δυσλειτουργιών που εµφάνιζε η δηµόσια διοίκηση ήταν η απόλυση των πλεοναζόντων 
και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα υπαλλήλων, η αποµάκρυνση των ανωτέρω και 
ανωτάτων στελεχών της δηµόσιας διοίκησης που συµµετείχαν στην κακοδιαχείριση των 
κρατικών πόρων κατά την τελευταία δεκαετία, η αναπροσαρµογή των αποδοχών των 
υπαλλήλων σε επίπεδα που θα µπορούν να καλύπτουν ικανοποιητικά τις βασικές τους 
ανάγκες, η πρόσληψη και η προαγωγή των δηµοσίων υπαλλήλων βάσει αξιοκρατικών 
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κριτηρίων, και η εξάλειψη των κοµµατικών παρεµβάσεων στη λειτουργία της δηµόσιας 
διοίκησης [Βαρβαρέσος 2002 (1952):285,286]. 

Στην ανάλυση του Βαρβαρέσου για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής 
οικονοµίας επισηµαίνεται ότι το πρόβληµα για την υπανάπτυκτων χωρών δεν συνίσταται 
µόνο στην έλλειψη κεφαλαίου και ειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, όπως 
υποστήριζε η κρατούσα αντίληψη, αλλά κυρίως στην ύπαρξη µιας σειράς πολύπλοκων 
και αλληλένδετων προβληµάτων που οφείλονται στις παθογένειες που παρουσιάζουν οι 
πολιτικές, κοινωνικές κα οικονοµικές και οικονοµικές δοµές µιας χώρας [Βαρβαρέσος 
2002 (1952):313]. Με αυτό τον τρόπο ο Βαρβαρέσος τοποθετεί το ζήτηµα της 
αναπτυξιακής της των υπανάπτυκτων κρατών κατ’ επέκταση και της Ελλάδας σε µια 
ευρύτερη αναλυτική βάση, πέρα από το πλαίσιο των «ακραιφνών» οικονοµικών 
παραγόντων που ευθύνονταν για την αναπτυξιακή αποτελµάτωση της χώρας.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας η ύπαρξη µιας διεφθαρµένης και ανίκανης 
δηµόσιας διοίκησης, η οποία αποτελεί τον απαραίτητο µηχανισµό εκτέλεσης ενός 
προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης, η δυσπιστία του κοινού προς το εθνικό νόµισµα 
και ο µεγάλος βαθµός ανισοκατανοµής του εθνικού εισοδήµατος που οδηγεί στην 
στρέβλωση της παραγωγικής διάρθρωσης και την ανορθολογική κατανοµή των 
παραγωγικών συντελεστών, συνιστούν, κατά τον Βαρβαρέσο τα σηµαντικότερα 
προσκόµµατα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):314]. 

Η τοµή όµως στην οποία προβαίνει ο Βαρβαρέσος κατά την παράθεση των 
απόψεών του για το αναπτυξιακό πρόβληµα που αντιµετώπιζε η χώρα  ήταν συνίστατο 
στην απόρριψη των αντιλήψεων και των προσεγγίσεων που θεωρούσαν την 
εκβιοµηχάνισης της Ελλάδας ως  µία εφικτή και ρεαλιστική προοπτική αλλά και ως τη 
µοναδική διέξοδο για την άρση των οικονοµικών διεξόδων που αντιµετώπιζε η χώρα και 
για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της µεγάλης µάζας του πληθυσµού της. Ειδικότερα 
η αµφισβήτηση του Βαρβαρέσου επικεντρώνεται σε περιπτώσεις χωρών οι οποίες δεν 
στερούνται πρώτων υλών κατάλληλων για την χρησιµοποίησή τους στην παραγωγική 
διαδικασία της βαριάς βιοµηχανίας και διαθέτουν πλεονάζον εργατικό δυναµικό το οποίο 
υποαπασχολούνταν στον αγροτικό τοµέα, που δεν είναι σε θέση να απορροφήσει την 
πλεονάζουσα εργατική δύναµη, ενώ επιπλέον ο στόχος της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω 
της εκβιοµηχάνισης επιδιώκεται να πραγµατοποιηθεί σε σχετικά βραχύ χρονικό 
διάστηµα [Βαρβαρέσος 2002 (1952):317]. 

Η ταχεία εκβιοµηχάνισης ακόµα και αν επιτύχει την απορρόφηση του 
πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού του αγροτικού από το βιοµηχανικό, πράγµα 
αµφίβολο, θα προκαλέσει µείωση της αγροτικής παραγωγής, συρρίκνωση του αγροτικού 
εισοδήµατος και άρα περιορισµό της εθνικής καταναλωτικής αγοράς, γεγονός που θα 
ελάττωνε τη ζήτηση για τα βιοµηχανικά αγαθά και, θα υπονόµευε τη βιωσιµότητα των 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων [Βαρβαρέσος 2002 (1952):320]. Ακόµα όµως και στην 
περίπτωση που ήταν εφικτό να πραγµατοποιηθεί απορρόφηση του πλεονάζοντος 
εργατικού δυναµικού από τη βιοµηχανία χωρίς τη µείωση της αγροτικής παραγωγής η 
αύξηση της απασχόλησης στο βιοµηχανικό τοµέα θα αύξανε τη ζήτηση τροφίµων και 
εποµένως την τιµή τους και συνεπακόλουθα το κόστος διαβίωσης, δεδοµένου ότι η 
αγροτική παραγωγή δεν θα µπορούσε να αυξηθεί. Η άνοδος του κόστους διαβίωσης θα 
ακύρωνε την ωφέλεια που θα προέκυπτε αό την άνοδο του εισοδήµατος από την 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας και κατά συνέπεια δεν θα βελτιωνόταν το βιοτικό επίπεδο της 
µεγάλης πλειονότητας του πληθυσµού που αποτελούσε το στόχο της εκβιοµηχάνισης 
[Βαρβαρέσος 2002 (1952):318]. 

Κατά την αντίληψη του Βαρβαρέσου η λύση στο πρόβληµα της αναβίβασης του 
βιοτικού επιπέδου των λαϊκών τάξεων είναι να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της 
γεωργικής παραγωγής και του γεωργικού εισοδήµατος, µέσω της διάθεσης σηµαντικών 
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πόρων από τα προγράµµατα οικονοµικής ανάπτυξης για την υλοποίηση έργων που θα 
βελτίωναν την απόδοση των καλλιεργούµενων εκτάσεων και θα αύξαναν µέγεθός τους 
[Βαρβαρέσος 2002 (1952):321]. 

Ο Βαρβαρέσος τηρεί επικριτική στάση έναντι των υποστηρικτών της ταχείας 
εκβιοµηχάνισης, καθώς αυτοί προβλέπουν η υποτιµούν τις οικονοµικές και κοινωνικές 
δυσχέρειες βιοµηχανικής ανάπτυξης κα αποδίδουν βαρύτητα µόνο στις τεχνικές 
προϋποθέσεις της εκβιοµηχάνισης. Μάλιστα ο Βαρβαρέσος θεωρεί ότι η χρησιµοποίηση 
σύγχρονων µέσων παραγωγής δεν είναι η αιτία αλλά το αποτέλεσµα της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης [Βαρβαρέσος 2002 (1952):323]. 

Ούτε όµως ο τόπος του έλληνα επιχειρηµατία προσιδιάζει στον τύπο του 
επιχειρηµατία που λειτουργεί ως κινητήριος µοχλός της διαδικασίας βιοµηχανικής 
ανάπτυξης, καθώς ο έλληνες επιχειρηµατίας αποβλέπει στον γρήγορο και εύκολο κέρδος 
και δεν καταβάλει συνεχείς και έντονες προσπάθειες για βελτίωση της οργάνωσης και 
των τεχνικών µέσων µε τα οποία πραγµατοποιείται η παραγωγική διαδικασία, ώστε να 
αναβαθµιστεί η ποιότητα των παραγόµενων αγαθών και να µειωθεί η τιµή τους, 
προκειµένου να καταστούν ανταγωνιστικά στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον 
η πρακτική της επανεπένδυσης µέρους των κερδών µε σκοπό τη βελτίωση των µεθόδων 
παραγωγής, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διαδικασίας επίτευξης και 
διατήρησης µιας ισχυρής βιοµηχανικής ανάπτυξης, απουσιάζει από τη συνήθη 
επιχειρηµατική δράση των ελλήνων επιχειρηµατιών [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):323-324]. 

Επίσης οι ολιγοπωλιακές δοµές που χαρακτήριζαν την οργάνωση των ελληνικών 
αγορών δεν προήγαγαν τον επιχειρηµατικό ανταγωνισµό και κατά συνέπεια δεν έδιναν 
κίνητρα στις επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους προβαίνοντας 
σε παραγωγικές επενδύσεις [Βαρβαρέσος 2002 (1952):325]. 

Για τον Βαρβαρέσο οι αντιλήψεις που επικρατούσαν στις υπανάπτυκτες χώρες 
για την αναγκαιότητα της εκβιοµηχάνισης ως ασφαλιστικής δικλίδας για την αποφυγή 
των συνεπειών των διεθνών οικονοµικών κρίσεων δεν ευσταθεί, πλέον, διότι ο κίνδυνος 
τέτοιου είδους κρίσεων έχει οριστικά παρέλθει. Την ευρεία διάδοση αυτών των 
αντιλήψεων την αποδίδει στις κοµµουνιστικές θεωρητικές κατασκευές που 
υποστηρίζουν δογµατικά το αναπόφευκτο της εκδήλωσης βαθιάς οικονοµικής κρίσης 
στις καπιταλιστικές χώρες. Κατά τον Βαρβαρέσο ο κίνδυνος εµφάνισης βαθιάς 
οικονοµικής κρίσης στις καπιταλιστικές οικονοµίες ήταν ανύπαρκτος διότι είχαν επέλθει 
ριζικές µεταβολές στις κρατούσες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες και αντιλήψεις, 
εξέλιξη που µεταφράζεται στο ότι δεν ήταν πλέον ανεκτή από εργατικά στρώµατα και τις 
άλλες και τις παραγωγικές τάξεις ή εκτεταµένη ανεργία και η περιορισµένη οικονοµική 
δραστηριότητα, γεγονός που υποχρέωσε την κρατική εξουσία των καπιταλιστικών 
χωρών να παρέµβει ενεργά στην οικονοµική σφαίρα, ώστε να δηµιουργήσει συνθήκες 
πλήρους χρησιµοποίησης των µέσων παραγωγής και παραγωγικής απασχόλησης του 
πληθυσµού [Βαρβαρέσος 2002 (1952):334-335]. 

Στρεφόµενος στην µελέτη των δυνατοτήτων οικονοµικής ανάπτυξης της 
Ελλάδας, επαναδιατυπώνει την θέση του περί των αναιµικών φυσικών πόρων της χώρας, 
τοποθέτηση που έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις θέσεις των Ζολώτα και Μπάτση όσο 
και µια σειρά ελληνικών και ξένων µελετών και εκθέσεων που αντέκρουαν τις 
παραδοσιακές προσεγγίσεις που θεωρούσαν που θεωρούσαν την Ελλάδα χώρα που 
στερείται σηµαντικών φυσικών πόρων. Ο Βαρβαρέσος τονίζει ιδιαίτερα ότι οι προτάσεις 
του για την οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας έχουν ως βασική τους επιδίωξη την όσο 
το δυνατόν άµεση βελτίωση του βιοτικού επίπεδου των οικονοµικά ασθενέστερων 
τάξεων του πληθυσµού. Αυτή η στόχευση συνεπάγεται όπως ρητά δηλώνει ο 
Βαρβαρέσος ότι οι επενδύσεις που κινούνται στην κατεύθυνση της υποκατάστασης των 
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εισαγωγών και µείωσης του εµπορικού ελλείµµατος της χώρας δεν θα γίνονταν 
αποδεκτές µόνο εάν η παραγωγή τους είναι οικονοµικά ασύµφορα, κι όχι απλώς γιατί θα 
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση συναλλάγµατος, µε κόστος όµως της επιβάρυνσης των 
καταναλωτών µε το υψηλό κόστος παραγωγής των προστατευόµενων εγχώριων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον η αύξηση της παραγωγής πρέπει να κατευθυνθεί στην αύξηση 
αγαθών που έχουν ανάγκη τα λαϊκά στρώµατα, όπως π.χ. οι µη πολυτελείς κατοικίες. 
Επιπροσθέτως οι επενδύσεις στις οποίες θα έπρεπε να δοθεί άµεση προτεραιότητα ήταν 
αυτές που θα είχαν βραχύ κύκλο απόδοσης προκειµένου να καθίστατο δυνατή η ταχεία 
άνοδος του βιοτικού επίπεδου του πληθυσµού της χώρας [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):340-341]. 

Σύµφωνα προς τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις που προσδιόριζε ο 
Βαρβαρέσος ως άξονες της προσπάθειας οικονοµικής ανάπτυξης κινούνται και οι 
προτάσεις του για το ποιοι τοµείς και δραστηριότητες θα έπρεπε να αναπτυχθούν στ 
βάση υλοποίησης µεγάλων επενδύσεων.  

Κατά τις αντιλήψεις του Βαρβαρέσου οι αναπτυξιακές δυνατότητες της 
ελληνικής οικονοµίας προσφερόταν εν πρώτοις για την τόνωση της αγροτικής 
παραγωγής που θα επέτρεπε τη βελτίωση των διατροφικών συνθηκών της µεγάλης µάζας 
του πληθυσµού, την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος και κατ’ επέκταση της ζήτησης 
των αγροτικών στρωµάτων για βιοµηχανικά αγαθά, ενώ παράλληλα θα αυξάνονταν και 
οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, δεδοµένου ότι η αγροτική παραγωγή θα 
στρεφόταν προς την καλλιέργεια προϊόντων που θα διέθεταν δυνατότητες διάθεσης στις 
αγορές του εξωτερικού. Προϋπόθεση των ανωτέρω ήταν βεβαίως η υλοποίηση 
εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων, χρήση βελτιωµένων σπόρων, λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων και αναβάθµιση των τεχνικών υπηρεσιών του κράτους και της 
οργάνωσης των θεσµικών δοµών που εµπλέκονταν στον κύκλο της αγροτικής 
παραγωγής [Βαρβαρέσος 2002 (1952):342-343]. 

Η ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα δεν θα λειτουργούσε, σε σχετικά σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, µόνο στην κατεύθυνση της ανόδου του βιοτικού επιπέδου του 
αγροτικού πληθυσµού, αλλά θα συνέβαλε τα µέγιστα και στην απορρόφηση της 
πλεονάζουσας εργατικής δύναµης της υπαίθρου που υποαπασχολούνταν στις αγροτικές 
εργασίες [Βαρβαρέσος 2002 (1952):343]. 

Στην προοπτική της βιοµηχανικής ανάπτυξης ο Βαρβαρέσος εκφράζει έντονους 
προβληµατισµούς αναφορικά τόσο µε τη δυνατότητα όσο και µε την σκοπιµότητα της 
βιοµηχανικής ανάπτυξης, δεδοµένης της επικρατούσας νοµισµατικής αστάθειας, της 
αποχής του ιδιωτικού κεφαλαίου από παραγωγικές επενδύσεις και των µονοπωλιακών 
και ολιγοπωλιακών συνθηκών οργάνωσης της ελληνικής αγοράς [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):344]. Ως απόρροια των παραπάνω ο Βαρβαρέσος υποστηρίζει τη συστηµατική 
προώθηση των επενδύσεων σε µικροµεσαίου µεγέθους παραγωγικές µονάδες που θα 
παρήγαγαν  αγαθά κατά κύριο λόγο ευρείας κατανάλωσης, οι οποίες θα ήταν 
διατεθειµένες α χρηµατοδοτήσουν την αύξηση της παραγωγικής τους δυναµικότητας και 
µε ίδια κεφάλαια. Επιπλέον ο Βαρβαρέσος έθετε το ζήτηµα του ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα των χρηµατοδοτούµενων παραγωγικών επιχειρήσεων και της γεωγραφικής 
τοποθέτησής τους σε περιοχές εκτός της πρωτεύουσας, ώστε αφενός να αποφευχθεί η 
διαµόρφωση ολιγοπωλιακών και µονοπωλιακών συνθηκών στην ελληνική αγορά και 
αφετέρου η αναπτυξιακή διαδικασία α συνδυαστεί και µε την ανάπτυξη της ελληνικής 
περιφέρειας, προκειµένου να αποτραπούν φαινόµενα µαζικής εξωτερικής και 
εσωτερικής µετανάστευσης.  

Στο κρίσιµο ζήτηµα της δηµιουργίας  των λεγόµενων «βασικών» βιοµηχανιών 
που θεωρούνταν από τους θιασώτες της βαριάς εκβιοµηχάνισης το κλειδί της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, όπως ήταν π.χ. οι βιοµηχανίες σιδήρου, αλουµινίου, 
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αζώτου, σόδας, λιπασµάτων κ.λπ., o Βαρβαρέσος τηρεί αρνητική στάση Η τοποθέτησή 
του αυτή στηρίζεται εν πρώτοις στη µικρή εσωτερική αγορά που δεν είναι σε θέση να 
υποστηρίζει την παραγωγή αυτών των προϊόντων σε µεγάλη κλίµακα ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συµπίεση του κατά µονάδα κόστους των προϊόντων αυτών που θα 
τα καθιστούσε ανταγωνιστικά. Αναπόφευκτα θα ήταν και η δηµιουργία µονοπωλιακών 
συνθηκών, αφού λόγω του µικρού µεγέθους της εγχώριας αγοράς θα ήταν κατ’ανάγκη 
περιορισµένος ο αριθµός των επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνταν στους 
συγκεκριµένους κλάδους [Βαρβαρέσος 2002 (1952):347]. Το υψηλό κόστος συντήρησης 
και ανανέωσης του µηχανολογικού εξοπλισµού και η απουσία του εγχώριου ανθρώπινου 
κεφαλαίου, σε επίπεδο επιχειρηµατικής τάξης και εργατικού δυναµικού συνιστούσαν 
επιπροσθέτως ανασχετικούς παράγοντες για την προώθηση της διαδικασίας βαριάς 
εκβιοµηχάνισης. Συν τοις άλλοις τα ευεργητικά αποτελέσµατα στον τοµέα της 
απασχόλησης θα ήταν πενιχρά από τις επενδύσεις σ’ αυτούς τους βιοµηχανικούς 
κλάδους, καθώς η λειτουργία των µονάδων αυτών βασίζονταν στην εντατική χρήση του 
µηχανολογικού τους εξοπλισµού, ήτοι ήταν µονάδες εντάσεως κεφαλαίου και όχι 
εργασίας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):347-348]. Επίσης και αυξηµένη διεθνής ζήτηση για 
µεταλλεύµατα  που εκδηλώθηκε µεταπολεµικά κρινόταν ως ανεπαρκή για να στηρίξει σε 
µακροχρόνια βάση την ίδρυση βιοµηχάνων σιδήρου και αλουµινίου, καθώς ο 
Βαρβαρέσος εκτιµούσε ότι η αύξηση αυτή της ζήτησης ήταν προσωρινή και βασιζόταν 
στην απόφαση των Η.Π.Α. να προβούν σε επανεξοπλισµό της ∆ύσης και 
στρατικοποίηση του Σχεδίου Μάρσαλ [Βαρβαρέσος 2002 (1952):346]. Κατά συνέπεια 
δεν θα µπορούσαν να υποστηριχτούν µακροχρόνιες βιοµηχανικές επενδύσεις σε 
βραχυχρόνιες διακυµάνσεις της ζήτησης.  

Με τις εκτιµήσεις του αυτές ο Βαρβαρέσος επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι 
δεν αρκεί η ίδρυση µονάδων στους κλάδους της βαριάς βιοµηχανίας να είναι εφικτό µόνο 
από τεχνικής άποψης αλλά και οικονοµικώς συµφέρουσα, δηλαδή ότι δεν θα επιβαρύνει 
η εσωτερική κατανάλωση µε αγαθά που θα διατίθενται σε υψηλή τιµή και θα αποφέρουν 
υψηλά κατά µονάδα προϊόντος κέρδη στους παραγωγούς. Η πιθανότητα να συµβεί κάτι 
τέτοιος είναι κατά τον Βαρβαρέσο πολύ µεγάλη εξαιτίας της επικρατούσας νοµισµατικής 
και, εν γένει, οικονοµικής αστάθειας, η άρση της οποίας συνιστούσε για τον Βαρβαρέσο 
όρο sine qua non για την δροµολόγηση της διαδικασίας βαριάς εκβιοµηχάνισης της 
ελληνικής οικονοµίας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):348-349]. 

Ο κλάδος που θα συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιµετώπιση του οικονοµικού 
προβλήµατος της χώρας, διευρύνοντας σε σχετικά βραχύ χρονικό διάστηµα το µέγεθος 
του εθνικού εισοδήµατος κα αυξάνοντας την σηµαντικά την απασχόληση ήταν η 
οικοδοµική δραστηριότητα, η ανάπτυξη του οποίου δεν απαιτούσε την εκτεταµένη 
χρήση µηχανικών µέσων και ταυτόχρονα θα απορροφούσε άµεσα το ανενεργό ή 
υποαπασχολούµενο εργατικό δυναµικό της χώρας, καθώς στη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα απασχολείται, κυρίως, ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό [Βαρβαρέσος 
2002 (1952):349]. Παράλληλα όµως η ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας, µέσω 
της υλοποίησης ενός ευρέως οικοδοµικού προγράµµατος, θα είχε πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για την οικονοµία, εφόσον θα δηµιουργούνται πολλές µικροµεσαίου µεγέθους 
επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν εγχώριες πρώτες ύλες κατά βάση 
και να τονώσουν την απασχόληση και το εισόδηµα χωρίς να απαιτηθούν µεγάλες 
συναλλαγµατικές δαπάνες. Την ίδια στιγµή η άνοδος τη οικοδοµικής δραστηριότητας θα 
ικανοποιούσε και το κριτήριο της ταχείας βελτίωσης το βιοτικού επιπέδου των 
εργατικών στρωµάτων [Βαρβαρέσος 2002 (1952):349-350], κριτήριο που 
στοιχειοθετούσε τον βασικό άξονα ανάπτυξης της επιχειρηµατολογίας του Βαρβαρέσου 
και βρίσκονταν στον αιτιολογικό πυρήνα των αναπτυξιακών του προτάσεων.  
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Στο κοµβικό ζήτηµα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι θέσεις του 
Βαρβαρέσου επιχειρούν να διαψεύσουν το επιχείρηµα ότι η ίδρυση των ενεργοβόρων 
βιοµηχανιών αρκεί για να υποστηρίζει τη δηµιουργία νέων µονάδων παραγωγής 
ηλεκτρονικής ενέργειας, καθώς και τη µείωση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος που θα 
είναι, διαθέσιµο και στους πληθυσµούς της υπαίθρου. Ο Βαρβαρέσος στηρίζοντας την 
επιχειρηµατολογία του από την εµπειρία του στις Η.Π.Α., εκτιµά ότι η διανοµή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος στις περιοχές της περιφέρειας έχει πολύ υψηλό κόστος, λόγω των 
µεγάλων αποστάσεων και της αραιής κατανοµής του πληθυσµού, γεγονός που τον οδηγεί 
στο συµπέρασµα ότι ένα αντίστοιχο εγχείρηµα θα ήταν απαγορευτικό για τα ελληνικά 
δεδοµένα. Κατά την αντίληψή του στην ελληνική περίπτωση η αύξηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας έπρεπε να συµβαδίζει µε το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας και να µην θεωρείται ως πρωθύστερο µέσο επιτάχυνσης της εκβιοµηχάνισης της 
χώρας [Βαρβαρέσος 2002 (1952):355]. 

Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση του της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας ο 
Βαρβαρέσος θεωρεί ότι παρά τις δραστικές περικοπές που πραγµατοποιήθηκαν στο 
µέγεθος της αµερικανικής οικονοµικής βοήθειας, αλλά και αυτές που προοιωνίζονταν 
στο µέλλον, δεν θα έπρεπε να δηµιουργήσουν απαισιοδοξία στους έλληνες ιθύνοντες, 
καθώς η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη λελογισµένη 
και συνετή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων. Ωστόσο δεν παραλείπει να καυτηριάσει 
και τη στρεβλή κατανοµή των πόρων της οικονοµικής βοήθειας, επισηµαίνοντας την 
έντονη ανισοκατανοµή που χαρακτήρισε την χορήγηση των βιοµηχανικών δανείων που 
δόθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, όπου το 60% των συνολικών πόρων 
κατευθύνθηκε σε 7 µόνο βιοµηχανίες, ενισχύοντας µε αυτό τον τρόπο τις µονοπωλιακές 
διαµόρφωσης των παραγωγικών δοµών της οικονοµίας, ενώ παράλληλα έθιξε και το 
ζήτηµα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς που επικράτησε στη διαχείριση των πόρων 
της αµερικανικής βοήθειας. [Βαρβαρέσος 2002 (1952):358-359]. 

 
 

4.7.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ 
 

Η  Εκθεση Βαρβαρέσου  συντάχθηκε και είδε το φως της δηµοσιότητας στα τέλη του ’51 
όταν οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες, οι θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και τα οικονοµικά 
δεδοµένα, αναφορικά µε τις αναπτυξιακές δυνατότητες και στοχεύσεις της  Ελλάδας 
είχαν διαφοροποιηθεί και αναθεωρηθεί άρδην συγκριτικά µε τις αντίστοιχες 
προπολεµικές τους εκφράσεις.Η αναγκαιότητα, αλλά και η δυνατότητα της 
εκβιοµηχάνισης, αποτελεί κοινό τόπο στις προτάσεις και τις προγραµµατικές θέσεις 
όλων των πολιτικών παρατάξεων. 

Η εκβιοµηχάνιση, που κατά το Mεσοπόλεµο, και ιδιαίτερα µετά την διεθνή 
οικονοµική κρίση, θεωρήθηκε από µερίδα της εγχώριας αστικής τάξης ως το µέσο για 
την επίτευξη της οικονοµικής αυτάρκειας της χώρας, αποτέλεσε µία στόχευση που 
αφενός  δεν συνιστούσε ένα µόνιµο και µακροπρόθεσµο στόχο της οικονοµικής 
πολιτικής και αφετέρου εντασσόταν στο πλαίσιο µιας χρονικής συγκυρίας, επιχειρώντας 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες που γεννούσε αυτή.΄Αλλωστε  την περίοδο αυτή 
απουσίαζαν οι µελέτες που θα καταδείκνυαν το µέγεθος των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
της χώρας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές που παρείχαν στη χώρα. 

Οι έρευνες και οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν από ξένους εµπειρογνώµονες 
κατά τη διάρκεια του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, οι ανάλογες προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από οµάδα µηχανικών της Ε.Τ.Ε. µε επικεφαλείς του Ραυτόπουλο και 
Κουκουβέλη  κατά την κατοχή και κατά τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης, οι µελέτες 
που εκπονήθηκαν από την οµάδα του µηχανικού ∆οξιάδη την πρώτη µεταπολεµική 
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περίοδο για λογαριασµό του Ο.Α., όπως και οι εκθέσεις των αµερικανικών αποστολών 
ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων της χώρας και ιδιαίτερα την υψηλή 
διαθεσιµότητα των πόρων που η αξιοποίησή τους θα δηµιουργούσε τους όρους για την 
ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας στη χώρα, όπως ήταν οι υδατοπτώσεις και τα 
κοιτάσµατα λιγνίτη που η εκµετάλλευσή τους θα παρείχε το απαιτούµενο ενεργειακό 
δυναµικό και τα µεταλλεύµατα, τα οποία θα αποτελούσαν την πρώτη ύλη για την 
κατασκευή τελικών ή ενδιάµεσων προϊόντων για µια σειρά βασικών βιοµηχανιών που θα 
έθεταν σε κίνηση την διαδικασία εκβιοµηχάνισης.  

Η σύγκλιση που εκδηλωνόταν µεταπολεµικά στο σύνολο του πολιτικού 
φάσµατος αναφορικά µε την αναγκαιότητα, αλλά και τη δυνατότητα, εκβιοµηχάνισης 
της ελληνικής οικονοµίας στοιχειοθετούσε µια επιφανειακή συµφωνία ως προς την 
µορφή της αναπτυξιακής στόχευσης όχι όµως και ως προς το περιεχόµενο και τις 
προϋποθέσεις της. Η έκθεση Βαρβαρέσου µέσα σε αυτό το κλίµα σε ευρεία σύγκρουση 
µε τις κρατούσες απόψεις και επιχειρεί να διαλύσει την επίπλαστη και εύθραυστη 
οµοφωνία που παρουσιάζεται στο ζήτηµα του αναπτυξιακού προσανατολισµού της 
χώρας.  

Η επιχειρηµατολογία του  Βαρβαρέσου στόχευε στο να καταδείξει όχι µόνο τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις της επιτυχούς υλοποίησης του εγχειρήµατος της 
εκβιοµηχάνισης που απουσίαζαν τη δεδοµένη χρονική περίοδο, όπως ήταν η 
νοµισµατική σταθερότητα, αλλά και τις εγγενή αδυναµίες  του ελληνικού 
κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού να υποστηρίξει την προσπάθεια για ταχεία 
εκβιοµηχάνιση της χώρας. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναµικού επιχειρηµατικού και 
εργατικού κατάλληλου για τέτοιου είδους αναπτυξιακά εγχειρήµατα, η ανεπαρκής και 
διεφθαρµένη δηµόσια διοίκηση και η καθυστέρηση του αγροτικού τοµέα, λόγω του 
άγονου εδάφους της χώρας που δεν ευνοούσε την καλλιέργεια ενός µικρού αριθµού 
προϊόντων, µε αποτέλεσµα να είναι χαµηλή η εγχώρια ζήτηση για βιοµηχανικά αγαθά, 
αλλά και οι πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία να τελούν υπό καθεστώς σπανίς εξαιτίας των 
ανεπαρκών φυσικών πόρων της χώρας, συνιστούσαν τους βασικότερους λόγους που η 
ταχεία εκβιοµηχάνιση της χώρας, κατά τον Βαρβαρέσο δεν ήταν εφικτή.   

Είναι εµφανές ότι αυτή η τοποθέτηση το Βαρβαρέσου περί σπανίς  των φυσικών 
πόρων της χώρας δεν ανταποκρινόταν στην µεταπολεµική ελληνική πραγµατικότητα και 
έλυνε την προέλευσή της στα πολεµικά ερµηνευτικά σχήµατα που επιχειρούσαν να 
αιτιολογήσουν την αναπτυξιακή υστέρηση της χώρας.  

Η µονοπωλιακή διάρθρωση της ελληνικής αγοράς και ο δραστικός περιορισµός 
της αµερικάνικης βοήθειας συγκροτούσαν δύο επιπρόσθετους λόγους της πεσιµιστικής 
προσέγγισης που αποτυπωνόταν στην έκθεση Βαρβαρέσου για τους οποίους κρινόταν ως 
ατελέσφορη η προσπάθεια ταχείας εκβιοµηχάνισης.  

Θεµελιώδης όµως άξονας γύρω από τον οποίο αρθρώνεται η επιχειρηµατολογία 
του Βαρβαρέσου και προσδιορίζει το περιεχόµενο των προτάσεών του είναι η στόχευση 
της όσον το δυνατόν πιο άµεσης βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πλατιών 
εργατικών στρωµάτων. Υπό το πρίσµα αυτό ο Βαρβαρέσος απορρίπτει την ανάπτυξη, 
µέσω της διαδικασίας ταχείας εκβιοµηχάνισης, και προτάσσει για την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου της µεγάλης µάζας του πληθυσµού, την απορρόφηση του 
πλεονάζοντος εργατικού δυναµικού και την άµεση αύξηση του εθνικού εισοδήµατος την 
ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα, µέσω των απαραίτητων τεχνικών έργων, την ανάπτυξη 
της οικοδοµικής δραστηριότητας και της «ελαφριάς» βιοµηχανίας ήτοι βιοµηχανιών που 
παράγουν αγαθά ευρείας κατανάλωσης και η λειτουργία τους δεν απαιτεί τη χρήση 
µεγάλων µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ το µέγεθος των µονάδων θα πρέπει να 
είναι µικρό, ώστε να λειτουργούν πολλές και αναγκαστικές επιχειρήσεις για την αποφυγή 
διαµόρφωση µονοπωλιακών συνθηκών. 
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Ο Βαρβαρέσος δεν ήταν αρνητικά στο ενδεχόµενο της εκβιοµηχάνισης, αλλά 
θεωρούσε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει σε βάθος χρόνου και αφού αρθούν οι παράγοντες 
που καθιστούσαν την προοπτική της ταχείας εκβιοµηχάνισης προβληµατική  και 
αλυσιτελή. Στους παράγοντες αυτούς προσέθετε και τις ανύπαρκτες ή πληµµελείς 
τεχνοοικονοµικές µελέτες που θα διερευνούσαν την σκοπιµότητα, τη βιωσιµότητα και 
την αποδοτικότητα των τεχνικών έργων και των βιοµηχανικών επενδύσεων που 
απαιτούνταν για την υλοποίηση του προγράµµατος εκβιοµηχάνισης.  

Προκύπτει συνεπώς ότι ο Βαρβαρέσος δεν αντιµετώπιζε το οικονοµικό 
πρόβληµα της Ελλάδας βασικά ως µία διαδικασία κεφαλαιακή συσσώρευση, αλλά 
πρωτίστως ως ανάγκη αναβάθµισης του βιοτικού επιπέδου της µεγάλης πλειονότητας 
του πληθυσµού, στοιχειοθεσία που δεν εντασσόταν στον κύκλο των προτεραιοτήτων της 
αναπτυξιακής πρότασης που διατύπωσε ο Ξενοφών Ζολώτας. 

Η Έκθεση Βαρβαρέσου αποτέλεσε αντικείµενο σφοδρής κριτικής, καθώς 
επιχειρούσε να καταρρίψει το µεταπολεµικό αναπτυξιακό όραµα, όπως αυτό είχε ως 
προς τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, σχηµατοποιηθεί τόσο από τις αστικές 
κοινωνικές δυνάµεις όσο και από την ελληνική Αριστερά. Η Αριστερά θα θεωρήσει την 
έκθεση ως µία αντιδραστική πρόταση που εκφέρεται από ένα εκπρόσωπο του ελληνικού 
αστισµού  και στην καλύτερη περίπτωση την δριµεία κριτική που ασκείται στην έκθεση 
από την εγχώρια αστική διανόηση ως µία ενδοιαστική αντιπαράθεση. Ο αναπτυξιακός 
αναπροσανατολισµός και η αποφυγή της άµεσης εκβιοµηχάνισης που συνιστούν τον 
πυρήνα της επιχειρηµατολογίας της έκθεσης Βαρβαρέσου εκλαµβάνοντας από την 
Αριστερά ως ένας ένοχος συµβιβασµός των συµφερόντων του ελληνικού αστισµού της 
σταθεροποίησης της ελληνικής οικονοµίας σε χαµηλότερα επίπεδα ισορροπίας από αυτά 
που υπόσχονταν οι θιασώτες της εκβιοµηχάνισης.  

Από την άλλη, η µερίδα της εγχώριας, αστικής τάξης που υποστήριζε την 
προοπτική της άµεσης, κυρίως γιατί αυτός ο αναπτυξιακός προσανατολισµός γεννούσε 
προσδοκίες για την συνέχιση µιας πολιτικής γενναιόδωρος οικονοµικής βοήθειας  των 
Η.Π.Α προς την Ελλάδα εξέλιξη που θα δηµιουργούσε δυνατότητες για την ελληνική 
επιχειρηµατική τάξη διεύρυνσης της οικονοµικής της ισχύς και κατ’ επέκταση παγίωση 
της κοινωνικοπολιτικής της κυριαρχίας. Οι προσδοκίες για εισροή σηµαντικών πόρων 
από την υιοθέτηση µιας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα βασίζονταν στην 
εκβιοµηχάνιση, καλλιεργούσε το έδαφος για την σφυρηλάτηση µιας επιφαινόµενης 
συναίνεσης του πολιτικού προσωπικού αναφορικά µε τον µεταπολεµικό αναπτυξιακό 
προσανατολισµός της χώρας, στην πραγµατικότητα όµως οι αποκλίσεις στις 
προσεγγίσεις που εκφράζονταν για τα µέσα, τους τρόπους το χαρακτήρα και τις 
στοχεύσεις της ανάπτυξης µέσω της εκβιοµηχάνισης, ήταν τεράστιες  και δεν 
επιδέχονταν συµβιβασµούς. Άλλωστε προκαλεί, αν µη τι άλλο, σοβαρά ερωτηµατικά η 
υιοθέτηση µιας αναπτυξιακής στρατηγικής για την αξιοπιστία και την σκοπιµότητά της 
Η επίκληση της βιοµηχανικής ανάπτυξης από τους εκπροσώπους του ελληνικού 
αστισµού δεν αποτελούσε στην πραγµατικότητα παρά µια κίνηση πολιτικού τακτισµού, 
χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόµενο, που αποσκοπούσε στην εδραίωση του αστικού 
καθεστώτος και την αποφυγή άσκησης κριτικής εναντίον της για τις παθογένειες, και τις 
υστερήσεις που αναπαρήγαγαν οι επιχειρηµατικές της πρακτικές, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα την µετακύλιση των ευθυνών της σε παράγοντες που βρίσκονταν εκτός του 
εγχωρίου συσχετισµού δυνάµεων. Βασισµένη στην εκβιοµηχάνιση µε δεδοµένη την 
δεδηλωµένη απροθυµία των Η.Π.Α., µέσω κυρίως των εκθέσεων των αµερικανικών 
οικονοµικών αποστολών στην Ελλάδα, να στηρίζουν οικονοµικά το εγχείρηµα της 
εκβιοµηχάνισης.  

Η Έκθεση Βαρβαρέσου ήρθε να αποδηµήσει το όραµα της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης που εξέφραζε το κυρίαρχο τµήµα του εγχώριου αστικού χώρου, προκαλώντας 

 



 365

αµηχανία και έντονες αντιδράσεις στην αστική διανόηση και στους πολιτικούς και 
επιστηµονικούς κύκλους του ελληνικού αστισµού. Η τύχη της έκθεσης Βαρβαρέσου, 
λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική συγκυρία και το κοινωνικοοικονοµικό και πολιτικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε, δεν θα µπορούσε να είναι άλλη από αυτή που 
υπήρξε άσκηση δριµύτατης και αποσπασµατικής κριτικής, και η απόρριψή της από τους 
φορείς διαµόρφωσαν και άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής. 

 
 

4.7.5. Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΖΟΛΩΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ 
 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη σηµασία κατέχει, ανάµεσα στις άλλες, η κριτική 
που ασκείται στην έκθεση Βαρβαρέσου από τον Ξενοφώντα Ζολώτα καθώς ο τελευταίος  
υπήρξε αφενός ο βασικότερος εκφραστής της αναπτυξιακής στρατηγικής της άµεσης 
εκβιοµηχάνισης από το χώρο της εγχώριας αστικής διανόησης και αφετέρου γιατί οι 
δηµόσιες θέσεις που κατέλαβε του παρείχαν τη δυνατότητα να ασκήσει επί µακρά σειρά 
ετών καθοριστικότατο ρόλο στη χάραξη και την εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής 
της χώρας, µε εξαιρετικό διευρυµένο µάλιστα εύρος αρµοδιοτήτων.  

Ο Ζολώτας διασαφηνίζει εξ’ αρχής ότι η κριτική του, που ασκήθηκε µέσα από τις 
στήλες του περιοδικού τη θεώρηση Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, στο τµήµα 
της έκθεσης που άπτεται του ζητήµατος της οικονοµικής ανάπτυξης. Η κριτική του έχει 
ως αφετηρία τις  διαπιστώσεις  στις οποίες προβαίνει ο Βαρβαρέσος για τα περιορισµένα 
αναπτυξιακά αποτελέσµατα που είχε η γενναία οικονοµική βοήθεια που παρείχαν. Οι 
Η.Π.Α προς την Ελλάδα. Ο Ζολώτας αποδίδει τα περιορισµένα οφέλη που είχε για την 
Ελλάδα η εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ στη διεξαγωγή του Εµφυλίου Πολέµου και 
στις πολιτικές ανωµαλίες που προκάλεσε αυτός στην αναποφασιστικότητα των 
ελληνικών κυβερνήσεων να συµπιέσουν τις καταναλωτικές δαπάνες και να προωθήσουν 
τις παραγωγικές επενδύσεις και στην ανορθολογική κατανοµή των πόρων της 
οικονοµικής βοήθειας, κατανοµή που έθεσε στο περιθώριο την υλοποίηση των µεγάλων 
ενεργειακών, αρδευτικών και βιοµηχανικών έργων. Κατά τον Ζολώτα η έκθεση 
Βαρβαρέσου δεν επισηµαίνει τις αστοχίες και τις παραλείψεις στην εκτέλεση του 
προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και περιορίζει στο ελάχιστο τις 
παραγωγικές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, ενώ η κατανοµή των πόρων που προτείνει 
πραγµατοποιείται χωρίς ορθή οικονοµική αξιολόγηση (Ζολώτας 1952β:3-4). 

Ο περιορισµός των επενδύσεων σε δολλάρια και η ανορθόδοξη, από άποψη 
οικονοµικής απόδοσης, κατανοµή τους που προτείνει ο Βαρβαρέσος συνιστούν για τον 
Ζολώτα την ουσιαστική µαταίωση του προγράµµατος οικονοµικής ανάπτυξης που θα 
στηρίζεται στην εκβιοµηχάνιση, γεγονός που θα είχε, σύµφωνα µε τον Ζολώτα, 
αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση, το εθνικό εισόδηµα, το βιοτικό επίπεδο και το 
ισοζύγιο πληρωµών της χώρας (Ζολώτας 1952β:4-6). 

Ο Ζολώτας προκειµένου να υποστηρίζει την επιχειρηµατολογία του για την 
αναγκαιότητα και την δυνατότητα, από πλευράς χρηµατοδότησης  των επενδύσεων, 
υλοποίηση του προγράµµατος βιοµηχανικής ανάπτυξης επικαλείται τις µελέτες διεθνών 
οργανισµών, και ιδιαίτερα του F.A.O, για το εφικτό της εκβιοµηχάνισης της χώρας, όπως 
επίσης και την δυνατότητα συνέχισης της  παρεχόµενης οικονοµικής βοήθειας, βάσει 
των δηλώσεων που πραγµατοποίησαν αρµόδια στελέχη του Ο.Η.Ε και της Παγκόσµιας 
Τράπεζας. Ο ίδιος µάλιστα αισιοδοξεί ότι η οικονοµική βοήθεια από τις Η.Π.Α θα 
συνεχιστεί τα επόµενα έτη µε τους ίδιους ρυθµούς, σε αντίθεση µε τον Βαρβαρέσο που 
εκτιµούσε ότι οι Η.Π.Α θα προέβαιναν σε δραστικό περιορισµό της οικονοµικής 
βοήθειας, και η Ελλάδα θα πρέπει να βασιστεί στους πόρους της βοήθειας, και όχι στη 
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σύναψη δανείων, για να πραγµατοποιήσει τις επενδύσεις που απαιτούνταν για την 
εφαρµογή του προγράµµατος βιοµηχανικής ανάπτυξης ( Ζολώτας 1952 : 7-9). 

Η αποδυνάµωση της επιχειρηµατολογίας Βαρβαρέσου περί της σκοπιµότητα 
ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα, επιδιώκεται από τον Ζολώτα, µε την επίκληση της 
έκθεσης του κλιµακίου του F.A.O που επισκέφθηκε την Ελλάδα το περιεχόµενο της 
οποίας ήταν επεξεργασία και η διατύπωση προτάσεων για την προαγωγή της ελληνικής 
γεωργίας.. Τα πορίσµατα στα οποία καταλήγει η έκθεση της αποστολής F.A.O, και τα 
οποία επικαλείται o Ζολώτας προκειµένου να αποδηµήσει τις συστάσεις της έκθεσης 
Βαρβαρέσου, είναι ότι ακόµα και αν γίνουν αποδεκτές οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις για 
επίτευξη ταχείας προόδου στις καλλιεργητές µεθόδους και αρδευτικά συστήµατα η 
ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα δεν θα επαρκεί για να προσφέρει αποδοτική εργασία και 
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού, ενώ µε την 
εισαγωγή βελτιωµένου και πιο αποδοτικού παραγωγικού εξοπλισµού θα µειωθούν οι 
απαιτήσεις χρησιµοποίησης εργατικού δυναµικού στη γεωργική παραγωγή και αυτή η 
εξέλιξη θα δώσει ώθηση στο πλεονάζον εργατικό δυναµικό της υπαίθρου να αναζητήσει 
ευκαιρίες απασχόλησης στα αστικά κέντρα και ειδικότερα στο χώρο της βιοµηχανίας 
κάτι που θα είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί αισθητά το ποσοστό του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού που θα απασχολείται στον αγροτικό τοµέα. Στο ίδιο πλαίσιο συµπερασµάτων 
η έκθεση της αποστολής F.A.O συνιστούσε την υιοθέτηση µακροπρόθεσµη βάση της 
στρατηγικής της  βιοµηχανικής ανάπτυξης και τον περιορισµό της συµµετοχής του 
γεωργικού τοµέα στο σχηµατισµό του εθνικού προϊόντος (Ζολώτας 1952:18-19). 

Ο Ζολώτας επισηµαίνει ότι οι τοποθετήσεις του διαχρονικά ήταν 
ευθυγραµµισµένες µε την προοπτική της ανάπτυξης της χώρας που θα βασιζόταν στην 
εκβιοµηχάνιση της χώρας µέσω της αξιοποίησης των εγχώριων φυσικών πόρων, και 
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική συµµετοχή του στη σύνταξη του υποµνήµατος 
του τριετούς προγράµµατος 1950-155 που εκπονήθηκε από το υπουργείο Συντονισµού 
και το οποίο κινούνταν στις ίδιες κατευθύνσεις στις οποίες κινούνταν και οι εκτιµήσεις 
του ίδιου του Ζολώτα, όσον αφορά την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα της χώρας να 
κινηθεί στο δρόµο της βιοµηχανική ανάπτυξης. Υπογραµµίζει επίσης ότι οι προτάσεις 
της έκθεσης Βαρβαρέσου βρίσκονται στον αντίποδα του συνόλου των αντίστοιχων 
προτάσεων και εισηγήσεων που έχουν διατυπωθεί από έλληνες και ξένους ειδικούς πάνω 
στο ζήτηµα της αναπτυξιακής οδού που θα έπρεπε να ακολουθήσει µεταπολεµικά η χώρα 
(Ζολώτας 1952:19-20). 

Ιδιαίτερη µνεία όµως γίνεται από τον Ζολώτα στις επιπτώσεις των αναπτυξιακών 
προτάσεων του Βαρβαρέσου στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας. Κατά τον Ζολώτα η 
έκθεση Βαρβαρέσου δεν λαµβάνει υπόψη τη µείωση των εισαγωγών που θα µπορούσε να 
προέλθει από την ενεργειακή και βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας και θέτει όλο το 
βάρος για τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών στην αύξηση των 
εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων που θα προέλθει από τη µείωση του κόστους 
παραγωγής τους, µείωση που ο Ζολώτας αµφισβητεί ότι µπορεί να επιτευχθεί µε 
δεδοµένη την αύξηση του πληθυσµού που θα απασχολείται στην αγροτική παραγωγή, 
όπως προτείνει ο Βαρβαρέσος στοιχείο που θα επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των 
αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον ο Ζολώτας το εκτιµά ότι οι τιµές των βασικών 
εξαγώγιµων ελληνικών προϊόντων όπως η σταφίδα, ο καπνός και το ελαιόλαδο, δεν θα 
βελτιωθούν, καθώς θα αντιµετωπίσουν τον οξύ διεθνή ανταγωνισµό, αδυνατώντας να 
ενισχύσουν τις συναλλαγµατικές εισροές της χώρας κατ’ ουσία οι εκτιµήσεις 
Βαρβαρέσου δεν προβλέπουν καµία σηµαντική αναδιάρθρωση της προπολεµικής 
οικονοµικής δοµής της χώρας και των µεταβολών που έχουν επέλθει στις διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον µεταπολεµικά µε αποτέλεσµα να οδηγείται σε εσφαλµένα 
συµπεράσµατα για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η µεταπολεµική 
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οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας και για την διάρθρωση του µεταπολεµικού ισοζυγίου 
πληρωµών της χώρας (Ζολώτας 1952:21-22). 

Οι προτάσεις Ζολώτα για το δέον γενέσθαι, που σε ορισµένα σηµεία τους 
συµπίπτουν µε τις διαπιστώσεις Βαρβαρέσου, αφορούν την αναδιοργάνωση και 
ανασυγκρότηση του κρατικού µηχανισµού ώστε να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας το 
έργο της ανασυγκρότησης, την αλλαγή της παθογενούς συµπεριφοράς του ιδιωτικού 
κεφαλαίου που επιδίδονταν σε µη παραγωγικές επενδύσεις και στη φυγάδευση 
κεφαλαίων στο εξωτερικό, τη δηµοσιονοµική πειθάρχηση του κράτους και την αποφυγή 
λήψης αλλοπρόσαλλων και αντιφατικών µέτρων, προκειµένου να δηµιουργηθούν όροι 
οικονοµικής σταθερότητας και η ανάγκη για επίδειξη αποφασιστικότητας από πλευράς 
πολιτικής ηγεσίας για την εφαρµογή πολιτικής µείωσης της κατανάλωσης και 
διοχέτευσης των περιορισµένων διαθέσιµων πόρων σε παραγωγικές επενδύσεις 
(Ζολώτας 1952:22-23). 

Καταλυτικά ο Ζολώτας εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η αµερικανική 
οικονοµική βοήθεια θα συνεχιστεί µε προϋπόθεση ότι η οικονοµική πολιτική θα 
προσαρµοστεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις του και θα επιδιώξει µε συνέπεια την 
οικονοµική της ανόρθωση µέσω των παραγωγικών επενδύσεων µε γνώµονα την 
εκβιοµηχάνιση της χώρας (Ζολώτας 1952:23). 

 
 

4.8. Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΧΜΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Το σταθεροποιητικό πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
’50, µέσω της λήψης µέτρων που προέβλεπαν δηµοσιονοµική συστολή και πιστωτική 
συρρίκνωση, οδήγησε στο να παραµείνει κατά το 1952 σχεδόν αµετάβλητο το γενικό 
επίπεδο τιµών. Αυτή η ανάσχεση των πληθωριστικών πιέσεων δεν σηµατοδοτούσε την 
οριστική αποκατάσταση της νοµισµατικής ισορροπίας καθώς τα αίτια των έντονων 
πληθωριστικών πιέσεων ήταν δοµικού χαρακτήρα και δεν οφείλονται σε συγκυριακές 
ανισορροπίες της οικονοµικής δραστηριότητας. Σαφής ένδειξη αυτού του γεγονότος 
αποτελούσε η ενδηµική δυσπιστία απέναντι στη δραχµή που δεν επέτρεπε στις ιδιωτικές 
αποταµιεύσεις να συγκεντρωθούν στις τράπεζες. Οι τοποθετήσεις των χρηµατικών 
πλεονασµάτων κοινού στρέφονταν κυρίως στον αποθησαυρισµό χρυσών λιρών στην 
αγορά συναλλάγµατος στην απόκτηση αγαθών και στην αποθεµατοποίησή τους µε 
σκοπό την τεχνητή ύψωση της τιµής τους και την πώλησή τους σε πολύ υψηλές τιµές και 
στην αγορά ακινήτων και την κατασκευή οικοδόµων. 

 Η ακολουθούµενη όµως αυτή τακτική από µέρους του κοινού κατέτεινε στη 
χρηµατοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων από κεφάλαια της Τ.τ.Ε, που σε 
συνδυασµό  µε την κάλυψη των δηµοσιονοµικών αναγκών σε µεγάλο βαθµό από το 
εκδοτικό προνόµιο, ενέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνταν από τη 
διεύρυνση της νοµισµατικής κυκλοφορίας ως απόρροια της προσφυγής στο εκδοτικό 
προνόµιο για την παροχή ρευστότητας προς τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  

Ένα ακόµα δεδοµένο που προβληµάτιζε έντονα τις νοµισµατικές αρχές ήταν η 
έντονη ελλειµµατικότητα που εµφάνιζε το ισοζύγιο πληρωµών, τα ελλείµµατα του 
οποίου καλύπτονται από τη χορήγηση της αµερικανικής βοήθειας. Η δραστική περικοπή 
όµως της αµερικανικής βοήθειας που θεωρούνταν ως βέβαιη εξέλιξη που 
επιβεβαιωνόταν και από τις εκτιµήσεις της Έκθεσης Βαρβαρέσου σχετικά µε τις 
µελλοντικές εισροές της αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, έθετε σε κατάσταση 
δραµατικής επισφάλειας τη διατήρηση της ισορροπίας στο ισοζύγιο εξωτερικών 
συναλλαγών προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στη διοίκηση της Τ.τ.Ε. για τις επιπτώσεις 
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που θα επέφερε στη νοµισµατική σταθερότητα η αδυναµία κάλυψης των ελλειµµάτων 
του ισοζυγίου πληρωµών. 

Επιπροσθέτως ο ταχύς ρυθµός ανόδου των τιµών στο εσωτερικό της χώρας, που 
δεν ήταν δυνατόν να ακολουθείται από αντίστοιχες αναπροσαρµογές των τιµών του 
συναλλάγµατος διαµόρφωνε µια µόνιµη κατάσταση ανισορροπίας των αγοραστικών 
δυνάµεων ανάµεσα στη δραχµή και τα ξένα νοµίσµατα. Οι υποτιµήσεις της δραχµής 
πραγµατοποιούνταν µε χρονική υστέρηση προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας 
ανασχετικός παράγοντας στις πρόσθετες υψωτικές επιδράσεις από την ανατίµηση των 
ξένων νοµισµάτων στο εσωτερικό επίπεδο τιµών και στο κόστος διαβίωσης. 

Στις αρχές του ’53 οι επίσηµες τιµές συναλλάγµατος εµφάνιζαν υπερτιµηµένη 
την εξωτερική αξία της δραχµής. Αυτό σήµαινε ότι η διατήρηση της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας της δραχµής σε τεχνητά χαµηλό επίπεδο προσέθετε σοβαρές δυσχέρειες στο 
παραδοσιακά ελλειµµατικό ισοζύγιο πληρωµών, καθώς προκαλούσε µεγάλες δυσκολίες 
στις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας, που αφορούσαν κυρίως ορισµένα αγροτικά 
προϊόντα και ταυτόχρονα αποθάρρυνε την εισροή άδηλων πόρων και κεφαλαίων στην 
χώρα. Παράλληλα η υπερτιµηµένη δραχµή ενίσχυε την ήδη ισχυρή τάση για εισαγωγές 
σε έκταση που δεν επέτρεπαν οι περιορισµένοι συναλλαγµατικοί πόροι της χώρας.  

Τα µέτρα που λαµβάνονταν για τη βελτίωση της εικόνας στο ισοζύγιο πληρωµών 
αποδείχτηκαν ατελέσφορα και αποσπασµατικά, καθώς διαµόρφωναν ουσιαστικά ένα 
καθεστώς πολλαπλών τιµών συναλλάγµατος επιτείνοντας την αβεβαιότητα και τη 
σύγχυση στη διεξαγωγή των συναλλαγών. Μέτρα όπως η επιδότηση των εξαγωγών και η 
επιβολή εισφορών στις εισαγωγές επέφεραν µια διττή επιβάρυνση στο κοινωνικό σύνολο 
µε ετεροβαρείς επιπτώσεις για τα διάφορα εισοδηµατικά στρώµατα, αφενός γιατί οι 
εξαγωγικές επιδοτήσεις απορροφούσαν πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ 
δηµιούργησαν και ένα επαχθέστερο φορολογικό περιβάλλον, και αφετέρου διότι  το 
βάρος από τις εισφορές που κατέβαλαν οι εισαγωγείς το µετακυλούσαν στις τιµές των 
αγαθών. Συν τοις άλλης η υπερτιµηµένη δραχµή στην πράξη λειτουργούσε στην 
κατεύθυνση της αποκόµισης υψηλών κερδών από τους εισαγωγείς, οι οποίοι 
εκµεταλλευόµενοι την αναιµική  εγχώρια παραγωγή διέθεταν τα προϊόντα τους σε 
υψηλές τιµές επωφελούµενοι ταυτόχρονα από το ότι ήταν σε θέση να προµηθεύονται τα 
εισαγόµενα προϊόντα σε σχετικά χαµηλές τιµές λόγω της χαµηλής τιµής του 
συναλλάγµατος (Τ.τ.Ε 1978:389). 

Παράλληλα τα υψηλά κέρδη που πραγµατοποιούσαν οι εισαγωγείς διέφευγαν σε 
µεγάλη έκταση από τη φορολογία, στερώντας τα δηµόσια ταµεία από πολύ σηµαντικές 
εισροές, κάτι που σε αντίθεση περίπτωση θα αντιστάθµιζε τις απώλειες που προέκυπταν 
από τη δραχµοποίηση της αµερικάνικης βοήθειας εξαιτίας της υπερτιµηµένης δραχµής. 
Το γεγονός αυτό περιόριζε ακόµη περισσότερο την αποπληθωριστική επίδραση που 
ασκούσε στην οικονοµία το δραχµικό πλεόνασµα που δηµιουργούνταν από την πώληση 
των εισαγωγών της αµερικάνικης βοήθειας. Τα αφορολόγητα κέρδη που προέκυπταν από 
αυτή τη διαδικασία ευνοούσαν µία συνεχή πληθωριστική αναδιανοµή του εθνικού 
εισοδήµατος (Γουδή 1953:15). 

Στις αρχές του 1953 ήταν πλέον φανερό ότι από τις υπάρχουσες συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες και µε τις διαµορφωµένες συνθήκες παραγωγικού κόστους και εισοδηµάτων η 
χώρα είχε εξαντλήσει τα, ούτως ή άλλως περιορισµένα περιθώρια των εξαγωγικών της 
δυνατοτήτων. Εξάλλου ο χρόνος κρίνονταν ως κατάλληλος για την υποτίµηση της 
δραχµής και από πλευράς οικονοµικής συγκυρίας, καθώς είχε προηγηθεί και η άσκηση 
έντονης αντιπληθωριστικής πολιτικής καθόλη τη προηγούµενη διετία, δεδοµένο που 
θεωρήθηκε ότι εξασφάλιζε σε µεγάλο βαθµό τις προϋποθέσεις για να καταστεί 
αποτελεσµατική η υποτίµηση του νοµίσµατος (Τ.τ.Ε 1978:390). 
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Στις 9 Απριλίου 1953 η κυβέρνηση Παπάγου ύστερα από σχετική εισήγηση του 
υπουργού Συντονισµού Σπύρου Μαρκεζίνη και µε τη σύµφωνη γνώµη της Νοµισµατικής 
Επιτροπής και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου υποτίµησε τη δραχµή κατά 50% 
έναντι του αµερικανικού δολλαρίου και των άλλων ξένων νοµισµάτων των χωρών που 
συµµετείχαν στο ∆.Ν.Τ. Η ισοτιµία του δολλαρίου αυξήθηκε από τις 15.000 στις 30.000 
δραχµές υπερτιµώντας την ισοτιµία του έναντι της δραχµής κατά 100%. Τον επόµενο 
χρόνο περικόπηκαν και τα τρία µηδενικά µε σαφή πρόθεση να αντιµετωπισθεί και σε 
συµβολικό επίπεδο η πληθωριστική ψυχολογία.  

Η υποτίµηση προκάλεσε αντιδράσεις που ήταν αναπόφευκτα οξύτητες λόγω της 
έκτασης που έλαβε η αναπροσαρµογή της αξίας της δραχµής, ενώ η Γ.Σ.Ε.Ε  προχώρησε 
στην πραγµατοποίηση µεγάλης απεργιακής κινητοποίησης µε πενιχρά, όµως 
αποτελέσµατα, γεγονός που ερµηνεύεται και από τις πολιτικές συνθήκες της εποχής. Η 
υποτίµηση ενθάρρυνε κατά άλλους την αναθέρµανση του πληθωρισµού και ενίσχυε τα 
κερδοσκοπικά φαινόµενα. Πολιτικοί που προέρχονταν από το κεντρώο χώρο, όπως ο 
Σοφοκλής Βενιζέλος υποστήριξαν ότι από τη συναλλαγµατική αναπροσαρµογή 
επωφελήθηκαν οι µεγάλοι οφειλέτες παγωµένων πιστώσεων, οι οποίοι θα αποπλήρωναν 
τα χρέη τους µε το ήµισυ των λιρών τις οποίες είχαν αποθησαυρίσει κατά το 
µεσοδιάστηµα και τις οποίες είχαν αποκτήσει µε τους δανειακούς πόρους που είχαν 
λάβει στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ ή από τις πιστώσεις που τους είχαν χορηγηθεί 
από την Τ.τ.Ε (Καζάκος 2002:166). 

Η δραστική υποτίµηση της δραχµής παρά την αιφνιδιαστική της εξαγγελία – που 
ήταν επιβεβληµένη από τη φύση του µέτρου – προϊόν µιας βεβιασµένης απόφασης. Τόσο 
οι γενικότερες οικονοµικές συνθήκες που καθιστούσαν επιτακτική την αναπροσαρµογή 
της τιµής του συναλλάγµατος όσο και οι εισηγήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση που 
προέρχονταν από διάφορες πλευρές προοιώνιζαν αυτή την εξέλιξη. Οι σηµαντικότερες 
από τις εισηγήσεις αυτές προέρχονταν από τον Κυριάκο Βαρβαρέσο και από τον 
Ξενοφώντα Ζολώτα. Ο πρώτος στην έκθεση που υπέβαλε στην κυβέρνηση Πλαστήρα 
αναφορικά µε την αντιµετώπιση του ελληνικού οικονοµικού προβλήµατος είχε 
συµπεριλάβει σε ένα εµπιστευτικό τµήµα της απόψεις του σχετικά µε την αναγκαιότητα 
και την έκταση της αναπροσαρµογής της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής. Ο 
Βαρβαρέσος πρότεινε την υποτίµηση της δραχµής κατά 40% και τη διαµόρφωση της 
ισοτιµίας της δραχµής προς το δολλάριο στις 25.000 δραχµές [Βαρβαρέσος 2002 
(1952):388]. 

Στο συµπέρασµα ότι η ανατίµηση του συναλλάγµατος ήταν αναγκαία είχε 
καταλήξει ένα χρόνο πριν την πραγµατοποίηση της υποτίµησης µιας οµάδα 
οικονοµολόγων που είχε µελετήσει το ζήτηµα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ξενοφών 
Ζολώτας και µέλη της υπήρξαν µεταξύ άλλων ο ∆ηµήτρης Γαλάνης, η Μαρίνα Γουδή, ο 
Ιωάννης Κούλης και ο Πίνδαρος Χριστοδουλόπουλος. Η οµάδα αυτή των 
οικονοµολόγων πρότεινε το εύρος της υποτίµησης της δραχµής να κυµανθεί ανάµεσα 
στο 30-40% κάτι που σήµαινε τον καθορισµό της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του 
δολλαρίου στις 21.000 µε 25.000 δραχµές (Τ.τ.Ε 1978:392). 

Η συναλλαγµατική αναπροσαρµογή αποτέλεσε ενός γενικότερου 
αναπροσανατολισµού της οικονοµικής πολιτικής µε κατεύθυνση την αποκατάσταση 
οµαλών συνθηκών στην αγορά που θα λειτουργούσε µε τις υγιείς δυνάµεις της 
προσφοράς και της ζήτησης και υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισµού. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο ελήφθη η απόφαση για την απελευθέρωση του εισαγωγικού εµπορίου. Η 
απόφαση αυτή οδήγησε στην κατάργηση των κάθε είδους εισφορών στις εισαγωγές και 
στην άρση ή την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και διαδικασιών που 
αφορούσαν τα εισαγόµενα προϊόντα. Η απελευθέρωση των εισαγωγών συνιστούσε µια 

 



 370

ριζική µεταρρύθµιση για την ελληνική οικονοµία η λειτουργία της οποίας τελούσε υπό 
ένα καθεστώς ισχυρών ρυθµιστικών παρεµβάσεων (Τ.τ.Ε 1978:394). 

Προκειµένου να αποφευχθούν άµεσες διαταρακτικές επιδράσεις από το µεγάλο 
εύρος της υποτίµησης και να διασφαλιστεί η επιτυχία της νοµισµατικής µεταρρύθµισης 
µε τη βαθµιαία προσαρµογή της οικονοµίας στις νέες συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
καθιερώθηκαν η παράλληλα και µια σειρά από µέτρα που σχετίζονταν µε τον περιορισµό 
στις εξαγωγές ορισµένων αγαθών που αντιπροσώπευαν σηµαντικό ποσοστό της 
εγχώριας κατανάλωσης (βαµβάκι, ρύζι, λάδι, σιτηρά)  καθώς και µε την επιδότηση 
ορισµένων εισαγόµενων τροφίµων και πρώτων υλών που είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
διαµόρφωση του κόστους ζωής. Επιπλέον εισήχθησαν και µέτρα αυστηρού 
αγορανοµικού ελέγχου και επαρκούς εφοδιασµού της αγοράς µε βασικά καταναλωτικά 
είδη, ενώ ρευστοποιήθηκε µεγάλο µέρος από τα κρατικά αποθέµατα εφοδίων σε τιµές 
χαµηλότερες από αυτές που  αντιστοιχούσαν στη νέα συναλλαγµατική ισοτιµία της 
δραχµής (Τ.τ.Ε 1978:394-395). 

Ταυτόχρονα θεσπίστηκαν και µια σειρά ρυθµίσεων που συνδέονταν µε την 
ακολουθούµενη πολιτική έναντι της χρυσής λίρας προκειµένου να διαµορφωθεί ένα 
οµαλό συναλλαγµατικό καθεστώς στο σύνολό του. Οι διευθετήσεις αυτές προέβλεπαν 
την νοµιµοποίηση των παράνοµων συµβάσεων δανεισµού που είχαν συναφθεί µέχρι την 
υποτίµηση σε χρυσό ή σε δραχµές µε ρήτρα χρυσού, µε την αποπληρωµή όµως του 
χρέους σε δραχµές θα διακανονίζονταν µε βάση την ισοτιµία δραχµής και χρυσής λίρας 
που ίσχυε πριν την υποτίµηση. Η διατήρηση όµως της απαγόρευσης των συναλλαγών σε 
χρυσό διατηρήθηκε και αναγνωρίστηκε ως νόµιµη η ρήτρα του δολαρίου η οποιοδήποτε 
άλλου ξένου νοµίσµατος στις δανειοδοτήσεις, ενώ για να αποφευχθεί ο αδικαιολόγητος 
πλουτισµός των εξαγωγών που είχαν πραγµατοποιήσει εξαγωγές πριν την υποτίµηση 
αλλά η αξία τους θα διακανονιζόταν µετά τη συναλλαγµατική αναπροσαρµογή ορίστηκε 
ότι τα κέρδη που προέκυπταν από την υπερτίµηση του συναλλάγµατος θα περιέχονταν 
αυτόµατα στην κατοχή του ελληνικού δηµοσίου (Τ.τ.Ε.1978:395-397).  

Οι ρυθµίσεις αυτές απέβλεπαν στο να δηµιουργηθούν οµαλότερες συνθήκες στη 
διεξαγωγή των συναλλαγών και να µειωθεί το κόστος των συναλλαγών στη 
χρηµαταγορά και ταυτόχρονα να προστατευθούν, στο µέτρο του δυνατού, οι οφειλέτες 
που θίγονταν από την υποτίµηση. Οι τιµές της χρυσής λίρας ακολούθησαν οµαλά την 
ανατίµηση του συναλλάγµατος χωρίς να σηµειωθεί κάποια σοβαρή αναταραχή στην 
αγορά. Η τιµή της χρυσής λίρας σταθεροποιήθηκε σε επίπεδο κατά 65% περίπου 
υψηλότερο σε σύγκριση µε αυτό που κυµαινόταν πριν τη νοµισµατική µεταρρύθµιση 
(Τ.τ.Ε 1978:397). 

Η συναλλαγµατική αναπροσαρµογή του 1953 αποτέλεσε την απαρχή µίας 
περιόδου που χαρακτηρίστηκε από την νοµισµατική σταθερότητα της δραχµής και την 
επίτευξη υψηλών ρυθµών αύξησης του Α.Ε.Π, οικονοµικά επιτεύγµατα όµως που δεν 
συνοδεύτηκαν από ουσιαστικές και βαθιές ποιοτικές διαφοροποιήσεις και µεταβολές των 
δοµών παραγωγής και συσσώρευσης της ελληνικής οικονοµίας µε αποτέλεσµα να 
περιοριστούν σηµαντικά σε µακροπρόθεσµη βάση τα οφέλη από τους υψηλούς ρυθµούς 
µεγέθυνσης που επιτεύχθηκαν µεταπολεµικά και να υπονοµευτούν οι αναπτυξιακές 
προοπτικές της χώρας και η κοινωνική της συνοχή.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 

 
 

5.1. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Η χάραξη και υλοποίηση της µεταπολεµικής οικονοµικής πολιτικής, µε τα περιεχόµενα  
και τις  στοχεύσεις που τη συγκροτούσαν, υποστηριζόταν από ένα θεωρητικό πλαίσιο 
που συναποτελούνταν από µια δέσµη παραδοχών και αντιλήψεων που διέπνεαν την 
οικονοµική σκέψη ενός  κύκλου οικονοµολόγων που σταδιακά µετά την κατοχή και τον 
Εµφύλιο Πόλεµο συνέθεσαν τον βασικό πυρήνα που στελέχωσε τους κύριους φορείς και 
όργανα άσκησης της µεταπολεµικής οικονοµικής πολιτικής.Ηγετική φυσιογνωµία αυτής 
της οµάδας µε ισχυρή θεωρητική επιρροή στους κύκλους των ελλήνων οικονοµολόγων, 
αλλά και διεθνή απήχηση των απόψεών του σε θέµατα που σχετίζονταν µε την οργάνωση 
και λειτουργία του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος, υπήρξε ο καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Ξενοφών Ζολώτας.Ο Ζολώτας αποτελούσε στην ουσία τον 
επικεφαλή, ενός πυρήνα ελλήνων οικονοµολόγων, που υπήρξαν συνεργάτες του ή και 
φοιτητές του, οι οποίοι, προεξάρχοντος του ίδιου του Ζολώτα, επεξεργάζονταν και 
διαµόρφωναν τους κατευθυντήριους άξονες υλοποίησης των µακροοικονοµικών 
επιλογών και στοχοθεσιών που προκρίθηκαν µεταπολεµικά. 

Το περιεχόµενο και οι πολιτικές προώθησης των στοχεύσεων της µεταπολεµικής 
µακροοικονοµικής πολιτικής σχηµατοποιήθηκαν και προβλήθηκαν ως το αναπτυξιακό 
πρότυπο που θα έπρεπε να ακολουθήσει η ελληνική οικονοµία  επί τη βάσει µελετών και 
εκθέσεων που εκπονήθηκαν και συντάχθηκαν από οµάδες και επιτροπές τεχνικών 
συµβούλων και εµπειρογνωµόνων που απαρτίζονταν ως επί το πλείστον από έλληνες και 
γερµανούς επιστήµονες, οι οποίοι εργάζονταν είτε για λογαριασµό της Ε.Τ.Ε και της 
κυβέρνησης Μεταξά είτε για λογαριασµό µικτών επιχειρηµατικών σχηµάτων 
ελληνογερµανικών συµφερόντων.Οι µελέτες αυτές που αποτέλεσαν προϊόν των 
ερευνητικών προσπαθειών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
µεσοπολεµικής περιόδου, και ιδιαίτερα της περιόδου που ακολούθησε την πτώχευση του 
1932, αξιοποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν από ανάλογες έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταπολεµικά τόσο από εγχώριους φορείς που συγκροτήθηκαν για 
να συµβάλλουν στην διαµόρφωση επεξεργασµένων προτάσεων και λύσεων που 
αφορούσαν την µεταπολεµική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας, όπως π.χ. ο 
Ο.Α, όσο και από τις ξένες οικονοµικές αποστολές που δραστηριοποιήθηκαν στην 
Ελλάδα µεταπολεµικά και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50, στο πλαίσιο της παροχή 
οικονοµικής βοήθειας από το νεοσύστατο Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, και κυρίως από 
την κυβέρνηση των Η.Π.Α. στο πλαίσιο της εφαρµογής του ∆όγµατος Τρούµαν και του 
Σχεδίου Μάρσαλ. 

Οι εκθέσεις αυτών των οικονοµικών  αποστολών, όπου ανάµεσά τους περίοπτη 
θέση κατείχαν οι εκθέσεις της αποστολής Porter και του F.A.O, καθώς και οι εγχώριες 
µελέτες που εκπονήθηκαν πριν και µετά τον πόλεµο, επιχειρούσαν να προσδιορίσουν τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και να προκρίνουν µια σειρά έργων που ήταν 
αναγκαία για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονοµίας 
και την σταδιακή είσοδό της στον κύκλο των αναπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών.Παρά 
το γεγονός ότι οι εκθέσεις και οι µελέτες αυτές αποτύπωναν µε σχετική σαφήνεια το 
είδος και το κόστος των έργων που θα έπρεπε να υλοποιηθούν, εντούτοις στο καίριο 
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ζήτηµα της χρηµατοδότησης που απαιτούνταν για την πραγµατοποίηση αυτών των 
έργων διατυπώνονταν αποκλίνουσες απόψεις.Οι εκπρόσωποι των ξένων οικονοµικών 
αποστολών και οι κεντρικές υπηρεσίες διαχείρισης των σχεδίων παροχής οικονοµικής 
βοήθειας να απορρίπτουν την χρηµατοδότηση των έργων αυτών, στο µεγαλύτερο 
τουλάχιστον µέρος  τους, από τους πόρους των σχεδίων οικονοµικής βοήθειας, σε 
αντίθεση µε την πλειοψηφία των ελλήνων οικονοµολόγων και του πολιτικού 
προσωπικού της χώρας που θεωρούσαν ότι το πρόγραµµα οικονοµικής ανασυγκρότησης 
και ανάπτυξης της χώρας θα έπρεπε να χρηµατοδοτηθεί από εξωτερικούς πόρους που θα 
προέρχονταν κατά βάση από την παροχή οικονοµικής βοήθειας προς τη χώρα από το 
εξωτερικό, ως ανταµοιβή της Ελλάδας για την συµβολή της στη νίκη κατά των δυνάµεων 
του Άξονα, και κατά δεύτερο λόγο από εξωτερικά δάνεια που θα χορηγούνταν µε 
ευνοϊκούς όρους.Ένθερµος υποστηρικτής αυτής της προσέγγισης υπήρξε ο Ξ.Ζολώτας, ο 
οποίος εµφανιζόταν µέσα από τις τοποθετήσεις που ανέπτυσσε άκρως αισιόδοξος για την 
ευόδωση αυτής της προοπτικής.  

Οι αντιλήψεις του Ζολώτα για το µέγεθος των διαθέσιµων εξωτερικών πόρων 
που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν την υλοποίηση των αναπτυξιακών  έργων, και 
για την ανεπάρκεια χρησιµοποίησης γι’ αυτό το σκοπό εσωτερικών πόρων, ή και την 
σκοπιµότητα αποφυγής χρησιµοποίησης εσωτερικών πόρων µέσω της φορολόγησης των 
κατοχικών και µετακατοχικών  υπερκερδών που σχηµατίστηκαν από κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες και την ανάπτυξη της κατοχικής µαύρης αγοράς, έρχονταν σε ευθεία 
αντίθεση µε τις απόψεις επί των ίδιων ζητηµάτων που διατύπωσαν τόσο ο Κ. 
Βαρβαρέσος, οι προτάσεις του οποίου συνιστούσαν µια αποκλίνουσα θεώρηση στους 
κόλπους της ελληνικής αστικής οικονοµικής διανόησης αναφορικά µε το αναπτυξιακό 
πρότυπο9 που θα έπρεπε να ακολουθήσει µεταπολεµικά η ελληνική οικονοµία, όσο και ο 
∆. Μπάτσης που εξέφραζε τις απόψεις της ελληνικής αριστερής οικονοµικής διανόησης. 
Ωστόσο οι ιδέες και οι αντιλήψεις του Ζολώτα για την αναγκαιότητα της αλλαγής του 
αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, αλλά κυρίως του τρόπου µε τον οποίο θα 
επιτυγχάνονταν η αναδιάρθρωση της παραγωγικής δοµής της ελληνικής οικονοµίας 
απηχούσαν τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των αστικών κοµµάτων και των 
ελλήνων οικονοµολόγων που ενστερνίζονταν την αναγκαιότητα για ταχεία 
εκβιοµηχάνιση της χώρας. Οι απόψεις Ζολώτα όµως αποτελούσαν µια προσωπική 
ερµηνεία, όχι απαλλαγµένη από σκοπιµότητες και παρανοήσεις, των επιδιώξεων που 
εξέφραζαν οι ξένες οικονοµικές αποστολές, όπως αυτές διατυπώνονταν στις σχετικές του 
εκθέσεις, αναφορικά µε το αναπτυξιακό µέλλον της ελληνικής οικονοµίας.  

Παράλληλα  οι επιµέρους πολιτικές που θα έπρεπε να ακολουθήσουν οι ηγεσίες 
της χώρας µεταπολεµικά ώστε να συγκροτηθεί ένα συνολικό πλέγµα µακροοικονοµικής 
παρέµβασης που θα καθιστούσε βιώσιµη των ελληνική οικονοµία, προσδιορίστηκαν από 
τις ξένες οικονοµικές αποστολές µέσω της εισαγωγής θερµικών διευθετήσεων, της 
εφαρµογής περιοριστικών διαχειριστικών πολιτικών και της διατύπωσης εισηγήσεων και 
υποδείξεων για τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει η οικονοµική πολιτική 
µετά τον τερµατισµό της εξωτερικής οικονοµικής βοήθειας.Οι θεωρητικές κατασκευές 
του Ζολώτα και οι προτάσεις του που αφορούσαν το ενδεδειγµένο πλέγµα 
µακροοικονοµικής πολιτικής που όφειλε να εφαρµόσει µεταπολεµικά η χώρα 
εναρµονίζονταν µε τις υποδείξεις στις οποίες προέβαιναν οι ξένες οικονοµικές 
αποστολές, καθώς ο ίδιος θεωρούσε ότι η υιοθέτησή τους συνδεόταν άµεσα µε την 
προοπτική συνέχισης της παροχής οικονοµικής βοήθειας, παρά τις περί του αντιθέτου 
τοποθετήσεις των επικεφαλής ή των εκπροσώπων των ξένων οικονοµικών αποστολών 
και των κεντρικών φορέων διαχείρισης της ξένης οικονοµικής βοήθειας για το ζήτηµα 
αυτό. 
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Στην ουσία οι απόψεις Ζολώτα για την αναγκαιότητα, αλλά και το εφικτό της 
ταχείας εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας εδράζονταν στην προσωπική του 
θεώρηση ότι η υιοθέτηση αυτής της αναπτυξιακής οδού από τους πολιτικούς ιθύνοντες 
θα συνιστούσε το µέσο για την συνεχή εισροή συναλλαγµατικών πόρων είτε µε τη µορφή 
οικονοµικής βοήθειας και παροχής εξωτερικών δανείων, είτε ακόµα και µε τη µορφή των 
άµεσων ξένων επενδύσεων.Αυτή η προσέγγιση του Ζολώτα για τον ρόλο που θα έπρεπε 
να διαδραµατίσει η εισαγωγή αλλοδαπών κεφαλαίων στην διαδικασία ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονοµίας απηχούσε πιστά τις απόψεις της εγχώριας αστικής τάξης για ποιος 
θα έπρεπε να είναι ο δικός της ρόλος στην προσπάθεια για την εκβιοµηχάνιση της χώρας. 
Η εκβιοµηχάνιση έπρεπε να πραγµατοποιηθεί µόνο στο βαθµό που θα 
χρηµατοδοτούνταν, στο µεγαλύτερο τουλάχιστον τµήµα της από ξένα κεφάλαια που θα 
αναλάµβαναν τον επενδυτικό κίνδυνο, ενώ η ελληνική επιχειρηµατική τάξη θα είχε 
δευτερεύοντα ρόλο στο αναπτυξιακό αυτό εγχείρηµα, προσδοκώντας να επωφεληθεί από 
την συνέχιση της ροής των συναλλαγµατικών πόρων που θα εισέρεαν στη χώρα.Το 
τελευταίο αποτελούσε άλλωστε τη βασική επιδίωξη της ελληνικής αστικής τάξης που 
θεωρούσε ότι η διεύρυνση της εισοδηµατικής βάσης θα της επέτρεπε την συνέχιση της 
επικερδούς ενασχόλησης της µε τις παραδοσιακές µεταπρατικές δραστηριότητές της που 
θα της εξασφάλιζαν υψηλά κέρδη χωρίς την ανάληψη σοβαρών επιχειρηµατικών 
κινδύνων και µε σχετικά χαµηλές επενδυτικές δαπάνες.Μόνο στο βαθµό που η 
υιοθέτηση της εκβιοµηχάνισης ως αναπτυξιακού στόχου, ή η επίκλησής της θα 
διασφάλιζε την συνεχή ροή εξωτερικών συναλλαγµατικών πόρων προς τη χώρα 
αποτελούσε µια ευκταία προοπτική για την εγχώρια επιχειρηµατική τάξη.  

Αυτήν ακριβώς την αντίληψη σε θεωρητικό επίπεδο εξέφραζε ο Ζολώτας, ο 
οποίος θεωρώντας ότι οι έλληνες επιχειρηµατίες δεν διέθεταν τα απαραίτητα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά για να αναλάβουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα έθεταν σε 
αναπτυξιακή τροχιά την ελληνική οικονοµία, και κατά συνέπεια θα έπρεπε να 
διαµορφωθεί το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον, µε την παροχή κινήτρων από το 
ελληνικό κράτος, ώστε να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισµός για τους ξένους 
κεφαλαιούχους.Το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον συγκροτούνταν από την παροχή 
φορολογικών κινήτρων, τη διασφάλιση από το ελληνικό ∆ηµόσιο χαµηλού κόστους 
εισροών για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, όπως ήταν το κόστος εργασίας, οι τιµές των 
εγχώριων πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ενώ στα 
επιπρόσθετα κίνητρα συµπεριλαµβάνονταν η δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών και 
η δυνατότητα εξαγωγής σηµαντικού ποσοστού των πραγµατοποιηθέντων κερδών.  

Κατά τον Ζολώτα η παροχή εκτεταµένων κινήτρων στο ξένο κεφάλαιο θα 
επέτρεπε στο εγχώριο κεφάλαιο να επωφεληθεί από τις άµεσες ξένες επενδύσεις, εφόσον 
οι τελευταίες θα µείωναν το επενδυτικό κίνδυνο για τη συµµετοχή των ελλήνων 
επιχειρηµατικών στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από κοινού µε τους ξένους 
κεφαλαιούχους και, παράλληλα θα αναβάθµιζαν, µέσω των συνεργιών που θα 
αναπτύσσονταν, την τεχνογνωσία και την ικανότητα του εγχώριου ανθρώπινου 
κεφαλαίου, επιχειρηµατικού και τεχνικού, ώστε να είναι σε θέση µακροπρόθεσµα να 
συµβάλει µε πιο δυναµικό τρόπο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

Η είσοδος του Ζολώτα στην Νοµισµατική Επιτροπή το 1952 και η τοποθέτησή 
του ως ∆ιοικητή της Τ.τ.Ε  το 1955, θέσεις που διατήρησε ο Ζολώτας µέχρι το 1981, µε 
εξαίρεση την επταετή περίοδο της χούντας, του επέτρεψαν να ασκεί ισχυρή επιρροή στη 
διαµόρφωση της φυσιογνωµίας της µακροοικονοµικής πολιτικής, δεδοµένου και τα 
ευρέου φάσµατος αρµοδιοτήτων που κατείχαν η Νοµισµατική Επιτροπή στο σχεδιασµό 
και η Τ.τ.Ε  στην εφαρµογή και εποπτεία της µακροοικονοµικής πολιτικής. Παράλληλα 
µε τα διοικητικά του καθήκοντα ο Ζολώτας  συγκροτεί τη ∆ιεύθυνση Μελετών της Τ.τ.Ε 
και µέσα από προγράµµατα υποτροφιών που χορηγούνται σε υπαλλήλους της Τ.τ.Ε για 
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την µετεκπαίδευσή τους σε πανεπιστήµια του εξωτερικού κατορθώνει να δηµιουργήσει 
µια αξιόλογη οµάδα ερευνητών που παρακολουθούν, τις εξελίξεις της ελληνικής 
οικονοµίας και καταθέτουν σε διάφορες µελέτες τις εκτιµήσεις τους πάνω σε θέµατα της 
συνολικής µακροοικονοµικής ή και κλαδικής πολιτικής.Με αυτό τον τρόπο 
σχηµατοποιείται ένας ηγετικός πυρήνας στελεχών στους κόλπους της Τ.τ.Ε που 
συµπληρώνονταν από προσωπικότητες εγνωσµένης επιστηµονικής αξίας, και ο οποίος 
υπηρέτησε τις στοχεύσεις της οικονοµικής πολιτικής µέσα από τα ανώτατα και ανώτερα 
διοικητικά κλιµάκια της Τ.τ.Ε για  µακροχρόνιο διάστηµα. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα τέτοιων ηγετικών στελεχών που ασπάζονταν τις θεωρητικές προσεγγίσεις 
του Ζολώτα και στήριζαν µέσα από το επιστηµονικό και διοικητικό τους έργο την 
υλοποίηση της µακροοικονοµικής πολιτικής αποτέλεσαν ο Ιωάννης Πεσµαζόγλου, ο 
∆ηµήτρης Γαλάνης, και ο ∆ηµήτρης Χαλκιάς. 

Σηµαντικό ρόλο στη µελέτη των προβληµάτων της ελληνικής οικονοµίας, µέσα 
και από την εκπόνηση προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης, διαδραµάτισε, πέρα από 
την ∆ιεύθυνση Μελετών της Τ.τ.Ε, το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών 
Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε) που ξεκίνησε την ερευνητική του δραστηριότητα στις αρχές του ’60 
µε τη συµµετοχή στους κόλπους του έγκριτων πανεπιστηµιακών οικονοµολόγων του 
εξωτερικού, ενώ οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονταν στις µελέτες που εκπονούσε το 
Κ.Ε.Π.Ε διαφοροποιούνταν σηµαντικά από τις αντίστοιχες της ∆ιεύθυνσης Μελετών, 
κυρίως όσον αφορά την αναδιανεµητική λειτουργία που όφειλε να υπηρετήσει η 
δηµοσιονοµική πολιτική, την περιοριστική εισοδηµατική πολιτική που χαρακτήριζε τις 
αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα καθώς και το µονολιθικό χαρακτήρα της νοµισµατικής 
πολιτικής που αδυνατούσε να διαµορφώσει ένα πιο αποτελεσµατικό µηχανισµό 
κατανοµής των πιστωτικών πόρων που θα συντελούσε στην επιτάχυνση της οικονοµικής 
ανάπτυξης.  

Ο Ζολώτας ως ∆ιοικητής της Τ.τ.Ε και ως ένας από τους βασικότερους 
διαµορφωτές της πολιτικής αναπτύσσει διεξοδικότερα τις θεωρητικές του αντιλήψεις για 
το περιεχόµενο και τις στοχεύσεις που οφείλει να υπηρετεί η οικονοµική πολιτική, 
κυρίως σε αναπτυσσόµενες ή υποανάπτυκτες κατά µία άλλη εκδοχή, οικονοµίες, στις 
οποίες εντάσσεται και η µεταπολεµική Ελλάδα, µέσω των ετήσιων εκθέσεων του 
∆ιοικητή της Τ.τ.Ε σε συνάρτηση πάντα µε την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής 
και τα αποτελέσµατα που αυτή παρήγαγε, ενώ η χαρακτηριστικότερη µελέτη όπου 
συµπυκνώνονται και εκφράζονται µε ενέργεια οι θεωρητικές του αντιλήψεις και 
παραδοχές στην οποία εξετάζεται και κρίνεται από τον ίδιο η αποτελεσµατικότητα της 
εφαρµοζόµενης οικονοµικής πολιτικής εκδίδεται από την Τ.τ.Ε το 1964 υπό τον τίτλο 
Νοµισµατική ισορροπία και οικονοµική ανάπτυξη. 

Αναλυτικότερα ο Ζολώτας υποστηρίζει ότι η επίτευξη των στόχων της 
οικονοµικής ανάπτυξης και της νοµισµατικής σταθερότητας θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται στη βάση της αντίληψης ότι αποτελεί ένα ενιαίο και αδιάσπαστο 
πρόβληµα καθώς µακροπρόθεσµα υφίσταται στενή αλληλεξάρτηση µεταξύ τους και η µη 
επίτευξη του ενός υπονοµεύει και τη πραγµάτωση του άλλου.Βραχυχρόνια µία 
οικονοµία µπορεί να επιτύχει αξιόλογο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης χωρίς την 
ταυτόχρονη ύπαρξη νοµισµατικής σταθερότητας όπως και το αντίστροφο, µακροχρόνια 
όµως η αύξηση του εισοδήµατος και η γενική νοµισµατική ισορροπία –εσωτερική και 
εξωτερική- συνιστούν προϋπόθεση η µία της άλλης και αναπόσπαστα στοιχεία µιας 
συνεχούς και ικανοποιητικής διαδικασίας ευρύτερης οικονοµικής ανάπτυξης (Ζολώτας 
1964:9-11). 

Στο ερώτηµα όµως ποιος από τους θεµελιώδεις στόχους της µακροοικονοµικής 
πολιτικής θα πρέπει αρχικά να προταχθεί ώστε η πραγµάτωσή του να θέσει τη στερεή 
βάση επί της οποίας θα καταστεί εφικτή και η επίτευξη του ετέρου στόχου χωρίς να 
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υπονοµευθεί η πραγµάτωση του πρώτου στόχου ο Ζολώτας επιχειρεί  να απαντήσει 
στηριζόµενος στις ιδιοµορφίες που παρουσιάζει η ελληνική οικονοµία έναντι των 
αναπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών της ∆ύσης και των εµπειριών που βίωσε το πρόσφατο 
παρελθόν.Ειδικότερα αναδεικνύει τη νωπή ιστορική εµπειρία του υπερπληθωρισµού και 
της έντονης νοµισµατικής αστάθειας που γνώρισε για µακρύ χρονικό διάστηµα η χώρα, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα ο πληθυσµός να εµφανίζει υψηλό βαθµό ευαισθησίας 
στην εκδήλωση πληθωριστικών πιέσεων του γενικού επιπέδου τιµών ή ακόµα και στην 
τυχαία ή πρόσκαιρη αύξηση της τιµής ορισµένων βασικών καταναλωτικών αγαθών, 
όπως και του χρυσού, διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον όπου οι ψυχολογικοί παράγοντες 
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη και διατήρηση της νοµισµατικής, και 
κατ’ επέκταση οικονοµικής, οµαλότητας και σταθερότητας (Ζολώτας 1964:13-14). 

Θεµελιώδης σηµασίας για την κατανόηση της θεώρησης του Ζολώτα αναφορικά 
µε τη πολιτική οικονοµική ανάπτυξη που θα έπρεπε να ακολουθήσει µεταπολεµικά η 
ελληνική οικονοµία αποτελεί η αντίληψή του για την σκοπιµότητα της χρηµατοδότησης 
της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω του πληθωρισµού, ήτοι µέσω µιας επεκτατικής 
πολιτικής τόνωσης της ενεργούς ζήτησης ώστε να κινητοποιηθεί η εγχώρια παραγωγική 
βάση και να αυξηθεί η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών.Εν προκειµένω ο Ζολώτας 
υιοθετεί την θεωρητική προσέγγιση που υποστηρίζει την διαφορική δυνατότητα τόνωσης 
της παραγωγικής δραστηριότητας µέσω της πληθωριστικής χρηµατοδότησης που 
υφίσταται ανάµεσα στις αναπτυγµένες και στις υποανάπτυκτες οικονοµικά χώρες.Πιο 
συγκεκριµένα ο ∆ιοικητής της Τ.τ.Ε ισχυριζόταν ότι η αδυναµία των υποανάπτυκτων 
οικονοµιών να εισέλθουν σε µία πορεία δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης δεν 
προέρχεται από την ανεπάρκεια της ενεργούς ζήτησης σε σχέση µε την παραγωγική της 
ικανότητα, κατάσταση που αναφέρεται στις περιπτώσεις αναπτυγµένων οικονοµιών που 
βρίσκονται σε υφεσιακό στάδιο και η ενίσχυση της ενεργούς ζήτησης µέσω της 
εφαρµογής επεκτατικών πολιτικών συνιστά, βραχυχρόνια τουλάχιστον, µία 
ενδεδειγµένη πολιτική αντιµετώπισης του προβλήµατος της αργούσας παραγωγικής 
δυναµικότητας και της υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών.Αντιθέτως 
στην περίπτωση των υποανάπτυκτων οικονοµιών η δυσκολία που εµφανίζουν αυτές οι 
οικονοµίες να εισέλθουν στο στάδιο της ταχύρρυθµης οικονοµικής ανάπτυξης πρέπει να 
αναζητηθεί στην έλλειψη των επιχειρηµατικών και οργανωτικών ικανοτήτων που 
χαρακτηρίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο στις χώρες αυτές.Η ύπαρξη υποαπασχολούµενων ή 
αργούντων παραγωγικών συντελεστών δεν εκφράζει σε αυτές τις περιπτώσεις περιθώρια 
αξιοποίησης πραγµατικών παραγωγικών δυνατοτήτων, καθώς η ανεπάρκεια των 
συντελεστών που αναφέρονται στην ειδικευµένη εργασία και την επιχειρηµατικότητα 
καθιστούν ανελαστική, κατά το µάλλον ή ήττον, αύξηση της συνολικής προσφοράς, µε 
αποτέλεσµα η ενίσχυση της ενεργούς ζήτησης µέσω της χρηµατικής επέκτασης να 
οδηγεί στην πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων και στη δηµιουργία ελλειµµάτων στο 
εξωτερικό ισοζύγιο, χωρίς το πραγµατικό εισόδηµα να παρουσιάσει αύξηση (Ζολώτας 
1964:15). 

Κατά τον Ζολώτα η στενότητα επενδυτικών κεφαλαίων δεν αποτελεί για τις 
υπανάπτυκτες οικονοµίες του βασικό περιοριστικό παράγοντα της αναπτυξιακής τους 
υστέρησης, δεδοµένου ότι η εµπειρία έχει καταδείξει ότι στις περιπτώσεις των 
οικονοµικά υπανάπτυκτων χωρών η ζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων υπολείπεται της 
αντίστοιχης προσφοράς, στοιχείο που καταδεικνύει ότι η απουσία επιχειρηµατικής 
πρωτοβουλίας συνιστά την κύρια αιτία της οικονοµικής καθυστέρησης των 
υπανάπτυκτων χωρών.Η ανεπάρκεια µάλιστα της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας το 
πιθανότερο είναι να οδηγήσει το µεγαλύτερο τµήµα των υψηλών επιχειρηµατικών 
κερδών που χαρακτηρίζουν τις υπανάπτυκτες οικονοµίες δεν στρέφονται στις 
παραγωγικές επενδύσεις, αλλά στην πολυτελή κατανάλωση και στον αποθησαυρισµό, 
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αναπαράγοντας το χαµηλό βαθµό της οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών  αυτών 
(Ζολώτας 1964:16-17). 

Επιπλέον απορρίπτεται από τον Ζολώτα η θεωρία του «εκλεκτικού 
πληθωρισµού», δηλαδή η ελεύθερη διαµόρφωση των τιµών σε ορισµένους επιλεγµένους 
κλάδους και η επιβολή σταθερών τιµών σε ορισµένους κλάδους και η επιβολή σταθερών 
τιµών σε ορισµένους άλλους κλάδους της οικονοµίας, ώστε µέσω του µηχανισµού των 
τιµών να πραγµατοποιείται ανακατανοµή των παραγωγικών πόρων προς τους κλάδους 
της οικονοµίας που θεωρείται ότι συµβάλλουν περισσότερο στην οικονοµική ανάπτυξη. 
Η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής θα προσέκρουε σε ανυπέρβλητες δυσχέρειες, καθώς 
θα ήταν αδύνατη η αποµόνωση των πληθωριστικών πιέσεων σε ορισµένους µόνο 
οικονοµικούς κλάδους, ενώ και η επιβολή άµεσων ελέγχων για την συγκράτηση των 
τιµών συνδέεται µε σοβαρές δυσχέρειες από πλευράς ικανότητας των αρµόδιων αρχών 
στις υπανάπτυκτες χώρες (Ζολώτας 1964:16) 

Συνεπώς το κλειδί για την αντιµετώπιση της υπανάπτυξης εντοπίζεται, κατά τον 
Ζολώτα, στις διαρθρωτικές αδυναµίες του µηχανισµού της προσφοράς, και ειδικότερα 
στην έλλειψη επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας και ειδικευµένης εργασίας, ανεπάρκειες 
στην θεραπεία των οποίων θα πρέπει να στοχεύει η κρατική παρέµβαση, και όχι στην 
τόνωση της ενεργού ζήτησης που λόγω της ανελαστικότητας που εµφανίζει η 
παραγωγική δυναµικότητα των υπανάπτυκτων οικονοµιών, τουλάχιστον στη 
βραχυχρόνια περίοδο, οδηγεί στην εκδήλωση πληθωριστικών φαινοµένων, στη µείωση 
της ανταγωνιστικότητας της εθνικής παραγωγής στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον και 
στη στασιµότητα ή και τη συρρίκνωση του πραγµατικού εθνικού εισοδήµατος.Η 
προσήλωση στην άσκηση περιοριστικών πολιτικών χρηµατοδότησης της οικονοµικής 
ανάπτυξης µέσω δηµοσιονοµικών ή και νοµισµατικών µέσω από τον Ζολώτα 
καταδεικνύεται κυρίως από την τοποθέτησή του για την εξαιρετική σύνεση που πρέπει 
να επιδεικνύεται κατά την εφαρµογή επεκτατικών πολιτικών ακόµα και όταν έχουν 
αποκατασταθεί για µακρύ χρονικό διάστηµα συνθήκες νοµισµατικής ισορροπίας, 
εξαιτίας της ψυχολογικής ευαισθησίας που διέπει το συναλλακτικό κοινό, που έχει 
βιώσει κατά το παρελθόν περιόδου έντονης νοµισµατικής αστάθειας, απέναντι ακόµα και 
σε παροδικές αυξητικές τάσεις των τιµών  (Ζολώτας 1964:14). 

Το ζήτηµα της αντιµετώπισης της υψηλής ανεργίας και της εκτεταµένης 
υποαπασχόλησης κατά τον Ζολώτα θεωρούνταν ως ένα πρόβληµα που η επίλυσή του 
έπρεπε να τοποθετεί σε µακροχρόνια  βάση, καθώς θα έπρεπε πρώτα να επιτευχθεί η 
επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του εθνικού προϊόντος, όπου το σωρευτικό αποτέλεσµα 
µιας αναπτυξιακής διαδικασίας για µια σειρά ετών θα επέτρεπε την οριστική επίλυση του 
προβλήµατος του αργούντος εργατικού δυναµικού. Η εξέλιξη όµως αυτή απαιτεί την 
παρέλευση µακρού χρονικού διαστήµατος ώστε να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες για 
την ταχύρρυθµη και στερεή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, παραγωγικές 
αναδιαρθρώσεις, γεγονός που σήµαινε ότι ακανθώδες ζήτηµα της ανεργίας δεν ήταν 
δυνατόν να αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα οπότε 
στο µεσοδιάστηµα, ως ότου δηλαδή η ελληνική οικονοµία ανέλθει σε υψηλά επίπεδα 
οικονοµικής ανάπτυξης, το πρόβληµα της απασχόλησης θα αντιµετωπιζόταν µε την 
επέκταση των βιοµηχανικών κλάδων «έντασης εργασίας» και µε την εφαρµογή ειδικών 
προγραµµάτων επανακατάρτισης του ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού (Ζολώτας 
1964:212-213). 

Υπό αυτό το πρίσµα το φαινόµενο της µαζικής µετανάστευσης αντιµετωπίζεται 
από τον Ζολώτα ως µία εξέλιξη  µε ευεργετικά αποτελέσµατα, εφόσον σηµαντικό 
ποσοστό του πληθυσµιακού πλεονάσµατος που εµφάνιζε η χώρα απορροφούνταν από τις 
οικονοµίες του εξωτερικού, αλλά για βραχύ χρονικό ορίζοντα καθώς η συνέχιση µιας 
τέτοιας κατάστασης θα απέφερε µακροπρόθεσµα λιγότερα οφέλη και περισσότερα 
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προβλήµατα που εντοπίζονταν από τον Ζολώτα, κυρίως στο ότι οι υψηλές καθαρές 
εκροές εργατικού δυναµικού θα αποµείωνε την παραγωγική ικανότητα της χώρας, αφού 
απορροφούσε το δυναµικότερο και το πιο καταρτισµένο τµήµα του ενεργού πληθυσµού 
(Ζολώτας 1964:215-216). 

Παρά ταύτα αναδεικνύονται από τον Ζολώτα και τα άµεσα ευεργετικά 
αποτελέσµατα που προκύπτουν για την ελληνική οικονοµία όπως είναι η εισροή 
µεταναστευτικών εµβασµάτων που αυξάνουν ουσιωδώς τα συναλλαγµατικά έσοδα και 
ενισχύουν σηµαντικά το εθνικό εισόδηµα, και κατά κύριο λόγο το εισόδηµα των 
οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων του πληθυσµού, ιδιαίτερα µάλιστα της υπαίθρου. 
Παράλληλα το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των µεταστατικών εκροών της χώρας, 
ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 κατευθυνόταν προς τις αναπτυγµένες 
βιοµηχανικά χώρες της δυτικής Ευρώπης θεωρούνταν από τον Ζολώτα ελπιδοφόρα 
εξέλιξη, καθόσον η ειδίκευση που θα αποκτούσαν οι έλληνες µετανάστες από την 
εργασία τους σε αυτές τις χώρες και η βάσιµη προοπτική επαναπατρισµού τους, 
καθιστούσε τους έλληνες µετανάστες που κατευθύνονταν στην ευρωπαϊκή ήπειρο ένα 
µελλοντικά πολύτιµο ανθρώπινο κεφάλαιο για την ελληνική οικονοµία (Ζολώτας 
1964:215-216). 

Βεβαίως η τελική τοποθέτηση του Ζολώτα πάνω στο ζήτηµα των 
µακροπρόθεσµων επιπτώσεων που θα είχε η συνέχιση της µεταναστευτικής εκροής σε 
τόσο υψηλά επίπεδα, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
όταν το φαινόµενο παρουσίαζε έξαρση, ήταν σαφέστατα αρνητική.Η µαζική 
µετανάστευση θα επέφερε µελλοντικά στην πληθυσµιακή συρρίκνωση και την 
κοινωνικοοικονοµική υπεροχή δηλαδή των υψηλών ηλικιακών οµάδων του πληθυσµού, 
µε δυσµενείς συνέπειες για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονοµίας, θα 
αποστερούσε την οικονοµία της χώρας από το πλέον δυναµικό τµήµα του ενεργού 
πληθυσµού της, όπως επίσης θα λειτουργούσε και ως αντικίνητρο για την 
πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων δεδοµένης της έλλειψης άφθονης εποµένως 
και φθηνής, προσφοράς εργασίας (Ζολώτας 1964:217-218). 

Σχετικά µε τη φύση της ανεργίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής 
θεωρίας που εξέφραζε ο Ζολώτας διατυπώθηκαν απόψεις και από τους στενούς του 
συνεργάτες στην Τ.τ.Ε. Συγκεκριµένα ο ∆. Χαλικιάς εντοπίζοντας ως βασικότερες 
αδυναµίες του ελληνικού οικονοµικού συστήµατος τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και την 
δυσκολία κάλυψης των ελλειµµάτων του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας, προσδιορίζει 
ως κύριο ανασχετικό παράγοντα αντιµετώπισης των αδυναµιών της ελληνικής 
οικονοµίας την ανελαστικότητα που χαρακτηρίζει την παραγωγική βάση λόγω της 
σπανιότητας των παραγωγικών συντελεστών, και  κατά βάση των συντελεστών έδαφος 
και κεφάλαιο.Σύµφωνα µε τον Χαλικιά η πλήρης χρησιµοποίηση των συντελεστών 
αυτών δεν θα µπορούσε να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόλησή του διαθέσιµου 
εργατικού δυναµικού της χώρας.Με άλλα λόγια η συνολική προσφορά είναι πλήρως 
ανελαστική σε επίπεδα που δεν εξασφαλίζουν την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης 
του εγχώριου εργατικού δυναµικού.Συνεπώς κατά τον Χαλικιά το φαινόµενο της 
εκτεταµένης ανεργίας στην Ελλάδα δεν οφείλεται στην ανεπάρκεια της χρηµατικής 
ζήτησης (Χαλικιάς 1958:12-13), και εποµένως δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 
επεκτατικές πολιτικές που ενισχύουν την ενεργό ζήτηση.  

Η απάντηση στο πρόβληµα της υψηλής ανεργίας και της ισχνής παραγωγικής 
δυναµικότητας δηµιουργεί τα ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας βρίσκεται 
στη διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης της χώρας µέσω των επενδυτικών πρωτοβουλιών 
που θα αναληφθούν  από τους επιχειρηµατικούς φορείς και θα χρηµατοδοτηθούν από την 
ενθάρρυνση της αποταµιευτικής δραστηριότητας, που θα αύξανε το µέγεθο9ς των 
εγχώριων αποταµιευτικών πόρων και θα οδηγούσε στη χρηµατοδότηση ενός 
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υψηλότερου επιπέδου επενδύσεων.Η προσέγγιση που υιοθετεί ο Χαλικιάς κατά συνέπεια 
απορρίπτει την εφαρµογή πολιτικών στήριξης και τόνωσης της ενεργού ζήτησης και 
υποδεικνύει ως ενδεδειγµένη πολιτική την  προσαρµογή της παραγωγικής ικανότητας 
του κεφαλαιακού δυναµικού στα µεγέθη που προσδιορίζει το επίπεδο του διαθέσιµου 
εργατικού δυναµικού (Χαλικιάς 1958:14-15), ήτοι την προσαρµογή της συνολικής 
ενεργού ζήτησης στα δεδοµένα της εγχώριας συνολικής προσφοράς. 

Κοινωνός των ίδιων απόψεων υπήρξε και ο Ζολώτας που υπογράµµιζε ότι η 
επιδίωξη της πολιτικής που υποστήριζε η Τ.τ.Ε συνίστατο στην προσαρµογή του 
µεγέθους της συνολικής ενεργού ζήτησης προς τις εκάστοτε παραγωγικές δυνατότητες 
της οικονοµίας (Ζολώτας 1964:18).Παρόλα αυτά ο Ζολώτας θα εκφράσει σε 
προγενέστερο χρόνο τις ανησυχίες του για τη συνεχή διεύρυνση του ελλείµµατος του 
ισοζυγίου πληρωµών, που οφείλεται στην αύξηση της διείσδυσης των εισαγωγών, όπως 
και για τη διατήρηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε υψηλά επίπεδα, 
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας που τις αποδίδει στην ανεπάρκεια της εγχώριας 
προσφοράς βιοµηχανικών αγαθών (Ζολώτας 1964:15).Ωστόσο η περιφρούρηση της 
νοµισµατικής σταθερότητας και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής παραγωγής που θα 
στηρίζεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση των 
συναλλαγµατικών εισροών, θα πρέπει να αποτελούν τις κατευθύνσεις της οικονοµικής 
πολιτικής διαµέσου των οποίων θα αντιµετωπιστούν οι παθογένειες της οικονοµίες. 
Προς την επίτευξη αυτών των στόχων, και µε δεδοµένη την απροθυµία του ιδιωτικού 
τοµέα να προωθήσει ικανοποιητικά την εκβιοµηχάνιση της χώρας κρίνεται αναγκαία η 
κρατική παρέµβαση για να διασφαλίζει τον απαραίτητο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 
που υπαγορεύεται από την ανάγκη επίλυσης των οξύτατων προβληµάτων της ελληνικής 
οικονοµίας.Στη βάση αυτών των συλλογισµών και συνεκτιµώντας το περιορισµένο 
µέγεθος των αποταµιευτικών πόρων και την έντονη ροπή της εγχώριας επιχειρηµατικής 
τάξης προς τις κερδοσκοπικές δραστηριότητες και τον γρήγορο πλουτισµό, αιτιολογείται 
από τα ανώτατα στελέχη της Τ.τ.Ε ως κρατικός παρεµβατισµός στη λειτουργία του 
πιστωτικού συστήµατος, όπου µέσω της εφαρµογής ενός πολύπλοκου συστήµατος 
ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων στη διάθεση και κατανοµή των πιστώσεων 
επιχειρείται η εξασφάλισή της υλοποίησης των επενδύσεων προς τους επιθυµητούς 
κλάδους, της οικονοµικής δραστηριότητας (Ζολώτας 1964:14-15), (Pesmazoglu 
1965:11). 

Στο πλαίσιο της ενιαίας θεώρησης της οικονοµικής πολιτικής και των 
αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων που υφίστανται στις διάφορες 
µακροοικονοµικές µεταβλητές κεντρικής σηµασίας µέγεθος για την βιωσιµότητα του 
µακροοικονοµικού προτύπου ανάπτυξης που υποστήριζε ο Ζολώτας αποτελούσε το 
έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών και η διαµόρφωσή του σε επίπεδο που οι ρυθµοί 
οικονοµικής ανάπτυξης θα επέτρεπαν την αποτελεσµατική διαχείρισή του.Το έλλειµµα 
του ισοζυγίου πληρωµών συνίστατο όριο της απορροφητικής ικανότητας µιας 
οικονοµίας και ως εκ τούτου η διατήρηση µακροχρόνιας ισορροπίας στο ισοζύγιο 
πληρωµών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της νοµισµατικής οµαλότητας 
και τη διατήρηση της αναπτυξιακής διαδικασίας (Ζολώτας 1964:27).Συνεπώς τόσο το 
µέγεθος της κατανάλωσης όσο και η εσωτερική της διάρθρωση θα πρέπει να κινείται 
εντός ορισµένων ορίων, καθώς η υπέρβασή τους θα δηµιουργούσε σοβαρά στο ισοζύγιο 
πληρωµών επιτείνοντας την ελλειµµατικότητά του, εξέλιξη που θα ανέτρεπε την οµαλή 
πορεία της αναπτυξιακής διαδικασίας.Ταυτόχρονα ο Ζολώτας τονίζει ότι η αδυναµία 
διατήρησης ενός ταχύρρυθµου οικονοµικής ανάπτυξης δεν µπορεί να διατηρηθεί όταν το 
µεγαλύτερο µέρος του εθνικού εισοδήµατος κατευθύνεται στην κατανάλωση, διότι στη 
περίπτωση αυτή προκαλείται πτώση της συνολικής αποταµίευσης, άρα και των πόρων 
που είναι διαθέσιµοι για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, και επιβαρύνεται το 
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µελλοντικό επίπεδο διαβίωσης, καθώς κληροδοτείται στις επόµενες γενιές µικρότερο 
απόθεµα πάγιου κεφαλαίου και εποµένως χαµηλότερο επίπεδο παραγωγικής ικανότητας 
και κατά συνέπεια µειωµένη δυνατότητα δηµιουργίας εισοδηµάτων.Γι αυτούς τους 
λόγους ο Ζολώτας θεωρεί ότι πρέπει η οικονοµική πολιτική µε τη βοήθεια της πολιτικής 
ηγεσίας και των συνδικαλιστικών στελεχών, να στοχεύουν στον περιορισµό της άµεσης 
κατανάλωσης σε επίπεδα που δεν θα υπονοµεύουν την αναπτυξιακή της δυναµική, από 
την οποία θα προκύψουν µελλοντικά µεγαλύτερα µεγέθη εισοδήµατος, εποµένως και 
κατανάλωσης και βελτίωσης του βιοτικού επίπεδου (Ζολώτας 1964:24). 

Οι έννοιες της νοµισµατικής σταθερότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης ήταν 
το θεωρητικό υπόδειγµα του Ζολώτα έννοιες που τελούν υπό σχέση στενής 
αλληλεξάρτησης.Η σταθερότητα των τιµών θα διασφάλιζε οµαλές συνθήκες 
αποταµίευσης και συσσώρευσης κεφαλαίου µέσω της υλοποίησης παραγωγικών 
επενδύσεων που χρηµατοδοτούνταν, από τη συνεχή διεύρυνση των διαθέσιµων 
πιστώσεων οι οποίες τροφοδοτούνταν από τη διαρκή αύξηση της αποταµιευτικής βάσης, 
η οποία µε τη σειρά της προϊόντος του χρόνου θα ενισχύονταν από την ύπαρξη 
υψηλότερων εισοδηµάτων που θα προέρχονταν από την ισχυροποίηση της παραγωγικής 
δυναµικότητας της οικονοµίας που θα καθίστατο εφικτή από την πραγµατοποίηση των 
παραγωγικών επενδύσεων, µε αποτέλεσµα την αύξηση της συνολικής προσφοράς και 
την αποφυγή εµφάνισης πληθωριστικών πιέσεων, εξέλιξη που θα ικανοποιούσε και 
κοινωνικού χαρακτήρα, στοχεύσεις καθώς ο περιορισµός της ανοδικής πορείας των 
τιµών θα λειτουργούσε προστατευτικά  για την διατήρηση της αγοραστικής δύναµης 
εισοδηµάτων των µισθοσυντήρητων και των συνταξιούχων, αποτρέποντας τη 
συρρίκνωση του πραγµατικού τους εισοδήµατος.Παράλληλα η νοµισµατική 
σταθερότητα θα δρούσε ανασχετικά στην άσκηση πιέσεων και στην προβολή αιτηµάτων 
για αναπροσαρµογή των µισθών και των ηµεροµισθίων και στην εκδήλωση φαινοµένων 
παθογένειας στην άσκηση της επιχειρηµατικής παθογένειας όπως η κερδοσκοπία και η 
αποφυγή ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών.Κατ’ αυτόν τον τρόπο η οικονοµία, θα 
οδηγούνταν σε έναν «ενάρετο» κύκλο ταχύρρυθµης  αύξησης του εθνικού εισοδήµατος, 
χαµηλού πληθωρισµού και υψηλού ρυθµού σχηµατισµού πάγιου κεφαλαίου.  

Αναφερόµενος στις θεσµικές διευθετήσεις που έλαβαν χώρα στη δοµή των 
φορέων άσκησης της οικονοµικής πολιτικής ο Ζολώτας υποστηρίζει ότι η συµµετοχή της 
Τ.τ.Ε στη Νοµισµατική Επιτροπή, υπονοώντας τη δική του ex officio  παρουσία σε αυτήν   
ως ∆ιοικητού της Τ.τ.Ε και την έµµεση εµπλοκή στην διαµόρφωση των αποφάσεων της 
Νοµισµατικής Επιτροπής ανώτατων στελεχών της Τ.τ.Ε µέσω της συµµετοχής τους στις 
υποεπιτροπές που υποβοηθούσαν το έργο της Νοµισµατικής Επιτροπής εισήγαγε µία µη 
πολιτική συνιστώσα, άρα και ένα υψηλής υπευθυνότητας παράγοντα, στη χάραξη της 
οικονοµικής πολιτικής προάγοντας και ενισχύοντας την εµπιστοσύνη του κοινού στην 
ικανότητα των αρχών να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τα ζητήµατα που άπτονται της 
νοµισµατικής πολιτικής καθώς και να διασφαλίζουν την ύπαρξη υγιών νοµισµατικών 
συνθηκών [Ζολώτας  1977(1967):398]. 

Επιχειρώντας να συµπυκνώσει τη δέσµη των στοχεύσεων που επιδιώκει να 
υλοποιήσει η Νοµισµατική Επιτροπή µε την εφαρµογή ενός κανονιστικού πλαισίου 
άσκησης της πιστωτικής πολιτικής που βασίζονταν στον διοικητικό καθορισµό των 
επιτοκίων και την επιβολή ποιοτικών και ποσοτικών πιστωτικών ελέγχων και κανόνων 
στην κατανοµή των αποταµιευτικών πόρων, ο Ζολώτας προσδιορίζει ως θεµελιώδεις 
προτεραιότητες της πιστωτικής πολιτικής τη ρύθµιση της ρευστότητας της οικονοµίας σε 
επίπεδα που δεν θα διαταράζουν την εσωτερική και την εξωτερική νοµισµατική 
ισορροπία, την µεγιστοποίηση των ιδιωτικών αποταµιεύσεων που κατευθύνονται στην 
κάλυψη ελεγχόµενων και στοχευόµενων πιστωτικών αναγκών προκειµένου να 
επιτευχθεί η παραγωγική τους χρήση, η βέλτιστη κατανοµή των πιστώσεων ώστε να 
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κατευθυνθούν οι αποταµιευτικοί πόροι στις χρηµατοδοτικές ανάγκες των κλάδων που 
προάγουν την αναπτυξιακή διαδικασία και στον περιορισµό της χρηµατοδότησης των 
δραστηριοτήτων που συµβάλλουν ελάχιστα στην οικονοµική ανάπτυξη ή λειτουργούν 
ανασταλτικά για αυτήν.Αυτή η στόχευση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την απόκλιση που υφίσταται ανάµεσα στην 
κοινωνικοοικονοµική παραγωγικότητα και το ιδιωτικοοικονοµικό  όφελος επιτάσσει την 
εφαρµογή ενός αποδοτικού και αποτελεσµατικού συστήµατος επιλεκτικού ελέγχου στην 
κατανοµή των επενδυτικών πόρων.Η δηµοσιονοµικού χαρακτήρα στόχευση της 
νοµισµατικής πολιτικής αναφέρεται, κατά τον Ζολώτα στη διαµόρφωση µιας 
δηµοσιονοµικής πολιτικής που θα διασφαλίζει την χρηµατοδότηση του δηµόσιου τοµέα 
από υγιείς πηγές τον βέλτιστο ρόλο του στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία.Αυτό 
συνεπαγόταν την συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών του δηµοσίου και την 
αύξηση της χρηµατοδοτικής συµβολής από στο πρόγραµµα των δηµοσίων επενδύσεων 
από τα πλεονάσµατα του τακτικού προϋπολογισµού, καθώς και την επαρκή 
χρηµατοδότηση της κρατικής δραστηριότητας µε τρόπο που δεν θα επηρέαζαν αισθητά 
το µέγεθος των χρηµατοδοτικών ροών που θα κατευθύνονταν στην εκπλήρωση των 
αναπτυξιακών στόχων [(Ζολώτας 1977 (1967):398-400]. 

Με βάση τις προαναφερθείσες στοχεύσεις που φιλοδοξούσε να εκπληρώσει η 
νοµισµατική πολιτική, µε κύριο εργαλείο της την πιστωτική πολιτική, καθίσταται 
πρόδηλη η θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηριζόταν η εφαρµογή της νοµισµατικής 
πολιτικής, όπως αυτή διαµορφωνόταν µε βάση τις αντιλήψεις του Ξ. Ζολώτα. 
Συγκεκριµένα σηµείο αναφοράς στην µακροπρόθεσµη αποτελεσµατικότητα και 
λειτουργικότητα της νοµισµατικής πολιτικής διαδραµατίζει, ή θα έπρεπε να 
διαδραµατίζει, η αποχή από την κατανάλωση, µέσω της παροχής κινήτρων για 
αποταµίευση, η αύξηση της οριακής ροπής για αποταµίευση και η επιβολή αυστηρών 
ελέγχων στην κατανοµή των πιστωτικών πόρων µε κριτήριο την κοινωνικοοικονοµική 
αποδοτικότητα των επενδύσεων και το µέγεθος της συµβολής τους στην προώθηση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, µε δεδοµένη την περιορισµένη διαθεσιµότητα των 
αποταµιευτικών πόρων, την ισχυρή τάση της επιχειρηµατικής τάξης για ανάπτυξη 
κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων και την ισχνή και εσωστρεφή παραγωγική βάση της 
χώρας.Στο πλαίσιο αυτό ο ισχυρός κρατικός παρεµβατισµός στο πιστωτικό σύστηµα της 
χώρας, µε κυρίαρχο το ρόλο της Τ.τ.Ε στη διαµόρφωση του συνόλου της 
µακροοικονοµικής πολιτικής, θα διασφάλιζε κατά τον Ζολώτα τη βέλτιστη κατανοµή 
των διαθέσιµων πιστωτικών πόρων και την επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω 
της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων µε έµφαση στην δηµιουργία επιχειρήσεων µε 
εξαγωγικό προσανατολισµό.Η ευόδωση αυτής της πολιτικής θα επέτρεπε την ταχεία 
άνοδο του εθνικού εισοδήµατος και την βελτίωση του γενικού βιοτικού επιπέδου χωρίς 
να υπονοµευτεί µακροπρόθεσµα η νοµισµατική σταθερότητα  
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 

6.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
      

Η µεσοπολεµική και η κατοχική περίοδος, η οποία έδρασε ως επιταχυντής των  
εξελίξεων που κληροδότησε ο Μεσοπόλεµος,  διαµόρφωσαν εν πολλοίς το κοινωνικό και 
πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον  µέσα στο οποίο έλαβαν χώρα  οι µεταπολεµικές 
ζυµώσεις και  αλλαγές.Ο τρόπος µε τον οποίο σχηµατοποιήθηκε και εκφράστηκε η 
αντιστασιακή προσπάθεια, καθώς και το πλέγµα των σχέσεων που διαµορφώθηκε 
ανάµεσα στις κατοχικές αρχές, τις δοσίλογες κυβερνήσεις, την ελληνική αστική τάξη, το 
ευρύτερο κύκλωµα των προµηθευτών των κατοχικών δυνάµεων αλλά και όλων των 
παραπάνω µε το αντιστασιακό κίνηµα ανέπτυξαν µια δυναµική που έθεσε τα θεµέλια για 
τον ριζικό µετασχηµατισµό ή και την ανατροπή του εξωθεσµικού χαρακτήρα 
νοµιµοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, ήτοι των παραδοσιακών σχέσεων 
πατρωνείας και πελατείας, και των οικονοµικών δοµών που υποστήριζαν αυτό το 
σύστηµα πολιτικής εκπροσώπησης.Αυτός ο στρεβλός, µε όρους ενός τυπικού αστικού 
δηµοκρατικού πολιτικού συστήµατος, χαρακτήρας του ελληνικού προπολεµικού 
συστήµατος όφειλε την ύπαρξη του στον τρόπο που η εγχώρια αστική τάξη προσδιόριζε 
το καθεστώς συσσώρευσης  του υλικού της πλούτου, τρόπος που µέχρι τότε είχε 
αποδειχθεί εξαιρετικά ανεπαρκής στο να αντιµετωπίσει τα οικονοµικά προβλήµατα και 
αδιέξοδα της χώρας, συνιστώντας έναν από τους κύριους παράγοντες δηµιουργίας και 
επίτασης αυτών των προβληµάτων παρά έναν όρο επίλυσής τους. 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου συσσώρευσης ήταν η συµπίεση των 
εργατικών αµοιβών, η ισχνή παραγωγική βάση που βασιζόταν σε µονάδες έντασης 
εργασίας µε χαµηλή προστιθέµενη αξία, ο εσωστρεφής προσανατολισµός της 
παραγωγής, η µειωµένη αποδοτικότητα του κεφαλαίου και η αντιπαραγωγική οργάνωση 
της παραγωγικής διαδικασίας, η διόγκωση των εµπορικών και µεταπρατικών 
δραστηριοτήτων, ο παρασιτικός χαρακτήρας τοποθέτησης των χρηµατικών 
πλεονασµάτων σε δραστηριότητες που δεν ενίσχυαν τις παραγωγικές δυνατότητες της 
οικονοµίας και οι πρακτικές αποφυγής επανεπένδυσης των κερδών   , το µικρό µέγεθος 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων µε οικογενειακές διοικητικές δοµές, ο 
µικρός αριθµός των εξαγώγιµων προϊόντων µε χαµηλή ανταγωνιστικότητα στο διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον, και ως εκ τούτου η πενιχρή συνεισφορά στις συναλλαγµατικές 
εισροές της χώρας των εξαγωγών και το µόνιµα έντονα ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο, 
ο προσανατολισµός της εγχώριας παραγωγής στην ικανοποίηση της ζήτησης που 
εκδηλώνονταν στην εσωτερική αγορά και ιδιαίτερα για τα αγαθά ευρείας κατανάλωσης, 
η εξάρτηση της βιωσιµότητας πολλών µεγάλων µεταποιητικών µονάδων από τις 
κρατικές προµήθειες, η  µονοπωλιακή και ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών, µε ότι 
αυτό συνεπαγόταν για το ύψος των τιµών, η επιδίωξη  υπέρµετρα υψηλών ποσοστών 
κέρδους µέσω κερδοσκοπικών µεθόδων και πρακτικών, η άνθηση της παραοικονοµίας, η 
συµπίεση των εργατικών αµοιβών σε πολύ χαµηλά επίπεδα και η φοροδιαφυγή και 
εισφοροδιαφυγή ως βασικούς µηχανισµούς αύξησης του όγκου της αποσπώµενης 
υπεραξίας και σχηµατισµού υπερκερδών, ή σε άλλες   περιπτώσεις ως µηχανισµούς 
διασφάλισης της επισφαλούς επιβίωσης πολλών επιχειρήσεων και η αδυναµία 
διαµόρφωσης συνθηκών απορρόφησης του εγχώριου εργατικού δυναµικού. 
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Τα γνωρίσµατα αυτά που προσδιόριζαν διαχρονικά την δοµή της εγχώριας  
κεφαλαιακής συσσώρευσης οριοθετούσαν και την περιορισµένη αναπτυξιακή δυναµική 
του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, εν συγκρίσει µε τις προηγµένες βιοµηχανικά 
χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, θέτοντας τη χώρα στο περιθώριο των διεθνών 
οικονοµικών εξελίξεων και εντάσσοντάς την στον κύκλο των χωρών που βρίσκονταν 
χαµηλά στην ιεραρχία του παγκόσµιου καταµερισµού εργασίας.Η αναπτυξιακή 
υστέρηση της Ελλάδας και οι εγγενείς παθογένειες του καθεστώτος συσσώρευσης είχαν 
ως άµεσες συνέπειες τη διαµόρφωση σε χαµηλά επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, 
την έντονη ανισοκατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, την πενιχρή απόδοση των άµεσων 
φόρων και την απόδοση βαρύτητας σε έµµεσες µορφές φορολόγησης, γεγονός που 
αναπαρήγαγε έντονες κοινωνικές αδικίες και στο επίπεδο κατανοµής των φορολογικών 
βαρών, την απουσία ισχυρών δοµών κρατικής κοινωνικής πολιτικής, την 
αναποτελεσµατική   λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, το χαµηλό βιοτικό επίπεδο της 
πλειονότητας του πληθυσµού, την  απουσία ή την καταπάτηση των εργατικών 
δικαιωµάτων, την προβληµατική έκφραση του Κράτους ∆ικαίου και την διαρροή 
µεγάλης µάζας εργατικού δυναµικού προς τις αγορές των ανεπτυγµένων καπιταλιστικών  
χωρών. 

Η διαµόρφωση αυτών των συνθηκών κοινωνικής αναπαραγωγής, τις οποίες 
γεννούσε η διάρθρωση της εγχώριας κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, αδυνατούσε να 
υποστηρίξει την ύπαρξη δηµοκρατικών πολιτικών θεσµών και να προσφέρει την 
απαραίτητη νοµιµοποιητική βάση στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα, το οποίο 
αντιµετώπιζε το πρόβληµα νοµιµοποίησης του είτε µε αυταρχικές εκτροπές είτε, σε 
µονιµότερη βάση, µε προσφυγή σε εξωθεσµικές µορφές και πρακτικές απόσπασης της 
συναίνεσης των αρχόµενων υποκειµένων, οι οποίες συνίσταντο στη συγκρότηση 
δικτύων πατρωνείας και πελατειακών σχέσεων ανάµεσα στο πολιτικό προσωπικό και το 
εκλεκτορικό σώµα.Το  περιεχόµενο των σχέσεων αυτών υπαγόρευε την χορήγηση 
οικονοµικών παροχών ή πάσης φύσεως εξυπηρετήσεων ή διευκολύνσεων από πολιτικά 
πρόσωπα προς τους ψηφοφόρους µε αντάλλαγµα την πολιτική  υποστήριξη των 
τελευταίων, σχηµατοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο µια µορφή διαµεσολάβησης ανάµεσα 
στους πολίτες και το πολιτικό σύστηµα, όπου η πολιτική εκπροσώπηση του σώµατος των 
πολιτών στην πραγµατικότητα δεν διαµεσολαβούνταν από ένα θεσµοθετηµένο πλέγµα 
απρόσωπων και ορθολογικών κανόνων, που µόνο τύποις υφίστατο, αλλά από µια 
παράλληλη δέσµη άτυπων διευθετήσεων που υπονόµευε την αξιοπιστία και την 
νοµιµοποίηση του πολιτικού συστήµατος, δηµιουργώντας και υποδαυλίζοντας 
ταυτόχρονα τα φαινόµενα αµοιβαίας δυσπιστίας µεταξύ πολιτών και πολιτικών 
αρχόντων.Επιπλέον το σύστηµα των πελατειακών σχέσεων  δρούσε ανασχετικά στο ίδιο 
το καθεστώς κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, καθώς ανέπτυσσε δευτερογενώς 
παθογενείς πρακτικές και αδυναµίες, όπως αναποτελεσµατική άσκηση της δηµόσιας 
διοίκησης, ανορθολογική κα κοινωνικά άδικη κατανοµή των φορολογικών  βαρών, 
στρεβλή κατανοµή των δηµοσίων δαπανών,  ανεπαρκή υποστήριξη παραγωγικών 
επενδύσεων, αδυναµία εφαρµογής και διασφάλισης ενός σταθερού οικονοµικού και 
φορολογικού περιβάλλοντος, αποφυγή υλοποίησης πολιτικών πάταξης των 
κερδοσκοπικών και αντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων και πραγµατοποίησης πολιτικών 
αναδιανοµής του εισοδήµατος µε δηµοσιονοµικά µέσα.Η εφαρµογή κρατικών πολιτικών 
που θα προωθούσαν την οικονοµική ανάπτυξη, όχι µόνο µε όρους αύξησης του εθνικού 
εισοδήµατος αλλά και µε όρους ποιοτικής αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών  που 
θα βελτίωναν σηµαντικά και σε µόνιµη βάση τις οικονοµικές επιδόσεις και δεδοµένα της 
χώρας. προσέκρουε στην αντίδραση που θα συναντούσαν τέτοιου είδους πολιτικές τόσο 
από το ευρύ σώµα των πολιτών-ψηφοφόρων, καθώς  θα απαιτούνταν, όπως απεδείκνυε η 
ευρωπαϊκή εµπειρία εκβιοµηχάνισης, η συµπίεση, κατά τα αρχικά στάδια της 
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διαδικασίας εκβιοµηχάνισης, της καταναλωτικής τους δύναµης, όσο και από την εγχώρια 
αστική τάξη που θα έπρεπε να περιοριστεί σε πιο µετριοπαθή ποσοστά κέρδους 
αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερο επιχειρηµατικό κίνδυνο εµπλεκόµενη σε 
παραγωγικές δραστηριότητες, ο κύκλος απόδοσης των οποίων είναι µεγαλύτερος 
χρονικά και απαιτούν πιο περίπλοκες και κοπιώδεις δράσεις προκειµένου να καταστούν 
κερδοφόρες, συγκριτικά µε τις άλλες µορφές επιχειρηµατικής δράσης.Κατά αυτό τον 
τρόπο  οι πελατειακές σχέσεις αποτέλεσαν ταυτόχρονα πρωτογενές, εν µέρει, 
αποτέλεσµα του τρόπου της εγχώριας κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης και 
δευτερογενώς ένα κύριο αίτιο αναπαραγωγής του. 

Επιχειρώντας µια χρονική τοµή προκειµένου να καταστεί εφικτή η ανίχνευση 
των ιστορικών καταβολών των θεµελιωδών χαρακτηριστικών τόσο του τρόπου 
κεφαλαιακής συσσώρευσης όσο και του πολιτικού συστήµατος, εποµένως και του 
σχεσιακού πλέγµατος κοινωνικής αναπαραγωγής, διαπιστώνεται ότι η σχηµατοποίηση 
αυτών των χαρακτηριστικών αποτέλεσε προϊόν της µακράς οθωµανικής κατάκτησης των 
περιοχών που συνιστούσαν τους βασικούς χώρους δραστηριοποίησης των ελλήνων 
κεφαλαιούχων, καθώς και των εµπειριών και διαδικασιών µέσω των οποίων 
συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος.Η οθωµανική κατάκτηση αποµόνωσε, σε µεγάλο 
βαθµό, τους πληθυσµούς της νότιας βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής 
Μεσογείου από τις πνευµατικές και επιστηµονικές κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ηπείρου 
κατά τους προνεωτερικούς αιώνες και κατέστησε  υστερόχρονη  και ασθενική την 
πρόσληψη, την αφοµοίωση και την αξιοποίηση των πνευµατικών και υλικών 
επιτευγµάτων του ευρωπαϊκού πολιτισµού κατά την νεωτερικότητα.Παράλληλα οι 
καθυστερηµένες, συγκριτικά µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, διοικητικές και οικονοµικές 
δοµές της οθωµανικής αυτοκρατορίας και  οι παρωχηµένες πολιτισµικές αντιλήψεις που 
επικράτησαν  κατά την µακρόχρονη οθωµανική κατάκτηση, οδήγησαν στην υιοθέτηση 
και αναπαραγωγή από τους πληθυσµούς της αυτοκρατορίας πεποιθήσεων, πρακτικών 
και συµπεριφορών που  άµβλυναν την ικανότητα ανάπτυξης µιας προοδευτικής 
δυναµικής που θα τους καθιστούσε κοινωνούς της προόδου που συντελούνταν στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο. 

 Επιπροσθέτως οι έλληνες κεφαλαιούχοι που παραδοσιακά, εξαιτίας της 
γεωγραφικής θέσης του ελληνικού χώρου και των ιδιαίτερων µορφολογικών 
χαρακτηριστικών του, όπως το µικρό σχετικά ποσοστό της εδαφικής του επιφάνειας που 
προσφέρονταν για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και της περίκλεισής του από το 
υδάτινο στοιχείο, επιδίδονταν σε εµπορικής φύσεως επιχειρηµατικές   δραστηριότητες, 
γεγονός που σε συνδυασµό µε το καθεστώς της οθωµανικής κατάκτησης και των 
δεδοµένων που αυτή δηµιουργούσε σε επίπεδο οικονοµικής και κοινωνικής 
πραγµατικότητας, λειτουργούσε ανασταλτικά στην ανάπτυξη µιας ελληνικής 
επιχειρηµατικής τάξης που θα επιθυµούσε και θα είχε τις δυνατότητες να 
προσανατολίσει την αξιοποίηση των κεφαλαίων της σε δραστηριότητές   παραγωγικού 
χαρακτήρα. 

     Στην διαµόρφωση όµως της µορφής του ελληνικού πολιτικού συστήµατος και 
στον προσδιορισµό του περιεχοµένου του, όπου όπως προαναφέρθηκε κυρίαρχο ρόλο 
διαδραµατίζει το σύστηµα των πελατειακών σχέσεων, συνέβαλαν κατά µείζονα λόγο και 
οι ιστορικογεννετικές διαδικασίες συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Η παροχή 
καθολικού δικαιώµατος ψήφου, µε εξαίρεση το γυναικείο πληθυσµό, και η υιοθέτηση 
ήδη από τα συντακτικά κείµενα των πρώτων Εθνοσυνελεύσεων των πλέον φιλελεύθερων 
αρχών που  απαντώνταν σε αντίστοιχα κείµενα ή διακηρύξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
προέκυψε ως αποτέλεσµα της  δυνατότητας άσκησης ένοπλης βίας από το σχετικά ευρύ 
σώµα των ατόµων που έλαβαν µέρος στις πολεµικές αναµετρήσεις µε τα οθωµανικά 
στρατεύµατα, και τα οποία δεν ήταν διατεθειµένα να αποκλειστούν από τη διαδικασία 
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λήψης αποφάσεων κατά τη σύσταση των πρώτων θεσµών διακυβέρνησης και διοίκησης 
του υπό συγκρότηση ελληνικού κράτους.Η συµµετοχή τους στον ένοπλο αγώνα 
νοµιµοποιούσε και την συµµετοχή τους στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία 
µεταφραζόταν ως θεσµοθετηµένη παροχή του δικαιώµατος του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι.Παρά το γεγονός ότι  η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας για τους 
άρρενες, ασχέτως περιουσιακής κατάστασης, και η θέσπιση του κοινοβουλευτικού 
συστήµατος πραγµατοποιήθηκε το 1864, λόγω των µοναρχικών καθεστώτων που 
επιβλήθηκαν µετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, η Ελλάδα υπήρξε από τις 
πρώτες χώρες στον κόσµο που εισήγαγε σε τέτοια έκταση δηµοκρατικές διαδικασίες 
ανάδειξης των πολιτικών αρχόντων και άσκησης της εξουσίας Αυτή η διάχυση των 
πολιτικών δικαιωµάτων σε ένα τόσο ευρύ κοινωνικό στρώµα συνεπαγόταν την 
αδυναµία, σε µακροπρόθεσµη βάση, άσκησης πολιτικών συµπίεσης της καταναλωτικής 
δύναµης της µεγάλης µάζας του πληθυσµού µέσω δηµοσιονοµικών ή άλλων µέσων και 
την διοχέτευση πόρων προς τις παραγωγικές επενδύσεις, πρακτική αναγκαία για την 
προώθηση της εκβιοµηχάνισης κατά τα πρώτα στάδια της οικονοµικής ανάπτυξης.Η 
εφαρµογή τέτοιου είδους πολιτικών θα µείωνε την κοινωνική απήχηση των πολιτικών 
δυνάµεων που θα τις προωθούσαν, γεγονός που καθιστούσε απρόθυµες τις πολιτικές 
ηγεσίες να υλοποιήσουν πολιτικές προς µια τέτοια κατεύθυνση.Το δικαίωµα στην 
κατανάλωση συνιστούσε το οικονοµικό ισοδύναµο του δικαιώµατος ψήφου, µε 
αποτέλεσµα αυτό το δίπολο να δρα ως ένα σύστηµα συγκοινωνούντων δοχείων όπου η 
άµβλυνση του ενός ενίσχυε την καταχρηστική άσκηση του άλλου. 

Αυτό το πλέγµα σχέσεων ανάµεσα στη πολιτική και οικονοµική πραγµατικότητα 
περιόριζε αισθητά τα περιθώρια εφαρµογής αναπτυξιακών πολιτικών βασισµένα σε 
εγχειρήµατα εκβιοµηχάνισης, δηµιουργώντας και αναπαράγοντας ένα φαύλο κύκλο 
οικονοµικής υστέρησης και πολιτικής και κοινωνικής παθογένειας.Τα όρια αυτού του 
τρόπου κοινωνικής αναπαραγωγής προσδιορίζονταν από τις καταναλωτικές δυνατότητες 
της µεγάλης µάζας του πληθυσµού, που όταν αυτές συµπιέζονταν κάτω από ένα 
ορισµένο επίπεδο, είτε ως αποτέλεσµα εσωτερίκευσης εξωτερικών οικονοµικών 
διαταραχών και παραγόντων είτε ως εξάντληση των δυνατοτήτων του εγχώριου 
οικονοµικού µοντέλου, εκφράζονταν ως κοινωνική και πολιτική αναταραχή που έθετε σε 
κρίση, όχι όµως σε έντονη αµφισβήτηση και ανατροπή, τις οικονοµικές δοµές 
αναπαραγωγής του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

 Λύση στα αδιέξοδα που γεννούσε το εγχώριο µοντέλο συσσώρευσης 
επιχειρήθηκε διαχρονικά να δοθεί µέσω της πολιτικής της έγγειας ιδιοκτησίας.Πιο 
συγκεκριµένα αποδιαρθρώθηκε το σύστηµα της µεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας και µε 
κρατικές παρεµβάσεις, στο πλαίσιο µιας πολιτικής αναδιανοµής της γης, διευρύνθηκε  σε 
πολύ µεγάλο βαθµό ο κύκλος των προσώπων που έγιναν κάτοχοι καλλιεργήσιµων 
εδαφών, µε συνέπεια να δηµιουργηθεί ένα ευρύ  στρώµα µικροϊδιοκτητών.Αυτή η 
διευθέτηση όµως παρά  την σχετικά µικρή οικονοµική αποδοτικότητα που χαρακτήριζε 
στις περισσότερες περιπτώσεις τις έγγειες ιδιοκτησίες, λειτούργησε νοµιµοποιητικά προς 
το πολιτικό σύστηµα, καθώς η ιδιότητα του ιδιοκτήτη γης προσέδιδε µια σχετική 
οικονοµική και ψυχολογική ασφάλεια στους φορείς της έγγειας ιδιοκτησίας και τους 
καθιστούσε απρόθυµους να αµφισβητήσουν το πολιτικό καθεστώς, κάτι που αποτελούσε 
άλλωστε και την βασική στόχευση της υλοποίησης  της συγκεκριµένης πολιτικής. 

Στη βάση της ίδιας πολιτικής στόχευσης πραγµατοποιήθηκαν ευνοϊκές για τα 
αγροτικά στρώµατα παρεµβάσεις σε επίπεδο αγροτικής πίστης, αλλά και πιο άµεσης 
στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος όπως η παροχή επιδοτήσεων σε πολλά αγροτικά 
προϊόντα που κάλυπταν πολύ µεγάλο ποσοστό της συνολικής αξίας της αγροτικής 
παραγωγής.Κυρίαρχα παραδείγµατα αυτής της µορφής παρέµβασης υπήρξαν οι 
επιδοτήσεις της σταφιδοπαραγωγής στα τέλη του 19ου αιώνα και της καπνοπαραγωγής 
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κατά τον Μεσοπόλεµο.Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της αγροτικής 
πίστης συνέβαλαν στην υλοποίηση θεµελιωδών αλλαγών, καθώς η ίδρυση της Α.Τ.Ε το 
1929 εκτόπισε την Ε.Τ.Ε από ένα προνοµιακό γι’αυτήν πεδίο πιστωτικής δράσης και 
αποδιάρθρωσε τα παραδοσιακά τοκογλυφικά δίκτυα που δρούσαν στο χώρο της 
αγροτικής πίστης, δίκτυα  µε τα οποία η Ε.Τ.Ε είχε συνεργαστεί από την αρχή της 
ίδρυσής της προκειµένου να διαδώσει την χρήση των τραπεζογραµµατίων της στον 
ελλαδικό χώρο και να εδραιώσει την εµπιστοσύνη του συναλλακτικού κοινού στα 
τραπεζογραµµάτια που αυτή εξέδιδε.Η ίδρυση της Α.Τ.Ε ήρε το πλαίσιο 
δραστηριοποίησης των τοκογλυφικών δραστηριοτήτων των παραδοσιακών δικτύων 
τοκιστών που λειτουργούσαν στην ελληνική ύπαιθρο που αποσπούσαν το συντριπτικά 
µεγαλύτερο µέρος των χρηµατικών πλεονασµάτων της αγροτικής παραγωγής και 
βελτίωσε αισθητά τους όρους χορήγησης πιστώσεων προς τον αγροτικό κόσµο.Η 
εκτόπιση των παραδοσιακών τοκογλυφικών δικτύων από το χώρο της αγροτικής πίστης 
αναπροσανατόλισε την ροή των κεφαλαίων των τοκιστών της υπαίθρου προς τις 
οικονοµίες των πόλεων τροφοδοτώντας ως ένα βαθµό την τεράστια ανάπτυξη της 
οικοδοµικής δραστηριότητας που ξεκίνησε τον Μεσοπόλεµο και γιγαντώθηκε 
µεταπολεµικά. 

 Παράλληλα  το πλέγµα των κρατικών παρεµβάσεων στην αγροτική παραγωγή  
ολοκληρωνόταν µε τη ρύθµιση των δανειακών υποχρεώσεων των αγροτών ως έσχατο 
µέτρο αντιµετώπισης των οικονοµικών τους αδιεξόδων και κατά το Μεσοπόλεµο, µε την 
εκτέλεση δηµοσίων έργων που συντελούσαν στην αύξηση της αποδοτικότητας των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων και την δηµιουργία νέων και µε την σταδιακή µείωση της 
φορολογικής επιβάρυνσης των αγροτικών στρωµάτων, µείωση που ξεκίνησε από την 
εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτικού συστήµατος και της καθολικής ψηφοφορίας για τους 
άρρενες το 1864, εποχή που το 90% των ψηφοφόρων ήταν κάτοικοι της υπαίθρου, και 
συνεχίστηκε έκτοτε (∆ερτιλής 1993:26). 

Αυτή η διαχρονικά φιλοαγροτική πολιτική που ακολουθήθηκε   κυρίως από το 
1864 και εντεύθεν είναι ικανή να ερµηνεύσει σε σηµαντικό βαθµό την σχετικά 
απρόσκοπτη, ειδικά συγκρινόµενη µε τις αντίστοιχες εµπειρίες βαλκανικών ή 
ευρωπαϊκών κρατών , πορεία του δηµοκρατικού καθεστώτος στην Ελλάδα, η οποία 
διακόπτεται από σύντοµα και σχετικά ήπια αυταρχικά διαλείµµατα, παρά το ότι οι 
εγχώριες δοµές κεφαλαιακής συσσώρευσης είναι αναντίστοιχες µε την  µακροπρόθεσµη 
οµαλή λειτουργία ενός δηµοκρατικού πολιτικού καθεστώτος.Αυτήν την αναντιστοιχία 
αποσκοπούσε στο να γεφυρώσει προπολεµικά αλλά και µεταπολεµικά η φιλοαγροτική 
πολιτική. 

Ειδικότερα την µεταπολεµική περίοδο το αγροτικό εισόδηµα στηρίχτηκε 
ποικιλοτρόπως µέσω κρατικών παρεµβάσεων που συνίσταντο  στην ανασύσταση του 
προπολεµικού συστήµατος στήριξης των τιµών των αγροτικών προϊόντων µε την 
επιβολή υψηλών τιµών παρέµβασης, οι οποίες υπερέβαιναν κατά κανόνα τις τιµές τόσο 
της διεθνούς όσο και της εγχώριας αγοράς, µε την παροχή υψηλής δασµολογικής 
προστασίας και την θέσπιση ποσοστώσεων στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, όπως 
και διαφόρων µορφών επιδοτήσεων του κόστους παραγωγής, της παραγωγής 
συγκεκριµένων καλλιεργειών ή ακόµα και του επιτοκίου των αγροτικών δανείων, ενώ 
στην δέσµη των κρατικών µεταβιβάσεων προς τον αγροτικό τοµέα πρέπει να προστεθεί 
και η παροχή, της έστω και  πενιχρής κοινωνικής ασφάλισης, το κόστος χρηµατοδότησης 
της οποίας αύξανε την φορολογική επιβάρυνση που δέχονταν τα εισοδήµατα του αστικού 
πληθυσµού (Καραµεσίνη 1994:140-141). 

Τα µέτρα και οι πολιτικές που απέβλεπαν στη στήριξη του αγροτικού 
εισοδήµατος και στη συµπίεση του κόστους παραγωγής του αγροτικού τοµέα είχαν µια 
διττή στόχευση.Εν πρώτοις στο να υποστηρίξουν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης για τους 
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πληθυσµούς της ελληνικής υπαίθρου όπου η υποαπασχόληση, οι σκληρές συνθήκες 
διαβίωσης αλλά και οι αντίστροφες ροές του αγροτικού πλεονάσµατος προς την 
κατεύθυνση του αστικού τοµέα της οικονοµίας µέσω του αγροτικού δανεισµού και του 
εµπορικού κέρδους που πραγµατοποιούνταν λόγω της δυσµενούς σχέσης που 
επικρατούσε µεταπολεµικά για τα αγροτικά προϊόντα έναντι των βιοµηχανικών και 
ειδικότερα των βιοµηχανικών εκείνων προϊόντων που χρησιµοποιούσαν ως πρώτη ύλη 
τα αγροτικά προϊόντα, καθώς οι τιµές των τελευταίων αυξάνονταν µε µικρότερο ρυθµό 
απ’ότι οι τιµές των αντίστοιχων βιοµηχανικών αγαθών, καθιστούσαν εξαιρετικά δυσχερή 
την οικονοµική κατάσταση των αγροτικού πλυθησµού της χώρας..Σηµαντική όµως 
µεταφορά αγροτικού πλεονάσµατος προς τον αστικό τοµέα λάµβανε χώρα και µέσα από 
τη πώληση βιοµηχανικών αγαθών που ήταν απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία 
του γεωργικού τοµέα, όπως γεωργικά µηχανήµατα και λιπάσµατα, οι τιµές των οποίων 
αυξάνονταν σε µεγαλύτερο βαθµό σε σύγκριση µε τις τιµές των αγαθών της αγροτικής 
παραγωγής [Σακελλαρόπουλος 2004(1986):200-201]. 

Η έτερη στόχευση της κρατικής παρέµβασης στη σφαίρα της αγροτικής 
οικονοµίας συνίστατο στην στήριξη της αγροτικής παραγωγής , ώστε να υπάρχει για τα 
βασικά γεωργικά προϊόντα επαρκής εγχώρια προσφορά που να ικανοποιεί την ζήτηση 
και να συγκρατεί τις τιµές των αγροτικών αγαθών σε επίπεδα που θα επέτρεπαν και την 
αντίστοιχη συγκράτηση των εργατικών αµοιβών που θα επέτρεπε την διεύρυνση των 
περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. 

Η συνολική κρατική παρέµβαση στο πεδίο της αγροτικής οικονοµίας δεν 
αποσκοπούσε όµως απλώς στο να διευρύνει τα περιθώρια του καπιταλιστικού κέρδους 
αλλά εγγράφονταν σε µια ευρύτερη κρατική πολιτικοοικονοµική προσέγγιση που πέραν 
της αποτροπής της πλήρους εκπτώχευσης των αγροτικών στρωµάτων και της 
διασφάλισης ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης γι’αυτά εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και 
την επιδίωξη της διεύρυνσης της κοινωνικής βάσης από την οποία αντλούσε την 
νοµιµοποίηση του το αστικό πολιτικό καθεστώς.Συνεπώς η ακολουθούµενη αγροτική 
πολιτική δεν βελτίωσε εντυπωσιακά το επίπεδο διαβίωσης του µεγαλύτερου τµήµατος 
των πληθυσµών της υπαίθρου, το οποίο παρέµεινε σχετικά χαµηλό, αλλά δηµιούργησε 
συνθήκες διαβίωσης που κατέστησαν ανεκτό, έστω και οριακά, το βιοτικό τους επίπεδο, 
στοιχείο όµως που αποδείχθηκε επαρκές για να λειτουργήσει νοµιµοποιητικά, εποµένως 
και σταθεροποιητικά, για το  πολιτικό καθεστώς της χώρας. 

Η µεταπολεµική κρατική πολιτική στο πεδίο της αγροτικής οικονοµίας παρά το 
ότι δεν αποσκοπούσε στην συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο, αλλά 
µάλλον το αντίθετο, εντούτοις δεν κατόρθωσε να ρυθµίσει την αγροτική έξοδο, κατά 
τρόπο που αυτή να λειτουργούσε στην κατεύθυνση αφενός του µετασχηµατισµού των 
αγροτικών πληθυσµών σε εργατικό δυναµικό που θα απορροφούνταν από την ανάπτυξη 
του δευτερογενούς τοµέα, και ιδιαίτερα της µεταποιητικής δραστηριότητας, και 
αφετέρου στο να καταστήσει ικανή την εγχώρια αγροτική οικονοµία να προµηθεύσει 
επαρκώς, ποσοτικά και ποιοτικά, τον δευτερογενή τοµέα µε τις απαραίτητες εισροές που 
απαιτούνταν για την επίτευξη µιας αυτοδύναµης και δυναµικής παραγωγικής ανάπτυξης 
µε διαχεόµενα οφέλη για το σύνολο του παραγωγικού ιστού της ελληνικής οικονοµίας, 
ακολουθώντας την αντίστοιχη ιστορική εµπειρία που γνώρισαν οι αναπτυγµένες 
καπιταλιστικές οικονοµίες ως προς την ενθάρρυνση και διαχείριση των µαζικών 
πληθυσµιακών εκροών που προκάλεσε η αγροτική έξοδος στις χώρες αυτές και 
αποτέλεσε  το αφετηριακό στάδιο για την εκκίνηση της διαδικασίας της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης. 

Στόχευση, στην ελληνική περίπτωση, της κρατικής ρύθµισης της µεταπολεµικής 
αγροτικής εξόδου υπήρξε η ενθάρρυνση της µαζικής εκροής των πληθυσµιακών 
πλεονασµάτων της υπαίθρου προς τα αναπτυγµένα καπιταλιστικά κέντρα των χωρών της 
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∆ύσης, µια εξέλιξη που θα είχε ευεργετικές επιδράσεις στο ισοζύγιο πληρωµών καθώς θα 
αύξανε θεαµατικά τις συναλλαγµατικές εισροές της χώρας, εντασσόµενη έτσι αρµονικά- 
ως θεµελιώδες οργανικό στοιχείο- στη δέσµη των σκοποθεσιών του µεταπολεµικού 
µακροοικονοµικού πλέγµατος, ενώ ταυτόχρονα      θα εκτόνωνε σηµαντικά την 
κοινωνική πίεση που προκαλούσαν τα φαινόµενα της εκτεταµένης υποαπασχόλησης και 
ανεργίας που µάστιζαν την αγροτική οικονοµία.             

Μεταπολεµικά αυτή η πολιτική βρήκε της έκφρασή της, πέραν από την συνέχιση 
µιας φιλοαγροτικής πολιτικής, που επιχειρούσε, πέραν των πολιτικών της στοχεύσεων, 
να αντισταθµίσει  την αρνητική σχέση που διαµορφώθηκε µεταξύ των τιµών ορισµένων 
αγροτικών προϊόντων, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την καθήλωση της τιµής των 
σιτηρών, έναντι των βιοµηχανικών στην εγχώρια αγορά, και   στην ανάπτυξη της 
οικοδοµικής δραστηριότητας, η οποία έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις, παρά τον επίσηµο 
αποκλεισµό της από τις πιστώσεις  του τραπεζικού συστήµατος της χώρας,  που 
παράλληλα µε την παροχή συντεχνιακού χαρακτήρα προνοµίων σε πολλές 
επαγγελµατικές οµάδες στόχευε στην συγκρότηση συµπαγών µικροαστικών 
στρωµάτων.Η δηµιουργία µιας  διευρυµένης κοινωνικής µάζας µικροαστικών 
στρωµάτων, στα οποία περιλαµβάνονταν και τα διογκούµενα µεταπολεµικά 
δηµοσιοϋπαλληλικά στρώµατα, υπήρξε αποτέλεσµα µιας κυρίαρχης πολιτικής επιλογής 
που απέβλεπε στην όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη, στα πλαίσια ενός δηµοκρατικού 
καθεστώτος, του άρχοντος κοινωνικού συνασπισµού, δηλαδή της εγχώριας 
ηγεµονεύουσας µεγαλοαστικής τάξης, η οποία αδυνατούσε να θεµελιώσει, να 
νοµιµοποιήσει και να αναπαράγει την ταξική της κυριαρχία στη βάση του µοντέλου της 
κεφαλαιακής συσσώρευσης που είχε επιλέξει να αναπτύξει. 

Η πολιτική επί της έγγειας ιδιοκτησίας που επικράτησε προπολεµικά στην 
ύπαιθρο αναπαρήχθη µεταπολεµικά στον αστικό χώρο µέσω της επικράτησης της 
µικροµεσαίας κλίµακας εκµετάλλευσης στην αγορά κατοικίας και στην συµµετοχή ενός 
εξαιρετικά εκτεταµένου αριθµού προσώπων που αποκόµισαν άµεσα ή έµµεσα 
οικονοµικά οφέλη από την ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας που 
τροφοδοτήθηκε   από την εκρηκτική οικιστική επέκταση των ελληνικών πόλεων, και 
κυρίως του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πρωτεύουσας και της συµπρωτεύουσας.Η 
βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης µιας µεγάλης µάζας ατόµων από την 
µεταπολεµική  άνθηση της οικοδοµικής δραστηριότητας οδήγησε στην  άµβλυνση της 
αµφισβήτησης προς το µοντέλο της εγχώριας οικονοµικής ανάπτυξης και στην 
απορρόφηση, µε σχετικά ανώδυνο τρόπο,  των κοινωνικών κραδασµών που προκαλούσε 
το αναπτυξιακό έλλειµµα της χώρας. 

Η κατοχική περίοδος αποτέλεσε έναν ενδιάµεσο ιστορικό σταθµό όπου 
επιχειρήθηκε η ρήξη µε το προπολεµικό µοντέλο κεφαλαιακής συσσώρευσης και  τον 
τρόπο ενσωµάτωσης στο πολιτικό σύστηµα µε τον επανακαθορισµό του περιεχοµένου 
των κοινωνικών σχέσεων νοµιµοποίησης του εξουσιαστικού πλαισίου.Οι διαδικασίες και 
οι συνθήκες µέσω των οποίων εκφράστηκε και σχηµατοποιήθηκε η αντιστασιακή 
προσπάθεια, καθώς και το σύνολο των πολύπλοκων σχέσεων που διαµορφώθηκαν 
ανάµεσα στις δυνάµεις κατοχής, τους ποικιλώνυµους εγχώριους παραστάτες τους και τις 
δυνάµεις της αντίστασης έθεσαν τα θεµέλια για την ανάπτυξη µιας ιστορικής δυναµικής 
που στόχευε στον ριζικό µετασχηµατισµό ή και την ανατροπή της προπολεµικής 
πολιτικοοικονοµικής δοµής.Κορυφαία εκδήλωση  της επιχειρούµενης αυτής ιστορικής 
ρήξης αποτέλεσε η ένοπλη εµφύλια αντιπαράθεση που ξεκίνησε   κατά την κατοχική 
περίοδο και  τερµατίστηκε, µε την ακραιφνώς ένοπλη   µορφή της, τον Αύγουστο του 
1949. 

Η ήττα των δυνάµεων που πρέσβευαν την µεταβολή των όρων της κοινωνικής 
συγκρότησης και του αστικού καθεστώτος κυριαρχίας, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί 
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προπολεµικά, υπήρξε το αποτέλεσµα της εµφύλιας σύρραξης.Αυτή η εξέλιξη 
προδιέγραψε όπως ήταν φυσικό και το περιεχόµενο των µεταπολεµικών   σχέσεων 
κυριαρχίας ανάµεσα στις κοινωνικές δυνάµεις που αντιπαρατέθηκαν κατά τον Εµφύλιο 
Πόλεµο.Η παλινόρθωση όµως του αστικού καθεστώτος κυριαρχίας µεταπολεµικά δεν 
συνιστούσε µια αυτονόητη και αυτόµατη συνέπεια της έκβασης του Εµφυλίου.Η 
επάνοδος και η εδραίωση των αστικών κοινωνικοπολιτικών δυνάµεων στην εξουσία 
προϋπέθετε την υποστήριξή τους, υλική και ιδεολογική, από εξωτερικούς παράγοντες 
που διαδραµάτιζαν το ρόλο του επικυρίαρχου στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού.Ο προπολεµικός και παραδοσιακός υποστηρικτής του ελληνικού 
αστισµού, η Βρετανία, δήλωσε αδυναµία συνέχισης αυτού του ρόλου στο πλαίσιο των 
αλλαγών που είχαν επέλθει µεταπολεµικά στο διεθνές περιβάλλον κατανοµής ισχύος και 
οι Η.Π.Α ,ως η νέα παγκόσµια ηγέτιδα δύναµη, ανέλαβε το έργο στήριξης των αστικών 
δυνάµεων της ευρωπαϊκών κρατών που τέθηκαν µεταπολεµικά στην αµερικανική 
σφαίρα επιρροής, ανάµεσα στις οποίες υπήρξε και η Ελλάδα. 

Μέσα σ’αυτό το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς και στη βάση της στρατηγικής 
επιλογής των Η.Π.Α να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οικονοµιών ως 
µέσο για την αποτροπή της επέκτασης της σοβιετικής επιρροής στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
χωρίς όµως να επιχειρηθεί η διαµόρφωση µιας νέας ιεραρχίας στον ενδοευρωπαϊκό 
καταµερισµό εργασίας, εντάσσεται και η εκπόνηση και η εφαρµογή του Σχεδίου 
Μάρσαλ, που προέβλεπε την αθρόα χορήγηση οικονοµικής και στρατιωτικής βοήθειας 
στα ευρωπαϊκά  καπιταλιστικά κράτη.Η Ελλάδα παρά τη σηµαντικότατη σε όγκο 
οικονοµική βοήθεια που έλαβε στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ δεν  αποκόµισε τα 
ανάλογα οφέλη, αποτυγχάνοντας να αναβαθµίσει τη θέση της στην ιεραρχία του 
ευρωπαϊκού καταµερισµού εργασίας.Αυτή η εξέλιξη υπήρξε αποτέλεσµα των εγγενών 
στρεβλώσεων που χαρακτήριζαν τις εσωτερικές διοικητικές δοµές διαχείρισης των 
πόρων του Σχεδίου Μάρσαλ, της παραδοσιακά ισχνής παραγωγικής βάσης της ελληνικής 
οικονοµίας και της κυριαρχίας των βραχυπρόθεσµων κερδοσκοπικών στοχεύσεων που 
χαρακτήριζαν την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ένα στοιχείο της 
εγχώριας επιχειρηµατικής δράσης που επιτάθηκε περαιτέρω κατά την κατοχική περίοδο, 
όπως επίσης  και της κατανοµής, χρονικής και µορφικής, που υπήρξε από τους αρµόδιους 
διαχειριστικούς φορείς των πόρων του Σχεδίου Μάρσαλ, είτε πρόκειτο για τις κεντρικές 
διαχειριστικές υπηρεσίες του Σχεδίου Μάρσαλ είτε για τις αµερικανικές οικονοµικές 
αποστολές που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
του.∆ιαφωτιστική της στάσης που τήρησαν οι αρµόδιες αρχές του Μάρσαλ αναφορικά 
µε τη διάρθρωση των πόρων της χορηγούµενης βοήθειας ήταν η απορριπτική τους στάση 
έναντι του βιοµηχανικού σκέλους του προγράµµατος, γεγονός που οδήγησε στο να 
διατηρηθεί σε πολύ χαµηλούς ρυθµούς η εκταµίευση των κονδυλίων που αφορούσαν το 
βιοµηχανικό σκέλος του προγράµµατος σε σχέση µε την αντίστοιχη αυξηµένη ροή 
πόρων που υπήρξε για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων, την οικοδόµηση κατοικιών 
και την καταβολή των δαπανών πρόνοιας (Παγουλάτος 2006:172). Οι χρηµατικές 
εισροές που προήλθαν από την εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην περίπτωση της 
Ελλάδας διοχετεύθηκαν προς ένα πολύ µικρό αριθµό µεγάλων µεταποιητικών µονάδων, 
οι οποίες κατείχαν ήδη δεσπόζουσα θέση στην εσωτερική αγορά και διέθεταν πολύ 
ισχυρούς πιστωτικούς δεσµούς µε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.Αυτή η κατανοµή των 
πιστωτικών πόρων της οικονοµικής βοήθειας λειτούργησε ανασταλτικά στην διεύρυνση 
και εµβάθυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας, δεδοµένου ότι αναπαρήγαγε στην 
παραγωγική δοµή της χώρας τις µονοπωλιακές, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων τις 
ολιγοπωλιακές, συνθήκες που επικρατούσαν στο ελληνικό πιστωτικό σύστηµα 
(Χαλικιάς 1976:163), δηµιουργώντας και διαιωνίζοντας στρεβλώσεις και παθογένειες 
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που στερούσαν από την ελληνική οικονοµία  την απαραίτητη αναπτυξιακή δυναµική που 
έπρεπε να αποκτήσει µεταπολεµικά (Ellis 1964:191-196). 

Αναφορικά µε τα µεγέθη της διαθεσιµότητας των πόρων του Σχεδίου Μάρσαλ 
και των διαδικασιών που απαιτούνταν για την αποδέσµευση προς χρήση της 
χορηγούµενης οικονοµικής βοήθειας, µνείας χρήζει η συµφωνία που συνήφθη µεταξύ 
της ελληνικής κυβέρνησης και της Αµερικανικής Οικονοµικής Αποστολής στην Ελλάδα 
(A.M.A.G), η οποία καθόριζε τον τρόπο παροχής της βοήθειας και τις αρµοδιότητες  της 
Αµερικανικής Αποστολής που είχε επ’αυτού η τελευταία.Ειδικότερα η συµφωνία όριζε 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κατέθετε σε ειδικό λογαριασµό το σύνολο των δραχµικών 
εισπράξεων που πραγµατοποιούνταν από την πώληση των εφοδίων της βοήθειας που 
εισάγονταν µε την διάθεση του συναλλάγµατος που προσέφερε η αµερικανική 
πλευρά.Βάσει όµως αυτής της συµφωνίας η αποδέσµευση και η διάθεση των δραχµικών 
διαθεσίµων του Ταµείου Αντικαταβολών (Counterpart Funds), όπως ονοµάζονταν τα 
κεφάλαια που συγκεντρώνονταν από την πώληση των εφοδίων της αµερικανικής 
βοήθειας, πραγµατοποιούνταν κατόπιν εγκρίσεως της A.M.A.G.H τελευταία 
επικαλούµενη την ανάγκη τιθάσευσης των πληθωριστικών πιέσεων επέτρεπε την χρήση 
των πόρων του Ταµείου Αντικαταβολών κατά τρόπο εξαιρετικά περιοριστικό, ενώ κατά 
κανόνα η αποδέσµευσή τους αφορούσε την κάλυψη των ελλειµµάτων του τακτικού 
προϋπολογισµού και όχι την προώθηση της υλοποίησης των έργων ανασυγκρότησης για 
τα οποία θεωρητικά προορίζονταν οι πόροι που συσσωρεύονταν στο Ταµείο 
Αντικαταβολών.Η πρακτική αυτή της Α.Μ.Α.G είχε ως αποτέλεσµα να επιβραδυνθεί η 
το έργο της ανασυγκρότησης και της αποκατάστασης του παραγωγικού µηχανισµού της 
χώρας στο όνοµα της αντιµετώπισης των πληθωριστικών φαινοµένων σε µια περίοδο 
όπου η ισχνή παραγωγική δυναµικότητα της χώρας και η πραγµατική, ή και τεχνητή 
στενότητα αγαθών που προκαλούσαν οι κερδοσκόποι µέσω της αποθεµατοποίησης των 
αγαθών, αποτελούσαν του βασικούς παράγοντες διατήρησης των έντονων 
πληθωριστικών πιέσεων και όχι η υπερβάλλουσα ζήτηση αγαθών της µεγάλης µάζας του 
πληθυσµού που ούτως ή άλλως οι συνθήκες διαβίωσης του βρίσκονταν σε εξαιρετικά 
χαµηλά επίπεδα.    

Οι πολιτικές συνέπειες από την υλοποίηση του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα 
υπήρξαν µάλλον µεγαλύτερες απ’ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα που παρήγαγε..Η 
οικονοµική βοήθεια µπορεί να υπήρξε ανεπαρκέστατη στο να υποστηρίξει την 
παραγωγική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον , υπήρξε όµως επαρκής στο 
να προσφέρει το αναγκαίο υλικό έρεισµα για την σταθεροποίηση του αστικού 
καθεστώτος, µε δεδοµένη και την σηµαντικότατη στρατιωτική βοήθεια που χορηγήθηκε 
στον Εθνικό Στρατό προκειµένου να επικρατήσουν οι αστικές δυνάµεις στον Εµφύλιο 
Πόλεµο. 

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης και σταθεροποίησης του αστικού καθεστώτος 
µεταπολεµικά κυρίαρχο ρόλο διαδραµάτισε ο στρατός, καθώς το προπολεµικό πλέγµα 
εξουσίας των αστικών δυνάµεων ήταν αδύνατο να ανασυσταθεί µετά τις 
αποδιαρθρωτικές γι’αυτό εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την κατοχική περίοδο.Η 
έµπρακτη, εντονότατη και ευθεία αµφισβήτηση του προπολεµικού πλέγµατος της 
αστικής κυριαρχίας κατά τη Κατοχή από ένα ευρύτατο σώµα κοινωνικών δυνάµεων, που 
παρά τις εσωτερικές του διαφοροποιήσεις, έθεσε σε άµεσο κίνδυνο την προοπτική 
αναπαραγωγής του εξουσιαστικού πλαισίου της ελληνικής αστικής τάξης 
µεταπολεµικά.Το γεγονός αυτό καθιστούσε επιβεβληµένη την ενεργή και αποφασιστική 
εµπλοκή του στρατού προκειµένου η αστική κυριαρχία να αποκατασταθεί µέσα από 
συνθήκες άσκησης φυσικής βίας και την διεξαγωγή εµφυλίου πολέµου.Μόνο µέσα από 
την ένοπλη αντιπαράθεση ήταν δυνατή µεταπολεµικά η επιβίωση του αστικού 
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καθεστώτος, καθώς  το εύρος και η ένταση αµφισβήτησης του νοµιµοποιητικού πλαισίου 
της αστικής κυριαρχίας δεν επέτρεπε την µεταπολεµική αποκατάστασή του, µε τους 
ίδιους τουλάχιστον όρους που υπήρχαν προπολεµικά.Η αρωγή των εξωτερικών 
επικυρίαρχων, αρχικά της Βρετανίας και από το 1947 των Η.Π.Α, και σε επίπεδο 
παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς τις αστικές δυνάµεις της χώρας υπήρξε καταλυτική 
ως προς την έκβαση της εµφύλιας διαµάχης.Η παλινόρθωση του αστικού καθεστώτος 
µέσα από διαδικασίες ένοπλης βίας υπονόµευσαν για µια σειρά δεκαετιών την κοινωνική 
ειρήνευση αναπαράγοντας την εµφύλια αντιπαράθεση και την αµοιβαία καχυποψία των 
αντιπάλων του Εµφυλίου σ’όλα τα επίπεδα του κοινωνικού βίου, δηµιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για την διαιώνιση των χρόνιων παθογενειών του ελληνικού κοινωνικού   
σχηµατισµού. 

Σε όρους διαµόρφωσης του µεταπολεµικού οικονοµικού αναπτυξιακού µοντέλου 
και άσκησης οικονοµικής πολιτικής η αποκατάσταση της αστικής κυριαρχίας 
εκφράστηκε κατ’ουσίαν ως εγκατάλειψη της προσπάθειας για την εκβιοµηχάνιση της 
ελληνικής οικονοµίας και την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, παρά τις επίσηµες και 
επίµονες διακηρύξεις περί του αντιθέτου από τα επίσηµα όργανα διαµόρφωσης και 
υλοποίησης της οικονοµικής πολιτικής, και κυρίως από τον ∆ιοικητή της Τ.τ.Ε και 
µέλους της Νοµισµατικής Επιτροπής καθηγητή Ξενοφών Ζολώτα, ο οποίος αποτελούσε 
ένθερµο θιασώτη της εκβιοµηχάνισης  και της µεταβολής της παραγωγικής διάρθρωσης 
της ελληνικής οικονοµίας, θέτοντας όµως ως προτεραιότητα την επίτευξη και διατήρηση 
µε κάθε κόστος της νοµισµατικής σταθερότητας ως απαράβατο όρο για την προώθηση 
και την επίτευξη µιας διατηρήσιµης βιοµηχανικής ανάπτυξης.Η εγκατάλειψη του στόχου 
της αλλαγής του µεταπολεµικού µοντέλου συσσώρευσης  εκφράστηκε όχι µόνο µέσα 
από την ιεραρχική πρόταξη  της νοµισµατικής σταθερότητας ως κυρίαρχη στόχευση της 
µεταπολεµικής οικονοµικής πολιτικής, αλλά κυρίως από τα µέσα, τους τρόπους και τις 
διαδικασίες µέσα από τις οποίες αυτή θα επιτυγχάνονταν. 

Η επίτευξη και διατήρηση της  νοµισµατικής σταθερότητας µε κάθε κοινωνικό 
κόστος, αναγορεύτηκε ήδη από τις πρώτες µέρες του µετακατοχικού βίου της χώρας ως η 
πλέον άµεση προτεραιότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής, στόχευση που απηχούσε  
τις σχετικές τοποθετήσεις και αντιλήψεις του Ξενοφώντα Ζολώτα, που εκφράστηκαν 
µέσω της υλοποίησης των πρώτων µέτρων οικονοµικής πολιτικής τους πρώτους µήνες 
της απελευθέρωσης υπό την ιδιότητα του Συνδιοικητή της  Τ.τ.Ε, υποκαθιστώντας 
ουσιαστικά στο έργο του τον κατοχικό ∆ιοικητή της Τ.τ.Ε και υπουργό οικονοµικών της 
εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης του Λονδίνου Κυριάκο Βαρβαρέσο.Η αποτυχία 
σταθεροποίησης της αξίας του εθνικού νοµίσµατος που επιχειρήθηκε µε την εφαρµογή 
δύο διαµετρικά αντίθετων µακροοικονοµικών παρεµβάσεων µέσα σε διάστηµα 
µικρότερο του ενός έτους από την απελευθέρωση της χώρας, εµπνευστές των οποίων 
υπήρξαν για την µεν πρώτη ο Ξενοφών Ζολώτας και της δεύτερης ο Κυριάκος 
Βαρβαρέσος, οφειλόταν  στην αδυναµία της ορθής υλοποίησής τους λόγω του 
κατ’ουσίαν ανύπαρκτου κρατικού µηχανισµού, του ελλιπούς σχεδιασµού τους, ή των 
εσφαλµένων εκτιµήσεων και παραδοχών στις οποίες στηρίζονταν, και της έµπρακτης 
υπονόµευσής τους, ειδικά στην περίπτωση των παρεµβατικών µέτρων που εισήγαγε ο 
Βαρβαρέσος, από τους επιχειρηµατικούς φορείς. 

Ο στόχος και των δύο µακροοικονοµικών παρεµβάσεων ήταν η ανάσχεση του 
κατοχικού υπερπληθωρισµού και η σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του 
κοινού προς την νέα δραχµή που τέθηκε σε κυκλοφορία µετά την απελευθέρωση, µέσω 
της σταθεροποίησης της αξίας της.Η πολιτική Ζολώτα συνίστατο στον περιορισµό της 
κρατικής παρέµβασης στο πεδίο της νοµισµατικής κυκλοφορίας, όπου µέσω της 
εισαγωγής της νέας δραχµής, της σύνδεσής της µε την χάρτινη αγγλική στρατιωτική λίρα 
και της ελεύθερης µετατρεψιµότητας της σε χρυσό, µε την πώληση χρυσών λιρών από τα 
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αποθεµατικά της Τ.τ.Ε, δηλαδή κοινωνικών πόρων που διασώθηκαν από την  δήµευση 
των κατοχικών δυνάµεων µε τεράστιες θυσίες, θα συγκρατούνταν οι πληθωριστικές 
πιέσεις µέσω της συγκράτησης της τιµής της χρυσής λίρας έναντι της δραχµής, που είχε 
de facto κατά την Κατοχή και την µετακατοχική περίοδο υποκαταστήσει το εθνικό 
νόµισµα στις συναλλαγές.Αντίθετα µε την πολιτική Ζολώτα τα παρεµβατικά µέτρα της 
πολιτικής Βαρβαρέσου είχαν εκτεταµένο χαρακτήρα στο πεδίο της παραγωγής µέσω του 
άµεσου ελέγχου της ροής των πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία και των 
αγοραίων τιµών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την πώληση χρυσών λιρών προκειµένου να 
στηριχτεί η αξία της µετακατοχικής δραχµής, να απορροφηθεί ρευστότητα από το 
συναλλακτικό κύκλωµα και να συγκρατηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. 

Παρά την προσωρινή επιτυχία των µέτρων που εισήγαγε ο Βαρβαρέσος, η 
σθεναρή αντίσταση που γνώρισε η πολιτική του από τους παράγοντες της αγοράς, καθώς 
τα µέτρα Βαρβαρέσου επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν ως ένα βαθµό τις ακραίες 
κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες που προκλήθηκαν κατά την κατοχική περίοδο από την 
τεράστια µετατόπιση κοινωνικού πλούτου που έλαβε χώρα κάτω από εξαιρετικά 
ανώµαλες συνθήκες,  και ο αποδιοργανωµένη κρατικός µηχανισµός που δεν ήταν σε 
θέση να υλοποιήσει µια τέτοιας έκτασης και υφής παρεµβατική πολιτική οδήγησαν και 
το σχέδιο Βαρβαρέσου σε αποτυχία. 

Η αποτυχία των πρώτων µετακατοχικών προσπαθειών ανάσχεσης των 
υπερπληθωριστικών πιέσεων που κληροδότησε η κατοχική περίοδος και η 
αποδιάρθρωση  της προπολεµικής κοινωνικής δοµής και του παραγωγικού µηχανισµού, 
µε την ταυτόχρονη διάλυση των οικονοµικών λειτουργιών του κράτους και την ανάδυση 
ακραίων οικονοµικών φαινοµένων όπως η µαύρη αγορά, η µεγάλη και βίαιη 
ανακατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, η υποκατάσταση του εθνικού νοµίσµατος στις 
συναλλαγές από τη χρυσή  και η συνεχής κερδοσκοπική διαχείριση της προσφοράς 
αγαθών κατέστησε αναγκαία την παρέµβαση των ξένων επικυρίαρχων κρατών, αρχικά 
της Βρετανίας και από το 1947 των Η.Π.Α µέσω της αποστολής οικονοµικής βοήθειας 
που διαχειρίζονταν οι αντίστοιχες οικονοµικές αποστολές αυτών των κρατών, 
προκειµένου να επιτευχθεί η στοιχειώδης ανασυγκρότηση των κρατικών και 
κοινωνικοοικονοµικών δοµών που θα διασφάλιζαν την ανασύσταση και βιωσιµότητα 
του αστικού καθεστώτος. 

Οι παρεµβάσεις των χωρών αυτών και του ελληνικού κράτους, στο βαθµό που 
µπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό είχε καταφέρει να αποκαταστήσει ορισµένες από τις 
θεµελιώδεις λειτουργίες του, διαµόρφωσαν µια δέσµη στοχεύσεων που αρθρώνονταν επί 
τη βάσει τριών πυλώνων: της σταθεροποίησης, της ανασυγκρότησης και της 
ανάπτυξης.Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στην εξισορρόπηση των δηµοσίων 
οικονοµικών και τη σταθερότητα της αξίας του εθνικού νοµίσµατος, ο δεύτερος στην 
αποκατάσταση των υποδοµών και της παραγωγής στα προπολεµικά τους επίπεδα και ο 
πυλώνας της ανάπτυξης αναφέρεται στο ζήτηµα της εκβιοµηχάνισης, στη δυνατότητα 
δηλαδή της ελληνικής οικονοµίας να εκφύγει από το περιοριστικό αγροτικό της 
παρελθόν και να δοµήσει το αναπτυξιακό της µέλλον στη βάση ριζικών αλλαγών επί της 
παραγωγικής της διάρθρωσης.Το ζήτηµα της ανάπτυξης ήταν άµεσα συνυσφασµένο και 
µε τις δυνατότητες εκµετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, και 
κυρίως του ορυκτού και υδάτινου πλούτου της, που θα εξασφάλιζαν επαρκείς και 
χαµηλού κόστους πρώτες ύλες και ενέργεια που αποτελούσαν τον  sine qua non όρο για 
την ευόδωση του εγχειρήµατος της εκβιοµηχάνισης.Η εκµετάλλευση µάλιστα των 
εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας και η υλοποίηση των αντίστοιχων 
έργων που απαιτούνταν για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, 
καθώς και το αναπτυξιακό µοντέλο που θα έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα µεταπολεµικά 
βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, ανάµεσα στους έλληνες ιθύνοντες, τις ξένες 
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οικονοµικές αποστολές και τους εµπειρογνώµονες του εξωτερικού, τους διάφορους 
επιστηµονικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες ή ακόµα και µεµονωµένες 
προσωπικότητες του πολιτικού και επιστηµονικού κόσµου της χώρας που επιχείρησαν να 
διαµορφώσουν και να προτείνουν εναλλακτικά αναπτυξιακά προγράµµατα και 
παρεµβάσεις επί τη βάσει µελετών που είχαν πραγµατοποιηθεί από τους παραπάνω 
φορείς και τις αντίστοιχες  εκθέσεις που δηµοσιοποιήθηκαν.  

Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένη την οικονοµική βοήθεια  που παρέχονταν στη 
χώρα από το εξωτερικό, ή πολύ περισσότερο από τις προσδοκίες που δηµιουργούνταν για 
το ύψος και τη χρονική διάρκεια παροχής αυτής της βοήθειας, διατυπώθηκαν ποικίλες 
προτάσεις και σχέδια για την αναπτυξιακή οδό που θα έπρεπε να ακολουθήσει  
µεταπολεµικά η ελληνική οικονοµία.Επιπλέον πρωταρχική θέση στις ιδεολογικές 
κατασκευές της εποχής, και κυρίως της αστικής οικονοµικής διανόησης, κατείχε η ξένη 
οικονοµική βοήθεια στο µέγεθος, στη διάρκεια και στη διάρθρωση της οποίας 
αποδιδόταν, σε βαθµό που δεν δικαιολογούνταν σε καµία περίπτωση από την 
πραγµατικότητα, υπερβολική σηµασία για το ρόλο που θα διαδραµάτιζε στη 
χρηµατοδότηση του εγχειρήµατος της εκβιοµηχάνισης, ένα εγχείρηµα που επιφανειακά 
τουλάχιστον συγκέντρωνε την υποστήριξη τόσο της Αριστεράς, όπως εκφραζόταν 
πρωτίστως µέσω του έργου του ∆ηµήτρη Μπάτση και δευτερευόντως µέσω των 
απόψεων του Άγγελου Αγγελόπουλου, όσο και της αστικής διανόησης, κυρίαρχος 
εκφραστής της οποίας υπήρξε ο Ξενοφών Ζολώτας. 

Η επιφανειακή σύγκλιση των απόψεων γύρω από την αναγκαιότητα του 
αναπροσανατολισµού της ελληνικής οικονοµίας µεταπολεµικά προς ένα αναπτυξιακό 
πρότυπο βασισµένο στην εκβιοµηχάνιση, υποχωρούσε όταν οι δύο πλευρές έθεταν το 
ζήτηµα των πηγών χρηµατοδότησης του αναπτυξιακού εγχειρήµατος.Η Αριστερά 
υποστήριζε ότι κύρια πηγή εξεύρεσης πόρων θα έπρεπε να αποτελέσει η φορολόγηση 
των αστρονοµικών κατοχικών κερδών, αποδίδοντας σ’αυτή τη πολιτική και 
χαρακτηριστικά κοινωνικής δικαιοσύνης, και δευτερευόντως οι πολεµικές αποζηµιώσεις 
και η σύναψη εξωτερικών δανείων ή ακόµα και η εγχώρια αποταµίευση ή ακόµα και το 
εκδοτικό προνόµιο, όπως και η δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης της αναπτυξιακής 
προσπάθειας µέσω των χρηµατικών πλεονασµάτων που θα δηµιουργούνταν κατά τη 
διαδικασία της χρονικής κλιµάκωσης και προϊούσας συσσώρευσης των ωφελειών που θα 
προέκυπταν από την εκτέλεση και απόδοση των παραγωγικών επενδύσεων..Αντιθέτως η 
υλοποίηση των προτάσεων Ζολώτα βασιζόταν κατά µείζονα λόγο στην εισροή ξένων 
κεφαλαίων, υπερτιµώντας το ύψος της οικονοµικής βοήθειας, των εξωτερικών δανείων ή 
ακόµα και των πολεµικών αποζηµιώσεων που θα µπορούσε να λάβει η χώρα, 
αρνούµενος να δεχτεί παρεµβάσεις που θα έθιγαν σε σηµαντικό βαθµό το 
κοινωνικοοικονοµικό status quo που προέκυψε από τις εξελίξεις της κατοχικής περιόδου. 

Η τρίτη εναλλακτική πρόταση που διατυπώθηκε αναφορικά µε το µεταπολεµικό 
αναπτυξιακό πρότυπο που θα έπρεπε να ακολουθήσει µεταπολεµικά η χώρα ήταν αυτή 
του Κυριάκου Βαρβαρέσου που αποκρυσταλλώθηκε στην περιώνυµη Έκθεσή του προς 
την κυβέρνηση του Νικόλαου Πλαστήρα όταν ο τελευταίος ζήτησε από τον Βαρβαρέσο 
να υποβάλει τις προτάσεις του σχετικά µε το τους τρόπους που θα έπρεπε να 
αντιµετωπιστεί το οικονοµικό πρόβληµα της χώρας.Ο Βαρβαρέσος κινούµενος σε 
διαφορετικό µήκος κύµατος από τις προτάσεις Ζολώτα και Μπάτση θεωρούσε ότι η 
έξοδος του αγροτικού πληθυσµού προς τα µεγάλα αστικά κέντρα, που προϋπέθετε η 
εφαρµογή των σχεδίων εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας που προέτασσαν οι 
Ζολώτας και Μπάτσης, έπρεπε να αποφευχθεί, καθώς η εφαρµογή ενός αναπτυξιακού 
προτύπου που θα βασίζονταν σε µια προσπάθεια ταχείας εκβιοµηχάνισης θα οδηγούσε 
σε αύξηση της ανεργίας, σε άνοδο του ελλείµµατος στο ισοζύγιο πληρωµών και στην 
αδυναµία βελτίωσης σε µακροπρόθεσµη βάση του βιοτικού επιπέδου της πλειοψηφίας 
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των εργατικών και αγροτικών στρωµάτων της χώρας.Θέτοντας το τελευταίο ως την 
θεµελιακή στόχευση των εισηγήσεών του ο Βαρβαρέσος πρότεινε την συγκράτηση του 
αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο µέσω της εκτέλεσης εκτεταµένων 
εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων που θα αύξαναν την απόδοση των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, θα εξασφάλιζαν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα για τα αγροτικά 
στρώµατα και θα µείωναν την υποαπασχόληση που συνιστούσε κυρίαρχο φαινόµενο 
ανάµεσα στον αγροτικό πληθυσµό, ενώ ταυτόχρονα προέτασσε την ανάπτυξη της 
οικοδοµική δραστηριότητας, της ελαφρά βιοµηχανίας και του εµπορίου στη βάση της 
διάδοσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ως δοµική µορφή άρθρωσης της 
επιχειρηµατικής δράσης.Με αυτό τον τρόπο θεωρούσε ότι θα πολλαπλασιάζονταν οι 
θέσεις απασχόλησης, θα βελτιωνόταν άµεσα και αισθητά το βιοτικό επίπεδο της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, θα ενισχύονταν σηµαντικά το εθνικό 
εισόδηµα και θα περιοριζόταν η ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου 
πληρωµών.Επιπροσθέτως απέρριπτε τις αισιόδοξες προβλέψεις για το ύψος και τις 
µελλοντικές προοπτικές της χορηγούµενης  συµµαχικής οικονοµικής βοήθειας προς την 
Ελλάδα που εκφράζονταν, όχι στερούµενες σκοπιµοτήτων, από τους θεωρητικούς του 
ελληνικού αστισµού. 

Κεντρικής σηµασίας ζήτηµα αποτελούσε για τον Βαρβαρέσο και η ανάγκη για 
την αναδιοργάνωση και αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης και η αποκάθαρση του 
κρατικού µηχανισµού από τα «δαιµόνια» που εισήγαγε η κατοχική περίοδος και η 
συµµετοχή των στελεχών των ξένων οικονοµικών αποστολών στην εσωτερική 
λειτουργία της κρατικής µηχανής και η σύµπηξη ηµαρτηµένων σχέσεων ανάµεσα στους 
ξένους επόπτες και στα στελέχη της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης.Ο Βαραβαρέσος 
πρότεινε την τον εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης µέσω της 
«αποπολιτικοποίησης» των διαδικασιών διορισµού και προαγωγής των δηµοσίων 
υπαλλήλων και τον περιορισµό των διοικητικών πράξεων που έχουν εξατοµικευµένο και 
πρόσκαιρο χαρακτήρα, την αποκέντρωση της διοικητικής λειτουργίας, τη µείωση του 
αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων, αποδίδοντας βαρύτητα στην απόλυση εκείνων των 
υπαλλήλων που προσελήφθησαν µαζικά κατά την Κατοχή, τόσο για λόγους 
εξοικονόµησης πόρων, καθώς η πρόσληψη αυτών των ατόµων εξυπηρετούσε εκείνη την 
περίοδο την άµεση ανάγκη επιβίωσης τους, αλλά ταυτόχρονα συνδέθηκαν  µε το ρόλο 
και το έργο των δοσίλογων κυβερνήσεων, γεγονός που καθιστούσε την αποποµπή τους 
από τον κρατικό µηχανισµό ενέργεια συµβατή µε την αποκατάσταση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης.Παράλληλα ο εξορθολογισµός της δηµόσια διοίκησης και η 
αποτελεσµατική του λειτουργία συνιστούσε κατά τον Βαρβαρέσο προϋπόθεση για την 
επίτευξη οποιουδήποτε αναπτυξιακού σχεδίου, που σύµφωνα µε τις αντιλήψεις του ιδίου 
θα έπρεπε απαραιτήτως να συνδεθεί µε βαθιές τοµές στη φορολογική πολιτική µε 
αναπροσδιορισµό της σχέσης έµµεσων και άµεσων φόρων υπέρ της ενίσχυσης του 
ποσοστού των τελευταίων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, και στην 
αναπροσαρµογή των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων, µε στόχο την χρησιµοποίηση 
της εισοδηµατικής πολιτικής ως µέσου για την άµβλυνση των εισοδηµατικών 
ανισοτήτων, καθώς σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου οι αµοιβές των 
δηµοσίων υπαλλήλων υπολείπονταν κατά κανόνα των αµοιβών που λάµβαναν οι 
εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα.          

Σε επίπεδο επικράτησης στη σφαίρα του δηµοσίου διαλόγου και επίσηµης 
υιοθέτησης από τα θεσµικά υποκείµενα χάραξης και άσκησης της µακροοικονοµικής 
πολιτικής, οι θέσεις του Ξενοφώντα Ζολώτα έτυχαν καλύτερης υποδοχής, δεδοµένου ότι 
οι προτάσεις της Αριστεράς συνέδεσαν την τύχη τους µε την έκβαση του Εµφυλίου 
Πολέµου, ενώ ο ίδιος ο Μπάτσης εκτελέστηκε το 1952 µαζί µε τον Νίκο Μπελογιάννη.Οι 
απόψεις Βαρβαρέσου δέχτηκαν σφοδρότατη κριτική από όλο το φάσµα της πολιτικής και 

 



 394

οικονοµικής και οικονοµικής ζωής της χώρας, καθώς αντιµετωπίστηκαν υπό το πρίσµα 
της κατάρριψης του µεταπολεµικού µύθου που δηµιούργησε ο ελληνικός αστισµός περί 
της δυνατότητας αναπροσανατολισµού του µεταπολεµικού αναπτυξιακού προτύπου 
εδραζόµενου στην εκβιοµηχάνιση της ελληνικής οικονοµίας µέσω της γενναίας 
συµµαχικής οικονοµικής βοήθειας και των πολεµικών αποζηµιώσεων που θα λάµβανε η 
Ελλάδα ως αντιστάθµισµα για την συνεισφορά της στην συντριβή του Γ΄ 
Ράιχ.Παράλληλα η Έκθεση Βαρβαρέσου επιβεβαίωνε τις υποψίες και τις αιτιάσεις της 
Αριστεράς για την σύναψη συµφωνίας των ελληνικών αστικών δυνάµεων και των Η.Π.Α 
για την εγκατάλειψη της άµεσης εκβιοµηχάνισης και την προώθηση σταθεροποιητικών 
πολιτικών που θα καθήλωναν ή και θα ακύρωναν τις αναπτυξιακές προοπτικές της 
χώρας., ενώ ταυτόχρονα οι θέσεις του Βαρβαρέσου άφηναν πολιτικά εκτεθειµένους 
όσους πίστεψαν ή διακήρυξαν ότι ο φιλοδυτικός προσανατολισµός της Ελλάδας 
αποτελούσε το τίµηµα για την υλοποίηση των προγραµµάτων ανασυγκρότησης και 
ανάπτυξης που θα ερείδονταν στην αφειδώλευτη συµµαχική οικονοµική υποστήριξη και 
θα επέφεραν ραγδαία βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων. 

Στην ουσία τους οι στόχοι της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης αποτελούσαν 
µια δέσµη στοχεύσεων που προέβαλλε ο ελληνικός αστισµός, µε εξαίρεση την 
περίπτωση πρόταξης από την Αριστερά των ίδιων στοχοθεσιών που λάµβαναν όµως 
διαφορετικά περιεχόµενα και απηχούσαν άλλες κοινωνικές αναγκαιότητες, προκειµένου 
αφενός να συγκροτηθεί µία πλατφόρµα κοινωνικής συναίνεσης εδραζόµενη στον 
φιλοδυτικό προσανατολισµό της Ελλάδας και στην νοµιµοποίηση της σύνδεσή της µε 
τους δυτικούς µεταπολεµικούς οικονοµικούς και στρατιωτικούς θεσµικούς µηχανισµούς 
και αφετέρου στην άσκηση πίεσης προς τον ξένο παράγοντα για την εισροή πόρων που 
αποτελούσε του ευσεβή πόθο των εγχώριων αστικών κοινωνικών δυνάµεων.Η επίκληση 
του ηθικού χρέους των συµµάχων προς την Ελλάδα και οι διακηρύξεις περί 
αναπροσανατολισµού του εγχώριου αναπτυξιακού προτύπου συνιστούσαν το 
προπαγανδιστικό δίπολο του εγχώριου παράγοντα που αποσκοπούσε στην γενναία 
παροχή οικονοµικής βοήθειας από το εξωτερικό και στην απόσπαση της κοινωνικής 
συναίνεσης για την επιδίωξη ενός αναπτυξιακού οράµατος που εν έργω ο ίδιος ο αστικός 
χώρος δεν έδειχνε να υιοθετεί.Στην καλύτερη περίπτωση το πραγµατικό διακύβευµα για 
τον  ελληνικό αστισµό ήταν σε µια εκβιοµηχάνιση χωρίς την πραγµατοποίηση των 
απαραίτητων µεταρρυθµίσεων, τόσο σε σχέση µε τις δοµές συσσώρευσης όσο και µε 
όρους βαθιών αλλαγών στο περιεχόµενο και τη φυσιογνωµία των πολιτικών θεσµών και 
της δηµόσιας διοίκησης, που προέτασσε ο Βαρβαρέσος ως αναγκαίο όρο για την επιτυχή 
έκβαση οποιουδήποτε αναπτυξιακού εγχειρήµατος. 

Η έκθεση Βαρβαρέσου όµως - εν αντιθέσει µε τις προτάσεις Ζολώτα και Μπάτση 
– διαθέτει ευρύτερο ιστορικό ορίζοντα, δεδοµένου ότι την περίοδο που γράφεται και 
δηµοσιοποιείται (τέλη 1951-αρχές 1952) έχει τερµατιστεί ο Εµφύλιος Πόλεµος και το 
Σχέδιο Μάρσαλ έχει µεταβάλλει ριζικά τον προσανατολισµό του, λόγω της διεξαγωγής 
του πολέµου της Κορέας, προτάσσοντας την πραγµάτωση των στρατιωτικών 
στοχεύσεων του και ειδικότερα την ενίσχυση και την αναβάθµιση της αµυντικής 
ικανότητας των ευρωπαίων συµµάχων των Η.Π.Α, γεγονός που περιόριζε δραστικά τους 
διαθέσιµους πόρους για την προώθηση των στόχων της ανασυγκρότησης και 
οικονοµικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονοµιών, αλλαγές στην πολιτική των Η.Π.Α 
που ο ίδιος ο Βαρβαρέσος ήταν σε θέση να τις γνωρίζει, ίσως καλύτερα από κάθε έλληνα 
ιθύνοντα, λόγω της ιδιότητας του ως οικονοµικού συµβούλου της Παγκόσµιας Τράπεζας 
στην Ουάσινγκτον.Αυτή η θεµελιώδης µεταβολή στις προτεραιότητες που έθετε το 
Σχέδιο Μάρσαλ στην ελληνική περίπτωση οδηγούσε στον πλήρη ενταφιασµό των 
λιγοστών ελπίδων που είχαν αποµείνει για την υλοποίηση των αναπτυξιακών 
επενδύσεων και στην αδυναµία διάσωσης ακόµα και των στοιχειωδών έργων που 
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προβλέπονταν στο Πρόγραµµα Ανασυγκρότησης.Πλέον οι πόροι που εισέρεαν στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ κατευθύνονταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην 
υποστήριξη της διατήρησης και επαύξησης της αµυντικής ικανότητας της χώρας και 
στην ταχεία επίτευξη της νοµισµατικής σταθεροποίησης µέσω της εφαρµογής µιας 
αυστηρής πολιτικής δηµοσιονοµικής και πιστωτικής συστολής. 

Η µεταστροφή που επήλθε στις στοχεύσεις του Σχεδίου Μάρσαλ διέψευσε τις 
όποιες προσδοκίες για την συρρίκνωση των αµυντικών δαπανών, που την περίοδο του 
Εµφυλίου είχαν γιγαντωθεί ένεκα των αναγκών που προέκυπταν από την συγκρότηση 
και την επιχειρησιακή δράση των δυνάµεων του Εθνικού Στρατού απορροφώντας 
µεγάλο ποσοστό της βοήθειας που παρέχονταν στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ και 
περιορίζοντας αντίστοιχα τα χρηµατικά διαθέσιµα που θα µπορούσαν να διοχετευθούν  
στην υλοποίηση των αναπτυξιακών επενδύσεων και των έργων ανασυγκρότησης, 
δυσχεραίνοντας περαιτέρω την αναπτυξιακή προσπάθεια.Παράλληλα, και παρά το ότι η 
διεξαγωγή του Εµφυλίου δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την ελληνική οικονοµία από το 
να ανακτήσει το 1950 τα προπολεµικά επίπεδα του εθνικού εισοδήµατος, η σοβαρή 
ανάσχεση της αναπτυξιακής προσπάθειας που προκλήθηκε από τον Εµφύλιο δεν µπορεί 
να παραγνωριστεί, καθώς όχι µόνο για στέρησε σηµαντικούς πόρους από την υλοποίηση 
των σχεδίων ανασυγκρότησης και ανάπτυξης αλλά και οδήγησε στην απόσπαση µεγάλης 
µάζας του πληθυσµού της υπαίθρου από το παραγωγικό της έργο και στην διαρροή 
πόρων για την αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε στο έµψυχο και άψυχο 
παραγωγικό δυναµικό της χώρας. 

Άµεση συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η διαιώνιση της νοµισµατικής αστάθειας, 
που σε συνδυασµό µε την δραµατική αναπτυξιακή υστέρηση που δηµιούργησε η 
ουσιαστική εγκατάλειψη του Προγράµµατος Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 
αποτελµάτωσε την παραγωγική ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας και ακύρωσε τις 
προοπτικές ενδογενούς βιωσιµότητάς της, καθιστώντας την δέσµια  αποφάσεων που 
λαµβάνονταν από παράγοντες και όργανα που βρίσκονταν εκτός της θεσµικών 
υποκειµένων της ελληνικής πολιτείας ή στην βέλτιστη των περιπτώσεων από φορείς της 
ελληνικής πολιτείας που δεν διέθεταν επαρκή νοµιµοποιητική βάση.Το αναπτυξιακό 
αδιέξοδο που προέκυψε στις αρχές της δεκαετίας του ’50΄από την στρατικοποίηση του 
Σχεδίου Μάρσαλ, που στην περίπτωση της Ελλάδας επρόκειτο µάλλον για 
επαναστρατικοποίηση, και την µείωση των δαπανών που προορίζονταν για 
αναπτυξιακούς σκοπούς, επιτάθηκε και από την επιβολή εξαιρετικά έντονων 
περιορισµών στις κρατικές δαπάνες και στην παροχή πιστώσεων από το τραπεζικό 
σύστηµα ώστε να εκπληρωθεί όσο το δυνατόν πιο άµεσα ο στόχος της νοµισµατικής 
σταθεροποίησης, καθόσον η διατήρηση των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων ενίσχυε τα 
κερδοσκοπικά φαινόµενα, υπονοµεύοντας τις όποιες δυνατότητες ανάπτυξης των 
παραγωγικών ικανοτήτων της οικονοµίας, και αύξανε το κόστος σταθεροποίησης του 
αστικού καθεστώτος για τους ξένους επικυρίαρχους.Η εφαρµογή αυτής της έντονα 
αποπληθωριστικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσµα, σε συνδυασµό µε την αναπροσαρµογή 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της δραχµής και των µέτρων που την συνόδευσαν, να 
επιτευχθεί η πολυπόθητη νοµισµατική σταθεροποίηση στα µέσα της δεκαετίας του ’50 
και να τεθεί η λειτουργία των οικονοµικών θεσµών και µηχανισµών σε ορθολογικότερη 
βάση, γεγονός που οδήγησε και στην απεµπλοκή του ξένου παράγοντα από τον άµεσο 
έλεγχο της ελληνικής οικονοµίας, εξέλιξη που επισήµως σηµατοδοτήθηκε και από την 
αποχώρηση από την Νοµισµατική Επιτροπή των δύο ξένων µελών της που διέθεταν 
δικαίωµα άσκησης βέτο στη λήψη των αποφάσεών της.                        

        Η αδυναµία όµως αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του κατοχικού 
πληθωρισµού και η διατήρηση των έντονων πληθωριστικών φαινοµένων κατά την πρώτη 
µετακατοχική δεκαετία, είχε ως αποτέλεσµα να εκµηδενιστεί η πραγµατική αξία των 
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δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που αποκόµισαν κολοσσιαία κέρδη κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής και να συνεχιστεί η κερδοσκοπική δραστηριότητα σε όλο το 
φάσµα του οικονοµικού κυκλώµατος και µεταπολεµικά.Η προσπάθεια τιθάσευσης του 
πληθωρισµού εκ νέου µε παρεµβατικά µέτρα στο πεδίο της νοµισµατικής κυκλοφορίας 
µε την πώληση χρυσών λιρών και µεταπολεµικά, µια πολιτική που εγκαινιάστηκε µε την 
Συµφωνία του Λονδίνου τον Ιανουάριο του 1946, που µεταξύ άλλων προέβλεπε και την 
ίδρυση της Νοµισµατικής Επιτροπής, σηµατοδότησε την συνέχιση µιας πολιτικής που 
στόχευε στην σταθεροποίηση και την διεύρυνση των ακραίων εισοδηµατικών 
ανισοτήτων που έλαβαν χώρα κατά την Κατοχή, την περαιτέρω καταστροφική για την 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, άσκηση κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από τον 
επιχειρηµατικό κόσµο και την επενδυτική αποχή από παραγωγικές δραστηριότητες 
µεγάλης κλίµακας, γεγονός που οδήγησε στην αφαίµαξη των πολύτιµων 
συναλλαγµατικών πόρων, στην αναπαραγωγή των πληθωριστικών φαινοµένων, την 
επίταση των χρόνιων παθογενειών της ελληνικής οικονοµίας, την παγίωση της 
υστέρησης της ελληνικής παραγωγής έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού και τη διαρροή 
πολύ µεγάλου µέρους του εθνικού εισοδήµατος στο εξωτερικό, ναρκοθετώντας µε αυτό 
τον τρόπο την επίτευξη και την εµπέδωση της κοινωνικής συνοχής και τις 
µακροπρόθεσµες προοπτικές βιωσιµότητας του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

Μέσα από αυτές τις ιστορικές διαδικασίες η νοµισµατική σταθερότητα θα 
αναχθεί στον ύψιστο στόχο της µεταπολεµικής µακροοικονοµικής πολιτικής και θα 
αποτελέσει το όχηµα της διατήρησης της κυριαρχίας των αστικών στρωµάτων, καθώς θα 
αποτελεί τον διαρκή όρο αναπαραγωγής της κυριαρχίας τους που βασίζεται στην 
απόσπαση και διαχείριση του κοινωνικού πλούτου κατά βάση στο πεδίο της 
κυκλοφορίας, γεγονός που εναποθέτει το βάρος για την επίτευξη της νοµισµατικής 
σταθερότητας στην συγκράτηση της ενεργούς ζήτησης και στην διαχρονική προσπάθεια 
για την προσαρµογή της στα επίπεδα που υπαγορεύονται από την καχεκτική παραγωγική 
της ικανότητα.     

Η διαχείριση της ενεργού ζήτησης µέσα από πολιτικές συγκράτησης της 
προσφοράς χρήµατος, οι οποίες εκφράζονταν από ισοσκελισµένους τακτικούς κρατικούς 
προϋπολογισµούς και η υστέρηση των µισθολογικών αυξήσεων έναντι της 
παραγωγικότητας στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι που πραγµατοποιούνταν µέσω και της 
χειραγώγησης και της οικονοµικής εξάρτησης από το κράτος των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, αλλά και της βίαιης καταστολής ή του ιδεολογικού στιγµατισµού των 
εργατικών διεκδικήσεων, στερούσαν την παραγωγική βάση της χώρας από µία δυναµική 
εσωτερική αγορά, η οποία θα µπορούσε να συµβάλει στα αρχικά τουλάχιστον στάδια 
ανάπτυξης της ελληνικής βιοµηχανίας απορροφώντας σηµαντικό µέρος της εγχώριας 
παραγωγής, προσδίδοντας µεγαλύτερη ώθηση στην περαιτέρω επέκταση και εµβάθυνσή 
της. 

Επιχειρώντας µια πιο επισταµένη διερεύνηση του µεταπολεµικού εθνικού 
συστήµατος εργασιακών σχέσεων και του εθνικού συστήµατος εκπροσώπησης των 
εργατικών συνδικάτων, όπως και της διάρθρωσης των σχέσεών τους µε την πολιτική 
εξουσία και την λειτουργική τους ενσωµάτωση στο πλέγµα  του µεταπολεµικού 
µακροοικονοµικού µοντέλου σηµείο αναφοράς αποτελεί ο Νόµος 3239 του 1955 που 
εισήγαγε ένα κρατικά ελεγχόµενο και συγκεντρωτικό σύστηµα συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων, η δοµή του οποίου ευνοούσε την ανάπτυξη σχέσεων εξάρτησης και 
διαπλοκής ανάµεσα στις πολιτικά διοριζόµενες συνδικαλιστικές ηγεσίες και το ιθύνον 
πολιτικό προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα καλλιεργούσε το έδαφος για την ανάπτυξη 
συγκρουσιακών σχέσεων µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των συνδικαλιστών που δεν 
ήταν ιδεολογικά προσκείµενοι στους πολιτικούς χώρους ή παρατάξεις που διέθεταν την 
ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρα, ή εν πάση περιπτώσει αρνούνταν να συµµετάσχουν 
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στην υλοποίηση των µεθοδεύσεων των πολιτικών ηγεσιών που επιχειρούσαν να 
ποδηγετήσουν τη λειτουργία και δράση του συνδικαλιστικού κινήµατος, συνδικαλιστές 
µάλιστα που στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν αυτοί που εξέφραζαν πιστότερα 
την βούληση και τα αιτήµατα των εργατικής τάξης. 

Ειδικότερα η εκπροσώπηση των µαζικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχε 
ανατεθεί σε διορισµένους από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία συνδικαλιστές, τους 
επονοµαζόµενους «εργατοπατέρες», που αποτελούσαν τους κύριους εκφραστές του  
«επίσηµου» συνδικαλισµού που η δράση τους ανάγεται ήδη στα µεταπολεµικά χρόνια 
σφυρηλάτησης της ταυτότητας του ελληνικού συνδικαλισµού και της 
πολιτικοοικονοµικής του φυσιογνωµίας, τουλάχιστον όσον αφορά την έκταση που έλαβε 
το φαινόµενο των κρατικά χειραγωγούµενων ηγεσιών του ελληνικού συνδικαλιστικού 
κινήµατος.Το δεύτερο µισό του της δεκαετίας του ’40 πέρα από τις αδυναµίες 
χειραφέτησης του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος που οφείλονταν στην δράση 
και τις µεθοδεύσεις των πολιτικών ηγεσιών της χώρας και των διαιρετικών τοµών στο 
εσωτερικό του, κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση της παθογένειάς του, που συνίσταται 
στην αναιµική άρθρωση  λόγου και  ανάπτυξης δράσης που να εκφράζει γνήσια τα 
αιτήµατα των µελών του, διαδραµατίζουν οι ξένες παρεµβάσεις στα ζητήµατα της 
οργάνωσης, λειτουργίας και ιδεολογικού προσανατολισµού των συνδικάτων µέσω της 
σύναψης µιας σειράς συµφωνιών ανάµεσα στους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών 
τάσεων στα ελληνικά συνδικάτα υπό τη εγγύηση των εκπροσώπων του διεθνούς 
συνδικαλιστικού κινήµατος, ή των βρετανικών συνδικάτων ή ακόµη και της Παγκόσµιας 
Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας.Σκοπός αυτών των συµφωνιών, που στην ουσία 
σηµατοδοτούσαν την ενεργή ανάµειξη στο χώρο του ελληνικού συνδικαλισµού των 
ξένων επικυρίαρχων δυνάµεων της χώρας, ήταν η δηµιουργία των κατάλληλων 
προϋποθέσεων για την οµαλή διεξαγωγή των πρώτων Πανεργατικών Συνεδρίων που 
συγκλήθηκαν τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και οι αποφάσεις των οποίων θα 
προσδιόριζαν τη δοµή, τη λειτουργία και τη δράση των ελληνικών συνδικάτων στο 
πλαίσιο του µεταπολεµικού  µακροοικονοµικού προτύπου της ελληνικής οικονοµίας, την 
συµµόρφωσή τους µε τις επιταγές των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών, την πρόσδοση ενός 
σαφούς αντικοµµουνιστικού προσανατολισµού και τον αποκλεισµό ή την 
περιθωριοποίηση των συνδικαλιστών στελεχών που πρόσκειντο πολιτικά στον αριστερό 
χώρο, παρά το ότι επισήµως ο στόχος τους συνίστατο στην αποκατάσταση των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών και την κατοχύρωσή τους, την απαλλαγή των 
συνδικαλιστικών ηγεσιών από την ανάµειξη των κυβερνητικών οργάνων στην εσωτερική 
λειτουργία των συνδικάτων και από τον φόβο της σύλληψης ή της εκτόπισής τους 
(Παντέλογλου 1994:525-526).  

Η πολιτική της χειραγώγησης του συνδικαλιστικού κινήµατος και της νόθευσης 
και στρέβλωσης των διεκδικήσεων και των αιτηµάτων της εργατικής τάξης όπως θα 
αρθρώνονταν σε συνθήκες αδέσµευτης άσκησης των συνδικαλιστικών ελευθεριών 
εντάθηκε και εδραιώθηκε µε την εφαρµογή του ∆όγµατος Τρούµαν και του Σχεδίου 
Μάρσαλ στην Ελλάδα και την συνεπακόλουθη ανάµειξη της Αµερικανικής Οµοσπονδίας 
Εργασίας (AFL) στα εσωτερικά του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος, προκειµένου 
να υποταχθεί στα κελεύσµατα της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής που επιδίωκε την 
διάδοση του αντικοµµουνισµού,  µια στρατηγική που αποτελούσε κοινό παρανοµαστή 
για όλες τις χώρες που βρίσκονταν µεταπολεµικά στην αµερικανική σφαίρα επιρροής και 
των αντίστοιχων Εθνικών Συνοµοσπονδιών των χωρών αυτών που αποτελούσαν µέλη 
της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας που οµοίως τελούσε υπό αµερικανικό 
έλεγχο.Η επικύρωση της επιτυχούς έκβασης αυτής της προσπάθειας στην ελληνική 
περίπτωση  πραγµατοποιήθηκε µε την Συµφωνία Μπέργκερ,Μπράουν και Μπρέιν τον 
Μάιο του 1947, µε την οποία επισφραγίστηκε ο αποκλεισµός της Αριστεράς από τους 
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κόλπους του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος και η ανάσχεση της κοµµουνιστικής 
επιρροής στα εργατικά σωµατεία, η ποδηγέτηση και η οικονοµική εξάρτηση των 
συνδικαλιστικών φορέων και των ηγεσιών της από τις κυβερνήσεις και την εργοδοσία 
καθώς και η επέκταση της εφαρµογής των έκτατων διοικητικών µέτρων του Εµφυλίου, 
και κυρίως αυτό της εκτόπισης των εργατών που δραστηριοποιούνταν εντός των 
εργατικών σωµατείων έξω από το πλαίσιο που οριζόταν από την νοµοθεσία ως 
«εθνικόφρον», όπως επίσης και µε την επέκταση του ελέγχου της νοµιµοφροσύνης και 
του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων και στο πεδίο άσκησης των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών µε τους αντίστοιχους περιορισµούς που αυτή η πολιτική 
συνεπαγόταν (Παντέλογλου 1994:528-529). 

Η θεσµοθέτηση του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου του συνδικαλιστικού 
κινήµατος, της οικονοµικής τους εξάρτησης από κρατικά διαχειριζόµενους πόρους. του 
περιορισµού των συνδικαλιστικών ελευθεριών και της εκτόπισης των αντιφρονούντων 
συνδικαλιστών πραγµατοποιήθηκε µεταπολεµικά, αν και η συστηµατική εφαρµογή τους 
έχει ως τις ρίζες της ήδη από την εποχή του Μεσοπολέµου (Τζεκίνης 1987:49-69) & 
(Κατσανέβας 1985:80), µε την διαδοχική εισαγωγή µιας σειρά νοµοθετηµάτων από το 
1946 έως και το 1948 και διατηρήθηκε µέχρι και την πτώση της χούντας των 
συνταγµαταρχών (Παντέλογλου 1994: 522-524), µε την κορύφωση αυτής της 
παρεµβατικής κρατικής πολιτικής στα εσωτερικά του ελληνικού συνδικαλιστικού 
κινήµατος να κορυφώνεται κατά τη διεξαγωγή του 9ου Πανεργατικού Συνεδρίου που 
έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 1948 στον Πειραιά όπου µετά από κυβερνητικές 
παρεµβάσεις προωθήθηκε στη θέση του γενικού γραµµατέα της Γ.Σ.Ε.Ε ο Φώτης 
Μακρής, πρόσωπο που αποτέλεσε το σύµβολο της κρατικού εναγκαλισµού µε το  
συνδικαλιστικό κίνηµα και το αρχέτυπο του «εργατοπατέρα» στο ελληνικό 
µεταπολεµικό συνδικαλιστικό χώρο (Κουκουλές 1995:187-217). 

Ο Νόµος 3239 αποτέλεσε την θεσµική αποκρυστάλλωση των δοµικών 
χαρακτηριστικών που σχηµατοποιήθηκαν την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία ως 
αποτέλεσµα των παρεµβάσεων του ξένου παράγοντα, των µεθοδεύσεων του ελληνικού 
αστικού πολιτικού χώρου και των έντονων εσωτερικών διαφοροποιήσεων του ελληνικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος.Οι µακροοικονοµικές του στοχεύσεις εστιάζονταν κυρίως 
στην ενεργή κρατική ρυθµιστική παρέµβαση στην αγορά εργασίας προκειµένου να 
συµπιεστεί το κόστος χρήσης της εργατικής δύναµης, στοιχείο που θα συνέβαλε αφενός 
στην άνοδο των επιχειρηµατικών κερδών, γεγονός που θα λειτουργούσε ως αναπτυξιακό 
κίνητρο για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τοµέα της 
οικονοµίας, και αφετέρου θα συγκρατούσε τις καταναλωτικές δαπάνες µεγάλου 
τµήµατος του πληθυσµού µε σκοπό τον περιορισµό της ενεργούς ζήτησης σε επίπεδα που 
δεν θα οδηγούσαν σε πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων.Στην ουσία του ο Νόµος 3239 
εισήγαγε ένα επίσηµο σύστηµα συλλογικών διαπραγµατεύσεων που διέπονταν από µια 
πλειάδα άµεσων και έµµεσων µορφών κρατικής παρέµβασης στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις που αποσκοπούσε στην µείωση της απεργιακής δραστηριότητας ως 
µέσο για την επίλυση των συλλογικών εργασιακών διαφορών, επιδίωξη που δεν 
επετεύχθη, µε αποτέλεσµα ο θεσµός της υποχρεωτικής διαιτησίας να αποτελέσει µία κατ’ 
επίφαση διαδικασία επίλυσης των εργατικών διαφορών και να λειτουργήσει στην 
πραγµατικότητα ως µέσο επιβολής των κρατικών εισοδηµατικών πολιτικών (Ιωάννου 
1995:73). 

Ο 3239 του ’55 συνέτεινε παράλληλα στην συντήρηση της υπανάπτυξης της 
επιχειρηµατικότητας παρέχοντας ένα θεσµικό πλαίσιο παροχής φθηνής εργασίας που 
αποστερούσε τον επιχειρηµατικό κόσµο από το κίνητρο της εισαγωγής διοικητικών και 
τεχνολογικών καινοτοµιών και εν γένει αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να 
καταστεί ανταγωνιστικότερος και παραγωγικότερος ο ιδιωτικός τοµέας της οικονοµίας 
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και να βασίζεται περισσότερο στην ανάπτυξη και στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων 
και των δεξιοτήτων του εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου, επιχειρηµατικού και 
εργατοϋπαλληλικού, και λιγότερο στην κρατική παρέµβαση η παρουσία της οποίας 
στόχευε στην διασφάλιση όρων για την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης που 
ισοδυναµούσαν µε την σχεδόν απόλυτη εξασφάλιση της υψηλής κερδοφορίας των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

Το σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που επέβαλε ο 3239 βάσιζε την 
εκπλήρωση των στοχεύσεών του στην χειραγώγηση και τον έλεγχο των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που επιτυγχάνονταν µέσω του διορισµού φιλοκυβερνητικών 
συνδικαλιστών στις διοικήσεις των συνδικαλιστικών φορέων, είτε άµεσα είτε έµµεσα 
µέσω δικαστικών αποφάσεων, φαινόµενο που ονοµάστηκε «πατερναλιστικός 
συνδικαλισµός» (Κατσανέβας 1985:109) και στον πυρήνα του οποίου ενυπήρχε η 
οικονοµική εξάρτηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το Υπουργείο Εργασίας, 
δεδοµένου ότι τα ελληνικά συνδικάτα δεν ήταν χρηµατοδούνταν από τις άµεσες εισφορές 
των µελών τους αλλά από λογαριασµούς στους οποίου συγκεντρώνονταν εργατικές και 
εργοδοτικές εισφορές που υπόκειντο στην διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας, καθώς 
στο τελευταίο υπάγονταν η «Εργατική Εστία», ένας φορέας µέσω του οποίου 
διοχετεύονταν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις οι πόροι που συγκεντρώνονταν από τις 
εργοδοτικές και εργατικές εισφορές, η σύσταση του οποίου πραγµατοποιήθηκε το 1931 
και κατά την µεταξική δικτατορία κατέστη η µοναδική πηγή χρηµατοδότησης των 
συνδικάτων, δεδοµένο που κληροδοτήθηκε και στο µεταπολεµικό σύστηµα 
χρηµατοδότησης των συνδικάτων (Κατσανέβας 1985:81)& (Κουκουλές 
1984:25-35,53-63).Υπό αυτές τις συνθήκες οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις 
δρούσαν στο σύστηµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων ως φορείς που 
καθοδηγούνταν και διοικούνταν από συνδικαλιστικά στελέχη που ήταν οικονοµικά 
εξαρτηµένα από το Υπουργείο Εργασίας, κατάσταση στην διαµόρφωση της οποίας 
συνέβαλε και η δηµιουργία από το 1937 του «Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως 
Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελµατικών Ενώσεων», αποστολή του 
οποίου ήταν να παρέχει  θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µε ευνοϊκούς όρους 
και προϋποθέσεις σε συνδικαλιστικά στελέχη που συµµετείχαν στην διοίκηση των 
εργατικών συνδικάτων , συνιστώντας έτσι έναν από τους βασικότερους παράγοντες που 
επισφράγιζε  την επαγγελµατοποίηση των συνδικαλιστικών στελεχών και την 
προσωπική οικονοµική τους εξάρτηση από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, όπως επίσης 
συνέβαινε και από την προώθησή τους σε διοικητικές θέσεις δηµοσίων οργανισµών ή και 
δηµοσίων αξιωµάτων  (Κατσανέβας 1985:112-115). 

Σε αυτό το πλαίσιο που οριοθετούσε ο 3239 παρουσιαζόταν το φαινόµενο της 
αυξηµένης προσφυγής των εργατικών οργανώσεων στην υποχρεωτική διαιτησία γεγονός 
που αποδίδεται στην έλλειψη ανεξαρτησίας των συνδικαλιστικών ηγεσιών, οι οποίες 
επιτελώντας το ρόλο τους ως εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας στο εσωτερικό 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων διευκόλυναν τη λειτουργία του συστήµατος 
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και διαπραγµάτευσης παρέχοντας στο Υπουργείο τη 
δυνατότητα να ρυθµίζει τις συλλογικές διαφορές µε τον τρόπο που εξυπηρετούσε τις 
δικές του στοχεύσεις (Ιωάννου 1995:87). Έτσι ο θεσµός της υποχρεωτικής διαιτησίας 
διαδραµατίζει τον κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και αναπαραγωγή του επίσηµου 
συστήµατος εργασιακών σχέσεων, καθώς η αυξανόµενη προσφυγή σ’αυτόν , προϊόν των 
σχέσεων εξάρτησης που αναπτύσσονταν ανάµεσα στα  συνδικαλιστικά στελέχη και την 
πολιτική ηγεσία, αποτελούσε ταυτόχρονα έναν µονόδροµο για την επίλυση των 
εργατικών διαφορών και µια διαδικασία που δροµολογούνταν τις περισσότερες φορές 
για ενδοσυνδικαλιστική κατανάλωση, µε αποτέλεσµα η διαδεδοµένη πρακτική της 
προσφυγής στη διαιτητική διαδικασία να λειτουργεί στην κατεύθυνση την επιβίωσης και 
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αναπαραγωγής των φορέων διαπραγµάτευσης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε 
τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, στο εσωτερικό του επίσηµου συστήµατος 
εργασιακών σχέσεων.Με άλλα λόγια ο θεσµός της διαιτητικής διαδικασίας, και πολύ 
περισσότερο ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας, αποτελούσε ταυτόχρονα αιτία και 
αποτέλεσµα της αναιµικής συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που παρείχε η δοµή του 
συστήµατος των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, ενώ επέτρεπε την επιβίωση και 
αναπαραγωγή συνδικαλιστικών οργανώσεων και ηγεσιών που δεν διέθεταν πραγµατική 
αντιπροσωπευτικότητα (Ιωάννου 1995:87-88). 

Το σύστηµα διαιτησίας που εισήχθη µε το Νόµο 3239 αποσκοπούσε, µεταξύ 
άλλων, στον περιορισµό των εργασιακών συγκρούσεων και της απεργιακής 
δραστηριότητας, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος που προκαλείται από την 
διατάραξη της εργασιακής ειρήνης και την διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας.Κύριο 
µέσο επίτευξης της επιδίωξης αυτής ήταν η αναστολή του απεργιακού δικαιώµατος κατά 
τη διάρκεια επίλυσης της συλλογικής εργατικής διαφοράς, ενώ και απεργίες που 
στρέφονταν κατά διαιτητικών αποφάσεων θεωρούνταν παράνοµες (Ιωάννου 1995:90).Η 
αµερόληπτη έκδοση απόφασης µέσω της διαιτητικής διαδικασίας υπονοµεύονταν από 
την εξάρτηση των ∆ιαιτητικών ∆ικαστηρίων από το Υπουργείο Εργασίας, όπου το 
τελευταίο ως τµήµα του κρατικού µηχανισµού αναλάµβανε να υλοποιήσει τον κύριο 
όγκο του έργου που αφορούσε την εισοδηµατική πολιτική και να συµβάλει στην 
αναπαραγωγή της επίσηµης συνδικαλιστικής δοµής που στήριζε την εφαρµογή της 
µεταπολεµικής εισοδηµατικής πολιτικής (Ιωάννου 1995:84,90). 

Όταν η πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και το επίσηµο συνδικαλιστικό 
σύστηµα εκπροσώπευσης και διαπραγµάτευσης δεν κατόρθωνε να εκπληρώσει τις 
στοχεύσεις που καλούνταν να υπηρετήσει στο πλαίσιο της ευρύτερης µακροοικονοµικής 
πολιτικής, η βίαιη καταστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων και των εργατικών 
διαδηλώσεων σε συνδυασµό µε την σπίλωση των συνδικαλιστών και των εργατών που 
συµµετείχαν στις εργατικές κινητοποιήσεις και απεργίες, προσάπτοντάς τους κατηγορίες 
περί αντεθνικής δράσης και προσπάθειας προώθησης της κοµµουνιστικής προπαγάνδας, 
αποτελούσαν τις συνηθέστερες µορφές αντιµετώπισης των εργατικών διεκδικήσεων.          

Παράλληλα η διατήρηση των παθογενειών που χαρακτήριζαν διαχρονικά την  
διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας ενισχύονταν και από την κυριαρχία των 
κερδοσκοπικών και µεταπρατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες κατέτειναν στο να 
συµπιέζουν σε χαµηλά επίπεδα το παραγωγικό δυναµικό της χώρας και να περιορίζουν 
δραστικά την ικανότητα του να προσδίδει στις εκροές της παραγωγικής διαδικασίας 
υψηλή εγχώρια προστιθέµενη αξία, οδηγούσε σε µία ολίσθηση των   πιστωτικών πόρων 
από τις παραγωγικές επιχειρήσεις, όπου θεσµοθετηµένα βάσει των αποφάσεων της 
Νοµισµατικής Επιτροπής κατευθυνόταν το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των 
πιστώσεων, προς εµπορικές, µεταπρατικές και κερδοσκοπικές δραστηριότητες τις οποίες 
ρητά και επισήµως δεν επιθυµούσαν να χρηµατοδοτήσουν οι νοµισµατικές αρχές, καθώς 
τις θεωρούσαν αντιπαραγωγικές και  παρασιτικού χαρακτήρα, η στήριξη των οποίων 
υπέσκαπτε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και την βιωσιµότητα της ελληνικής 
οικονοµίας. 

Η συγκρότηση το 1946 της Νοµισµατικής Επιτροπής, όπως και των οργάνων που 
λειτουργούσαν επικουρικά προς το έργο της, υπαγορεύτηκε από τις οικονοµικές 
συνθήκες που επικρατούσαν µεταπολεµικά στη χώρα.Οι περιορισµένοι πόροι που 
υπήρχαν για την προσφορά πιστώσεων, αποτέλεσµα του κατοχικού υπερπληθωρισµού 
και της διατήρησης µετακατοχικά των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, εξαιτίας της 
αποδιάρθρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας που επέφερε ο πόλεµος, και η 
εξαιρετικά µειωµένη ροή αποταµιεύσεων προς το τραπεζικό σύστηµα, λόγω της 
δυσπιστίας προς το εθνικό νόµισµα που προκαλούσε ο υψηλός πληθωρισµός  που 
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εξανέµιζε  τάχιστα την αξία τους, καθώς και η εντονότατη ζήτηση για παροχή πιστώσεων 
δηµιουργούσαν την ανάγκη για την σύσταση ενός φορέα που θα ρύθµιζε την κατανοµή 
των περιορισµένων πιστωτικών πόρων προς τις επιθυµητές κατευθύνσεις.Παράλληλα η 
ανάγκη για το συντονισµό της δηµοσιονοµικής και της πιστωτικής πολιτικής , 
προκειµένου να εξυπηρετηθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο οι στόχοι της νοµισµατικής 
σταθερότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης, επέβαλαν την δηµιουργία ενός θεσµικού 
υποκειµένου πουν θα αναλάµβανε να τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων 
στην άσκηση της µακροοικονοµικής πολιτικής υπό ένα ενιαίο και λειτουργικό καθεστώς 
κανόνων, ρυθµίσεων και ελέγχου. Συν τοις άλλοις, η µόνιµη συµµετοχή τεχνοκρατών, 
ήτοι κυρίως στελεχών της Τ.τ.Ε που ασπάζονταν τις θεωρητικές αντιλήψεις και 
προτάγµατα του Ξ.Ζολώτα, στα κυρίαρχα όργανα διαµόρφωσης, εφαρµογής και ελέγχου 
της οικονοµικής πολιτικής στόχευε στην αποµόνωση της οµαλής υλοποίησης της 
µακροοικονοµικής πολιτικής από πολιτικές πιέσεις και επιρροές που θα λειτουργούσαν 
ανασχετικά ή θα επέφεραν στρεβλώσεις στην πραγµάτωση των θεµελιωδών στοχεύσεων 
της οικονοµικής πολιτικής όπως ήταν η νοµισµατική σταθερότητα και ο περιορισµός των 
εξωτερικών ελλειµµάτων σε διαχειρίσιµα επίπεδα µέσω περιοριστικών εισοδηµατικών 
πολιτικών, δεδοµένου ότι οι πολιτικές παρεµβάσεις θα έτειναν να ευνοούν την εφαρµογή 
επεκτατικών πολιτικών που θα αύξαναν τις καταναλωτικές δαπάνες και θα προκαλούσαν 
σοβαρά προβλήµατα στην διατήρηση της νοµισµατικής σταθερότητας και στην 
συγκράτηση των ελλειµµάτων στο ισοζύγιο πληρωµών. Ως ένα βαθµό, ο υψηλός βαθµός 
ανεξαρτησίας από τον οποίο διέπονταν η λειτουργία των οργάνων χάραξης της 
µακροοικονοµικής πολιτικής, που η ύπαρξή του δικαιολογούνταν και στη βάση της 
συχνής εναλλαγής των πολιτικών προσώπων που συµµετείχαν σε αυτά τα όργανα, 
αιτιολογεί την µακρόχρονη διατήρηση της νοµισµατικής σταθερότητας , η οποία 
αποτέλεσε µεταπολεµικά ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της οικονοµικής ζωής 
της χώρας.Η παραπάνω διαπίστωση δεν αναιρείται από το γεγονός ότι υπήρξαν και 
αποφάσεις της Νοµισµατικής Επιτροπής που ελήφθησαν για να υπηρετήσουν  
πελατειακές σχέσεις (Pagoulatos 2003:226), εξέλιξη που ευνοούνταν από το δεδοµένο 
της συχνής εναλλαγής των πολιτικών προσώπων που συµµετείχαν στη Νοµισµατική 
Επιτροπή, καθώς οι αποφάσεις που πάρθηκαν βάσει αυτών των κριτηρίων δεν ήταν αυτές 
που προσδιόρισαν την κυρίαρχη φυσιογνωµία της µακροοικονοµικής πολιτικής, αλλά 
αντιθέτως αποτέλεσαν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ένα είδος περιορισµένου 
αντισταθµίσµατος για την απόσπαση της συναίνεσης από το πολιτικό προσωπικό για την 
υλοποίηση πολιτικών συγκράτησης των εργατικών αµοιβών, χειραγώγησης των 
συνδικαλιστικών φορέων και αυταρχικής αντιµετώπισης των συνδικαλιστικών και 
πολιτικών διεκδικήσεων, πολιτικές που επιβάλλονταν κατ’ουσίαν από το αναπτυξιακό 
υπόδειγµα που υιοθέτησε η εγχώρια αστική τάξη, οι όροι εφαρµογής του οποίου όµως 
προκαλούσαν ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις και κατά συνέπεια υψηλό πολιτικό κόστος 
για τα αστικά κόµµατα, γεγονός που εκφραζόταν ως αστάθεια στην οµαλή λειτουργία 
του πολιτικού συστήµατος και γεννούσε την ανάγκη για περαιτέρω αποµόνωση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούσαν την εφαρµογή της µακροοικονοµικής 
πολιτικής από πιέσεις και επιρροές πολιτικών προσώπων, προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η εκπλήρωση των  στοχοθεσιών του συγκεκριµένου προτύπου οικονοµικής 
ανάπτυξης.         

Περαιτέρω το ισχυρό  ρυθµιστικό και ελεγκτικό καθεστώς που επιβλήθηκε στη 
λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έλκυε την αναγκαιότητα της ύπαρξής 
του από την µεγάλη συγκέντρωση πόρων που θα εισέρεαν στο τραπεζικό σύστηµα µε την 
αποκατάσταση της νοµισµατικής σταθερότητας, δεδοµένου ότι οι παραγωγικές δοµές 
της ελληνικής οικονοµίας, η διοικητική διάρθρωση των µεγάλων ελληνικών 
επιχειρήσεων, ο µικρός αριθµός τους και η περιορισµένη ρευστότητα του επενδυτικού 
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και αποταµιευτικού κοινού οδηγούσε στην έλλειψη ελκυστικών  τίτλων στην 
κεφαλαιαγορά που θα αποτελούσαν ανταγωνιστική εναλλακτική τοποθέτηση των 
χρηµατικών διαθεσίµων των πλατιών κοινωνικών στρωµάτων έναντι των τραπεζικών 
καταθέσεων..Επιπλέον η υποχρεωτική δέσµευση σηµαντικού τµήµατος των 
αποταµιεύσεων του τραπεζικού συστήµατος για την χρηµατοδότηση των 
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων αποστερούσε τους αποταµιευτές από µια ελκυστική 
εναλλακτική επενδυτική τοποθέτηση, καθιστώντας ουσιαστικά το πιστωτικό σύστηµα τη 
µοναδική αποταµιευτική και επενδυτική διέξοδο για το ευρύ κοινό. 

Οι νοµισµατικές αρχές αντιµετωπίζοντας, αλλά και διαµορφώνοντας µε την 
πολιτική τους, αυτήν την πραγµατικότητα και µε δεδοµένη την παραδοσιακή εµπλοκή 
του τραπεζικού συστήµατος µε την χρηµατοδότηση εµπορικών και µεσιτικών 
δραστηριοτήτων, θεώρησαν ότι η επιβολή ποιοτικών και ποσοτικών κανόνων και 
ελέγχων και περιορισµών στην χάραξη και άσκηση της πιστωτικής λειτουργίας του 
τραπεζικού συστήµατος, θα έδινε τη δυνατότητα επηρεασµού του µεγέθους και της 
διάρθρωσης των επενδύσεων, γεγονός που θα παρείχε ισχυρή ώθηση στην διαδικασία 
οικονοµικής ανάπτυξης.Κατά τις νοµισµατικές αρχές, αυτό θα ήταν δυνατόν να 
επιτευχθεί µε την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων που 
χαρακτηρίζονταν ως «παραγωγικές», ήτοι της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, των 
ορυχείων και των εξαγωγικών κλάδων και επιχειρήσεων και την αποθάρρυνση της 
τραπεζικής χρηµατοδότησης των «µη παραγωγικών» δραστηριοτήτων όπως του 
εισαγωγικού εµπορίου, της οικοδοµικής δραστηριότητας και εν γένει της κατανάλωσης. 

Εντούτοις, η δυνατότητα των νοµισµατικών αρχών να επηρεάσουν τη πιστωτική 
συµπεριφορά των εµπορικών τραπεζών προς την κατεύθυνση της διοχέτευσης των 
πιστωτικών πόρων προς τις επιθυµητές κατευθύνσεις αµφισβητήθηκε και υπονοµεύτηκε 
εν τοις πράγµασι στο βαθµό που η νοµισµατική πολιτική αντιστρατευόταν την 
αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων.Κυρίαρχο παράδειγµα αναντιστοιχίας των 
συµφερόντων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τους διακηρυγµένους στόχους της 
πιστωτικής πολιτικής είναι η απροθυµία των ιδρυµάτων αυτών να χορηγήσουν 
µακροπρόθεσµες πιστώσεις προς τις µικροµεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις, λόγω της 
χαµηλότερης απόδοσης και του αυξηµένου κινδύνου που εµφάνιζαν οι χορηγήσεις προς 
αυτές τις επιχειρήσεις (Χαλικιάς 1976 :65-66), και η έµµεση χρηµατοδότηση του 
εµπορίου µέσω των µεγάλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων που λειτούργησαν ως 
υποσταθµός κατανοµής των πιστώσεων προς την οικονοµία, αναλαµβάνοντας στην 
ουσία τον πιστωτικό κίνδυνο και αποδεχόµενες εµµέσως ένα ιδιότυπο ρόλο πιστωτικού 
διαµεσολαβητή [Βρανόπουλος (Εκθ.Χαρισσόπουλου) 1981:180], που θα τους 
δηµιουργούσε προβλήµατα στην ικανότητα εξυπηρέτησης των δανειακών τους 
υποχρεώσεων προς το πιστωτικό σύστηµα.Η αδυναµία αυτή των µεγάλων χρεωστών του 
πιστωτικού συστήµατος να ανταποκριθούν στα µεγάλα και συσσωρευµένα δανειακά 
τους ανοίγµατα θα καταστεί µετέπειτα η βασική αιτία κρίσης του πλέγµατος των 
σχέσεων που είχαν αποκρυσταλλωθεί µεταπολεµικά ανάµεσα στο βιοµηχανικό και 
τραπεζικό κεφάλαιο της χώρας. 

Οι επιδιώξεις της πιστωτικής πολιτικής υπηρετήθηκαν από τα τραπεζικά 
ιδρύµατα στο βαθµό που αυτές συµβάδιζαν µε τις δικές  ιδιωτικοοικονοµικού χαρακτήρα 
στοχεύσεις τους.Σύµπλευση των στόχων της πιστωτικής πολιτικής και της δανειοδοτικής 
πρακτικής των εµπορικών τραπεζών υπήρξε στο πεδίο της χρηµατοδότησης και των 
πιστωτικών διευκολύνσεων προς τους εξαγωγείς, καθόσον οι τράπεζες ανταποκρίθηκαν 
στην επιθυµία των νοµισµατικών αρχών για τη χορήγηση των αναγκαίων κεφαλαίων για 
την οµαλή προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.Το κριτήριο που πιθανότατα βάρυνε για 
την επίδειξη αυτής της πιστωτικής συµπεριφοράς από µέρους των τραπεζών, εκτός από 
την ρύθµιση που προέβλεπε αντίστοιχη προς τις χορηγήσεις τους  ότι η αποδέσµευση 
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κεφαλαίων από την Τ.τ.Ε θα αποτελούσε συνάρτηση των αντίστοιχων  χορηγήσεων προς 
τις µεταποιητικές επιχειρήσεις στις οποίες θα προέβαιναν τα πιστωτικά ιδρύµατα, ήταν η 
σχετικά γρήγορη επανείσπραξη της πίστωσης µε την πραγµατοποίηση της εξαγωγής, 
όπως και ο µειωµένος πιστωτικός κίνδυνος που χαρακτήριζε αυτού τους είδους τις 
χορηγήσεις, καθώς ο ξένος εισαγωγέας ήταν συνήθως φερέγγυος ή καλυπτόταν από 
θεσµοθετηµένη σε εθνικό επίπεδο ασφάλιση. 

Αδυναµίες και εσφαλµένες εκτιµήσεις υπήρξαν και κατά τον σχεδιασµό της 
πιστωτικής πολιτικής και της διαµόρφωσης του πλαισίου των ποσοτικών και ποιοτικών 
περιορισµών, κανόνων και ελέγχων βάσει των οποίων θα ασκούνταν η δανειακή 
πολιτική των τραπεζικών ιδρυµάτων.Αναλυτικότερα, η παραγωγική δοµή της χώρας µε 
τον κατακερµατισµένο χαρακτήρα της προσέφερε µια ισχυρή νοµιµοποιητική βάση για 
την επιβολή µιας διαφορικής πιστωτικής πολιτικής από τις  νοµισµατικές αρχές, που  
υποστήριξαν µια ευνοϊκή πιστωτική πολιτική προς τις µικροµεσαίες παραγωγικές 
επιχειρήσεις, κυρίως µε τον καθορισµό επιτοκίων χαµηλότερων από τα αντίστποιχα 
επιτόκια που ίσχυαν για τα δάνεια προς τη βιοµηχανία (Χαλικιάς 1976:199), µε το 
αιτιολογικό ότι αυτού του µεγέθους οι επιχειρήσεις αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά του 
παραγωγικού ιστού της χώρας..Μια τέτοια όµως διαφορική πιστωτική πολιτική 
ενίσχυσης των µικροµεσαίων παραγωγικών µονάδων, που συχνά συνοδευόταν και από 
την παροχή προς αυτές κρατικών εγγυήσεων για την αποπληρωµή των δανειακών τους 
υποχρεώσεων, αποστερούσε πολύτιµους πόρους για την πραγµατοποίηση επενδύσεων 
από τις µεγάλες παραγωγικές µονάδες, οι οποίες θα παρείχαν µεγαλύτερη συµβολή στην 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας του Α.Ε.Π και στην µεγέθυνσή του, αναπαράγοντας 
δοµές που συνιστούσαν τροχοπέδη στην  δηµιουργία µιας αναπτυξιακής δυναµικής στον 
εγχώριο µεταποιητικό µηχανισµό.Ηχηρή ήταν και η απουσία µιας κρατικής πολιτικής 
ενθάρρυνσης και προώθησης των  συγχωνεύσεων των µικροµεσαίου µεγέθους 
παραγωγικών επιχειρήσεων που αφενός θα οδηγούσε στην επίτευξη οικονοµιών 
κλίµακος, σε µια ορθολογικότερη κατανοµή και χρήση των πιστώσεων και θα  απέδιδε 
µεγαλύτερα αναπτυξιακά αποτελέσµατα, ενώ θα αµβλυνόταν και το φαινόµενο της 
φοροδιαφυγής στην οποία συστηµατικά επιδίδονται οι επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους, 
καθώς η αποφυγή της εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων αποτελεί σε 
πολλές περιπτώσεις αναγκαίο όρο για την επιβίωσή τους.Η κυριαρχία στον παραγωγικό 
ιστό της ελληνικής οικονοµίας των µικροµεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων λειτούργησε 
ανασταλτικά στην συγκέντρωση κεφαλαίου στην µεταποίηση, η οποία αποτελεί 
αναγκαίο όρο για την πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου  που µε 
τη σειρά τους προάγουν την εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων και καινοτοµιών στην 
παραγωγική διαδικασία και καθιστούν απαραίτητη την χρήση εξειδικευµένης εργασίας, 
στοιχεία που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας 
και κατά συνέπεια ενισχύουν το εθνικό εισόδηµα και την απασχόληση, θέτοντας τις 
προοπτικές της οικονοµικής ανάπτυξης σε πιο στέρεες και διατηρήσιµες βάσεις.    

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των µικροµεσαίων και ατοµικών επιχειρήσεων 
επιστρατεύτηκαν και πολιτικές έµµεσης υποστήριξής τους που δεν απαιτούσαν την 
εκταµίευση πόρων αλλά συνδέονταν  µε κρατικές πολιτικές που λάµβαναν αρνητικά 
πρόσηµα και εξυπηρετούσαν σαφείς πολιτικού περιεχοµένου στοχεύσεις.Συγκεκριµένα 
η κρατική στήριξη προς αυτές τις επιχειρήσεις έλαβε και τη µορφή της ανοχής σε 
πρακτικές φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που κινούνταν στη σφαίρα 
της παραοικονοµίας, µια πρακτική που λειτουργούσε µε γνώµονα αφενός της στήριξης 
της βιωσιµότητας αυτών των επιχειρήσεων και την διατήρηση και αύξηση των θέσεων 
απασχόλησης και αφετέρου µε κριτήριο την διεύρυνση των κοινωνικών στρωµάτων που 
θα ενίσχυαν την νοµιµοποιητική βάση του  πολιτικού συστήµατος.. 
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Αυτή η πολιτική της ενίσχυσης των µικροµεσαίων και ατοµικών επιχειρήσεων 
στη βάση της διαµόρφωση ενός ευνοϊκού πιστωτικού καθεστώτος και επίδειξης κρατικής 
ανοχής σε µηχανισµούς και πρακτικές που στήριζαν την κερδοφορία τους, δεν είχε παρά 
περιορισµένα οφέλη γι’αυτές, καθώς παρέµειναν οριακά βιώσιµες παρουσιάζοντας 
υψηλό βαθµό θνησιµότητας (µε ένα µέσο όρο στις µικροµεσαίες µεταποιητικές 
επιχειρήσεις γύρω στο 10%, ενώ το ευνοϊκό πιστωτικό καθεστώς που παρέχονταν 
σ’αυτές δεν µετουσιωνόταν σε αύξηση της χρηµατοδότησής τους από το τραπεζικό 
σύστηµα, είτε λόγω της απροθυµίας των ίδιων των επιχειρήσεων να καταφύγουν στον 
τραπεζικό δανεισµό εξαιτίας της πιστοληπτικής τους επιφάνειας είτε λόγω του ότι το 
χαµηλό επιτόκιο χορηγήσεων που καθοριζόταν διοικητικά για τις επιχειρήσεις αυτές και 
το µικρό τους µέγεθος που συνεπαγόταν την αδυναµία παροχής επαρκών εµπράγµατων 
εξασφαλίσεων, αποτελούσαν αντικίνητρα για τις τράπεζες να προβαίνουν στην 
πιστοδότησή τους εξαιτίας του αυξηµένου πιστωτικού κινδύνου που ενείχαν οι 
τοποθετήσεις αυτές.      

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι τα ποιοτικά και ποσοτικά µέτρα θα πρέπει από τη 
µια πλευρά να έχουν µια συγκεκριµένη µορφή και από την άλλη η εφαρµογή τους να έχει 
υποχρεωτική ισχύ, ώστε να επηρεάσουν αποτελεσµατικά την κατανοµή των 
πιστώσεων.Τα στοιχεία αυτά εξέλειπαν στην ελληνική περίπτωση , όπου η παραβίαση 
και καταστρατήγηση του κανονιστικού και ρυθµιστικού πλαισίου  που είχε επιβάλλει η 
Νοµισµατική Επιτροπή κατά την άσκηση της πιστωτικής πολιτικής από τις εµπορικές 
τράπεζες δεν προκάλεσε την αποφασιστική παρέµβαση, ακόµα και µε την επιβολή 
αυστηρών κυρώσεων, από τις νοµισµατικές αρχές. 

Ένα άλλο σηµείο όπου είναι δυνατόν να αποτελέσει πεδίο άσκησης κριτικής στην 
εφαρµογή της νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής είναι το στοιχείο της χρονικής 
επιλογής για την εφαρµογή αυτής της πολιτικής.Η διατήρηση για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα σε ισχύ των ποιοτικών και ποσοτικών µέτρων και ελέγχων έχει ως συνέπεια να 
µειώνεται η αποτελεσµατικότητά τους µε την πάροδο του χρόνου.Αυτή η εκτίµηση 
στηρίζεται στην εµπειρική διαπίστωση ότι τόσο οι δανειστές όσο και οι δανειολήπτες 
εφευρίσκουν-προϊόντος του χρόνου-τρόπους και µηχανισµούς παράκαµψης και 
καταστρατήγησης των ρυθµίσεων και των ελέγχων.Αυτό σηµαίνει ότι µε την πάροδο του 
χρόνου η πιστωτική πολιτική αδυνατεί να εκπληρώσει τους στόχους που έχουν τεθεί, ενώ 
παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στους πιστωτικούς οργανισµούς να αναπροσαρµόσουν µε 
τη σειρά τους την δανειακή τους πολιτική µε τρόπο που να θίγονται ελάχιστα από τους 
περιορισµούς που τέθηκαν.Εποµένως οι ποσοτικοί και ποιοτικοί πιστωτικοί έλεγχοι 
επιδρούν βραχυχρόνια στην κατανοµή των πιστώσεων , αλλά εµφανίζονται 
αναποτελεσµατικοί στο να λειτουργήσουν, σε µακροχρόνια βάση, ως µέσα 
αντιµετώπισης των διαρθρωτικών οικονοµικών προβληµάτων, κάτι που ίσχυσε και στην 
ελληνική περίπτωση (Τ.τ.Ε 1980:59).    

Η συνάρθρωση του παραγωγικού και εµπορικού-κερδοσκοπικού κεφαλαίου 
διαµεσολαβούνταν από ένα συγκεντρωτικό, ολιγοπωλιακό και, τύποις τουλάχιστον, 
κρατικά ελεγχόµενο πιστωτικό σύστηµα, το οποίο συγκέντρωνε µεγάλο όγκο 
κοινωνικών πόρων, είτε µέσω του µηχανισµού της αποταµίευσης είτε µέσα από την 
διοχέτευση σ’αυτό των διαθεσίµων των ασφαλιστικών ταµείων και των Ν.Π.∆.∆, και 
προέβαινε στην κατανοµή των πιστώσεων µέσα από ένα πολύπλοκο, δυσκίνητο, 
γραφειοκρατικό και δύσκολα ελεγχόµενο ως προς την εφαρµογή του, πλέγµα 
κανονισµών και ρυθµίσεων.∆εδοµένου του πού µεγάλου όγκου των πιστώσεων που 
διαχειριζόταν το πιστωτικό σύστηµα, των αρνητικών πραγµατικών επιτοκίων που 
επικρατούσαν κατά το µεγαλύτερο διάστηµα της εξεταζόµενης περιόδου και της 
διάθεσης των πιστώσεων σ’ένα πολύ µικρό αριθµό προσώπων που είχαν προνοµιακή 
πρόσβαση στις τραπεζικές πιστώσεις,  λόγω των παραδοσιακών δεσµών που είχαν µε το 
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εγχώριο πιστωτικό σύστηµα και του µεγέθους των επιχειρήσεων που ήλεγχαν, των 
µετοχικών σχέσεων που διέθεταν οι µεγάλοι χρεώστες των τραπεζών, και κυρίως της 
Ε.Τ.Ε, µε τις ίδιες τις τράπεζες, είτε ως µέτοχοι των τραπεζών είτε ως ανώτατα στελέχη 
τους, ή ακόµα και λόγω των ισχυρών πολιτικών τους διασυνδέσεων, η λειτουργία της 
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης κατέληξε να αποτελεί ένα πολύ ισχυρό µηχανισµό 
ανακατανοµής του κοινωνικού πλούτου εις βάρος της µεγάλης πλειοψηφίας του 
κοινωνικού σώµατος. 

Τα δοµικά στοιχεία του πιστωτικού συστήµατος και ο προσδιορισµός των 
κατευθυντήριων γραµµών λειτουργίας του αποτέλεσαν ουσιαστικά προϊόν των 
εµπνεύσεων της πολιτικής της πρώτης µεταπολεµικής περιόδου των εξωτερικών 
επικυρίαρχων, Βρετανίας και Η.Π.Α, µε κορυφαίο παράδειγµα την σύσταση της 
Νοµισµατικής Επιτροπής και την εκχώρηση σ’αυτήν ενός πολύ µεγάλου εύρους 
αρµοδιοτήτων στο πεδίο χάραξης και άσκησης της µακροοικονοµικής πολιτικής, ενώ η 
υλοποίησή της βασίσθηκε σ’ένα κύκλο ελλήνων οικονοµολόγων που στελέχωσαν τα 
ανώτερα και ανώτατα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας της Τ.τ.Ε και ορισµένων 
κυβερνητικών οργάνων που συνδιαµόρφωναν το περιεχόµενο της οικονοµικής 
πολιτικής.Τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της µεταπολεµικής πιστωτικής πολιτικής που 
ερείδονταν στον διοικητικό καθορισµό των επιτοκίων από την Νοµισµατική Επιτροπή, 
τον προσδιορισµό ανώτατων πιστωτικών ορίων για κάθε κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, τον διαφορισµό των επιτοκίων χορηγήσεων ανά κλάδο, την επιβολή 
των όρων πιστοδότησης για κάθε επιχειρηµατικό κλάδο ή ακόµα και για µεµονωµένες 
επιχειρήσεις, δηµιουργούσαν µια πλειάδα προβληµάτων στην ανάπτυξη υγιούς 
επιχειρηµατικής δράσης καθώς στρέβλωναν τον µηχανισµό της ορθολογικής κατανοµής 
των πιστώσεων, οδηγούσαν στην υπερχρέωση των παραγωγικών επιχειρήσεων και στην 
ύπαρξη µεγάλων ακινητοποιήσεων που µε την σειρά τους προκαλούσαν τη µη οµαλή 
εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, γεγονός είχε αλυσιδωτές 
αρνητικές συνέπειες για το σύνολο του πιστωτικού συστήµατος και κατ’ επέκταση για 
ολόκληρη την ελληνική οικονοµία.Αυτό υπήρξε αποτέλεσµα µεταξύ όλων των άλλων 
και της συντηρητικής πιστωτικής πολιτικής που ακολούθησε το τραπεζικό σύστηµα που 
κατά κανόνα χρηµατοδοτούσε µόνο επιχειρήσεις που λόγω µεγέθους διέθεταν ισχυρή 
πιστοληπτική επιφάνεια, µια πιστωτική πρακτική που οδηγούσε στον υπερδανεισµό των 
επιχειρήσεων αυτών και στην αποστέρηση της δυνατότητας ανάπτυξης άλλων 
δυναµικών επιχειρήσεων  που δεν διέθεταν, λόγω µεγέθους, ικανοποιητική πρόσβαση  
στο  σύστηµα κατανοµής των πιστώσεων [Καλαµωτουσάκη (Εκθ.Χαρισσόπουλου) 
1981:138-139] & (Παγουλάτος 2006:305-306). 

Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι βασικές παραδοχές επί των οποίων θεµελιωνόταν 
ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός στη λειτουργία του πιστωτικού συστήµατος και η 
επιβολή των ποσοτικών και ποιοτικών πιστωτικών ρυθµίσεων και ελέγχων, ο διοικητικός 
καθορισµός των επιτοκίων, ο επακριβής προσδιορισµός της κατανοµής των 
χορηγούµενων πιστώσεων ανά κλάδο ή και ανά επιχείρηση και η εν γένει διαφορική 
πιστωτική µεταχείριση των διαφόρων κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας και ο 
αποκλεισµός ορισµένων κλάδων από το πιστωτικό σύστηµα, συµπυκνώνονται στις 
επίσηµα διατυπωµένες αντιλήψεις του διοικητή της Τ.τ.Ε Ξενοφώντα 
Ζολώτα.Συγκεκριµένα ο Ζολώτας θεωρούσε ότι η υποαπασχόληση των παραγωγικών 
συντελεστών των αναπτυσσόµενων οικονοµιών, όπως η Ελλάδα δεν οφειλόταν σε 
ανεπάρκεια ή έλλειψη της ενεργούς ζήτησης σε σχέση µε την παραγωγική ικανότητα της 
οικονοµίας, αλλά έγκειται στις σοβαρές  «ειδικές στενότητες» που δρουν ανασταλτικά 
στην αύξηση της συνολικής προσφοράς, η οποία εµφανίζεται ως ανελαστική απέναντι 
στο ενδεχόµενο µιας σηµαντικής διεύρυνσης της ζήτησης.Γι’αυτό το λόγο, κατά το 
Ζολώτα, η ενδεχόµενη ύπαρξη υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναµικότητας, δηλαδή η 
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ύπαρξη υποαπασχολούµενων ή αργούντων παραγωγικών συντελεστών, στις 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες δεν εκφράζουν κατά κανόνα πραγµατική παραγωγική 
δυναµικότητα.Ειδικότερα το πρόβληµα κατά τον διοικητή της ΚΤ εστιάζεται στο 
γεγονός ότι η προσαρµογή της συνολικής προσφοράς σε µια σηµαντική αύξηση της 
ενεργού ζήτησης σε µια αναπτυσσόµενη οικονοµία προσκρούει στην ποιοτική 
ανεπάρκεια των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι έλλειψη ειδικευµένης εργασίας, 
η ανεπαρκής ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και η οργανωτική αδυναµία τόσο 
του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα(Ζολώτας 1964 :15).Μάλιστα αυτές οι 
ανελαστικότητες που εµφανίζονται στην ανάπτυξη και διαθεσιµότητα των παραγωγικών 
συντελεστών θεωρούνταν από το Ζολώτα ότι βρίσκονταν σε µεγαλύτερη σπάνη απ’ότι η 
επάρκεια επενδυτικών κεφαλαίων, όπου η διαχρονική άποψη του ήταν ότι η εύρεση 
δανειακών κεφαλαίων ήταν πάντοτε εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταντο οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι η επάρκεια των κατάλληλων παραγωγικών 
συντελεστών που θα καθιστούσαν αποδοτική την χρήση των επενδεδυµένων κεφαλαίων. 

Το θεωρητικό πλαίσιο διαµόρφωσης της µεταπολεµικής µακροοικονοµικής 
πολιτικής, την συστηµατική επεξεργασία ή την αναπαραγωγή δάνειων αντιλήψεων και 
προσεγγίσεων που εκφράζονταν από ξένους παράγοντες και ενσωµατώνονταν σ’αυτό, 
όπως και την προώθησή του ως κυρίαρχο υπόδειγµα άσκησης της οικονοµικής πολιτικής 
ανέλαβε ο Ζολώτας και ένας στενός πυρήνας ελλήνων οικονοµολόγων που 
ενστερνίζονταν τις απόψεις του και υποστήριζαν το έργο του µέσα από την ένταξή τους 
στους κόλπους των βασικών φορέων χάραξης και υλοποίησης της οικονοµικής 
πολιτικής, ήτοι την Νοµισµατική Επιτροπή, και κυρίως τις υποεπιτροπές που 
λειτουργούσαν υποστηρικτικά στο έργο της καθώς και την Τ.τ.Ε. Ρόλο κλειδί για τη 
βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα του µεταπολεµικού αναπτυξιακού  προτύπου 
διαδραµάτιζε, σύµφωνα µε τις θεωρητικές συλλήψεις του Ζολώτα και των συνεργατών 
του, η ενθάρρυνση της αποταµιευτικής δραστηριότητας που θα συνέτεινε στην ταχεία 
αύξηση του όγκου των αποταµιεύσεων που θα εισέρεαν στο τραπεζικό σύστηµα. όπου 
µέσα από το πλέγµα των πιστωτικών κανόνων και την διοικητικό προσδιορισµό των 
επιτοκίων που θα επέβαλε η Νοµισµατική Επιτροπή θα ήταν δυνατή η χρηµατοδότηση 
ενός υψηλότερου επιπέδου επενδύσεων (Χαλικιάς 1958:15).Η αποθάρρυνση της 
κατανάλωσης, στα πλαίσια  πάντα του ίδιου θεωρητικού µοντέλου, θα επιτυγχάνονταν µε 
τον αποκλεισµό, ή τον δραστικό περιορισµό, της καταναλωτικής και της εµπορικής 
πίστης και την συγκράτηση του µισθολογικού κόστους στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό 
τοµέα, µέσω της εφαρµογής µιας εισοδηµατικής πολιτικής που κατέτεινε στην υστέρηση 
της ανοδικής αναπροσαρµογής των εργατικών αµοιβών σε σχέση µε την άνοδο που 
εµφάνιζε η παραγωγικότητα της εργασίας.Η εφαρµογή όµως των κατευθυνόµενων 
επιτοκίων και οι ανελαστικότητες που εµφανίζονταν στην προσαρµογή των επιτοκίων 
καταθέσεων στις µεταβολές του τιµάριθµου µε αποτέλεσµα η πραγµατική απόδοση του 
χρήµατος να καθορίζεται σε επίπεδα που αποτελούσαν αντικίνητρο για την εκδήλωση 
µιας συνεχούς αύξησης της οριακής ροπής για αποταµίευση (Παπαδάκης 1979:235) , 
όπως και η καταστρατήγηση των πιστωτικών κανόνων σε συνδυασµό µε τον εσφαλµένη 
διάρθρωσή τους οδήγησαν σε αντίθετα από τα σχεδιαζόµενα αποτελέσµατα, 
δηµιουργώντας στρεβλώσεις στην κατανοµή των πιστωτικών πόρων µε βάση το κριτήριο 
της σύµπτωσης της κοινωνικής παραγωγικότητας και της ιδιωτικοοικονοµικής 
αποδοτικότητας των επενδύσεων, κριτήριο που συνιστούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της 
µεταπολεµικής πιστωτικής πολιτικής, όπως τουλάχιστον διατείνονταν ο Ξ.Ζολώτας 
(Ζολώτας 1964:25).      

 Κατά την εφαρµογή όµως της πιστωτικής πολιτικής εµφανίστηκαν πολλές και 
σοβαρές αποκλίσεις από το θεωρητικό υπόδειγµα πάνω στο οποίο εδραζόταν η επιβολή 
ενός ασφυκτικού πλέγµατος ρυθµίσεων και ελέγχων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της 
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χώρας, το οποίο προσδιόριζε διεξοδικότατα τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να 
ακολουθούν τα τραπεζικά ιδρύµατα κατά την άσκηση της δανειοδοτικής τους 
λειτουργίας.Οι πιστωτικές κατευθύνσεις όµως που προδιαγράφονταν από τις 
νοµισµατικές αρχές, σε πλείστες περιπτώσεις, παρακάµπτονταν, ενώ επιπλέον 
αγνοούνταν, ή συνυπολογίζονταν ελάχιστα κατά την πιστοδοτική διαδικασία,τα  
κριτήρια δανειοδότησης που σχετίζονταν µε την δυναµική που θα µπορούσαν να 
προσδώσουν οι χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις στην διαδικασία µακροπρόθεσµης 
βιοµηχανικής ανάπτυξης, την ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους 
υποχρεώσεις µε βάση τα θεµελιώδη λογιστικά τους µεγέθη, την δυνατότητα να 
αναπτύξουν καινοτόµες παραγωγικές δράσεις, ενώ ταυτόχρονα ο διαφορισµός των 
επιτοκίων χορηγήσεων που ίσχυε για τους διάφορους κλάδους ή και επιχειρήσεις 
δηµιουργούσε περιθώρια εκµετάλλευσης από τους αποδέκτες των πιστώσεων των 
επιτοκιακών ανοιγµάτων µέσω της διαδικασίας του arbitrage ή τους έδινε την άνεση να 
παρέχουν ταµειακές  διευκολύνσεις προς τους πελάτες τους ή τους προµηθευτές τους, 
γεγονός  που µετέτρεπε πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις σε δευτερογενείς πιστωτικούς 
διαµεσολαβητές αλλοιώνοντας τη φύση της δραστηριότητάς τους και αποµειώνοντας σε 
µεγάλο βαθµό τα αναπτυξιακά οφέλη που επιδίωκε να παράξει η ακολουθούµενη 
πιστωτική πολιτική (Παγουλάτος 2006:301). O διοικητικός καθορισµός των επιτοκίων, η 
ανελαστικότητα των πιστωτικών κανόνων και ρυθµίσεων έναντι των πραγµατικών 
πιστωτικών αναγκών και συνθηκών που επικρατούσαν στην οικονοµία, η 
διαφοροποίησή των επιτοκίων ανά κλάδο ή ακόµα ανά επιχείρηση και η προσπάθεια των 
νοµισµατικών αρχών να ενισχύσουν το µακροπρόθεσµο βιοµηχανικό δανεισµό έναντι 
των βραχυπρόθεσµων πιστώσεων, προσδιορίζοντας τα µακροπρόθεσµα επιτόκια σε 
χαµηλότερα επίπεδο από το κόστος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού και εισάγοντας ένα 
ειδικό ποσοστό δεσµεύσεων που προορίζονταν αποκλειστικά για τη χορήγηση 
µακροπρόθεσµων πιστώσεων, δηµιουργούσε αφενός ευκαιρίες για εκµετάλλευση του 
διαφορικού κόστους δανεισµού που διαµορφωνόταν µε αυτή τη πιστωτική πολιτική 
στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας και αφετέρου αντέστρεφε την  πραγµατική 
σχέση κινδύνου για τα επιτόκια χορηγήσεων προς τη βιοµηχανία, καθώς το επιτόκιο για 
την παροχή µακροπρόθεσµων πιστώσεων προς τη βιοµηχανία ήταν χαµηλότερο από τα 
επιτόκιο που ίσχυε για τις βραχυπρόθεσµες χρεώσεις προς τη µεταποίηση (Παγουλάτος 
2006:302), εξέλιξη που δηµιουργούσε αντικίνητρα για την χρηµατοδότηση της 
µακροπρόθεσµης χορήγησης δανείων προς τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, αποτέλεσµα 
που βρισκόταν σε ευθεία αντίθεση µε τις στοχεύσεις που ήθελαν να υπηρετήσουν τα εν 
λόγω µέτρα. 

     Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που διέθεταν προνοµιακή ή ικανοποιητική 
πρόσβαση στο  σύστηµα κατανοµής των πιστώσεων διοχέτευαν σε πολλές περιπτώσεις 
τις πιστώσεις που αντλούσαν, ή τα ίδια χρηµατικά τους διαθέσιµα στις περιπτώσεις που 
χρησιµοποιούσαν τις πιστώσεις που λάµβαναν για την κάλυψη των αναγκών τους, στην 
εξωτραπεζική αγορά χρήµατος απολαµβάνοντας υψηλά επιτόκια από την 
χρηµατοδότηση των κλάδων, κυρίως του εµπορίου, που δεν διέθεταν πρόσβαση στο 
τραπεζικό σύστηµα λόγω του πιστωτικού αποκλεισµού τους ή περιορισµού τους που 
επέβαλαν οι πιστωτικοί κανονισµοί της Νοµισµατικής Επιτροπής.Η χρηµατοδότηση 
αυτών των κλάδων από τις επιχειρήσεις που διέθεταν πρόσβαση στους δανειακούς 
πόρους του τραπεζικού συστήµατος λάµβανε και τη µορφή των διευκολύνσεων 
πληρωµής που παρείχαν οι τελευταίες προς τους πελάτες τους, µια πιστωτική πρακτική 
που ευνοούνταν και από την επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των εµπορικών 
πιστώσεων µε αποφάσεις των νοµισµατικών αρχών αλλά και λόγω της 
αναποτελεσµατικότητας των πιστωτικών περιορισµών που επιβάλλονταν (Χαλικιάς 
1976:140), γεγονός  που  ενίσχυε την ρευστότητα του εµπορικών επιχειρήσεων και 
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επέτρεπε σε αυτές να παρέχουν ανάλογες διευκολύνσεις στους δικούς τους πελάτες, 
αυξάνοντας µε αυτό τον τρόπο την δυνατότητα κατανάλωσης των µικροαστικών 
στρωµάτων. 

Επιπλέον η παροχή δανείων προς συγκεκριµένες µεγάλες επιχειρήσεις κατά 
παράβαση των πιστωτικών κανόνων που είχε θεσπίσει η Νοµισµατική Επιτροπή και των 
στοιχειωδών κριτηρίων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας µιας επιχείρησης, σε 
ορισµένες περιπτώσεις υπήρξε απόρροια πολιτικών πιέσεων που σε κάποιες περιπτώσεις 
ήταν αποτελεσµατικές λόγω της πλειοψηφικής συµµετοχής κυβερνητικών στελεχών στη 
σύνθεση της Νοµισµατικής Επιτροπής που παρά την κυρίαρχη παρουσία σ’αυτήν του 
Ξενοφώντα Ζολώτα, ιδίως µετά τα µέσα του ’50 οπότε και αποχώρησαν από τη σύνθεσή 
της τα ξένα µέλη της που διέθεταν δικαίωµα άσκησης βέτο στις αποφάσεις της, καθώς 
τόσο η αριθµητική υπεροχή τους έναντι των υπηρεσιακών παραγόντων και η συχνή 
αλλαγή των πολιτικών προσώπων που συµµετείχαν στη σύνθεση τη Επιτροπής, 
προσέφεραν τα περιθώρια για διακριτή πιστωτική µεταχείριση ορισµένων µεγάλων 
επιχειρήσεων ως προϊόν πολιτικών πιέσεων και παρεµβάσεων.  

Επιπροσθέτως η συγκεντρωτική δοµή λήψης αποφάσεων που χαρακτήρισε την 
διαµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της πιστωτικής πολιτικής, η παροχή 
κρατικών εγγυήσεων σε πολλές περιπτώσεις για την αποπληρωµή των δανείων και η 
συνεχιζόµενη επί µακρό χρονικό διάστηµα πολιτική φθηνού χρήµατος, αφαιρούσε από 
τις τράπεζες κάθε ουσιαστική ευθύνη διαχείρισης των πιστώσεων,  και εποµένως  
αποστερούσε από αυτές κάθε ισχυρό κίνητρο ή δυνατότητα διασφάλισης των συνθηκών 
αποπληρωµής των χορηγούµενων πιστώσεων, κατάσταση που ευνοούσε, και εν τέλει 
οδήγησε, σε συνθήκες υπερχρέωσης των µεγάλων και προνοµιακών χρεωστών του 
πιστωτικού συστήµατος  που ακολουθήθηκε από τα συνωδά φαινόµενα µιας τέτοιας 
κατάστασης, δηλαδή την κρίση ρευστότητας του πιστωτικού συστήµατος όταν πλέον 
µεγάλοι  πελάτες του δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στα µεγάλα δανειακά τους 
ανοίγµατα.       

Η δυνατότητα των εµπορικών επιχειρήσεων να  ανταποκρίνονται στην 
εξυπηρέτηση των υψηλότοκων δανειακών τους υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές 
τους απέρρεε από την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς, µια 
πραγµατικότητα που όφειλε την ύπαρξή της στους ποσοτικούς περιορισµούς που τίθεντο 
στις εισαγωγές, περιορισµοί που σε σηµαντικό βαθµό συνεχίστηκαν και µετά την 
σχετική απελευθέρωσή τους το 1953, και στην παροχή υψηλής δασµολογικής 
προστασίας στους εγχώριους παραγωγούς, καθιστώντας έτσι επιβεβληµένη την µεγάλη 
ρευστότητα των επιχειρήσεων που εµπλέκονταν στο εισαγωγικό κύκλωµα.Η πολιτική 
της ύψωσης του κόστους των εισαγωγών ήταν θεωρητικά συµβατή και µε την  θεµελιακή  
στόχευση  της µακροοικονοµικής πολιτικής, αυτήν του περιορισµού των 
συναλλαγµατικών διαρροών και της εξοικονόµησης συναλλαγµατικών πόρων.Στο 
βαθµό όµως που η εγχώρια καταναλωτική δαπάνη εµφάνιζε υψηλή ροπή για εισαγωγές 
και η παραγωγική βάση της χώρας εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από το εξωτερικό για 
την εισαγωγή πρώτων υλών, ενδιάµεσων αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, η 
αύξηση του κόστους των εισαγωγών αντιστρατευόταν τον θεµελιώδη στόχο της 
πολιτικής του ισοζυγίου πληρωµών, αυτόν της εξοικονόµησης συναλλαγµατικών πόρων. 
Αυτή η πιστωτική αλυσίδα οδηγούσε τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην υπερχρέωση, 
καθώς λόγω προνοµιακής πρόσβασης στους πόρους του πιστωτικού συστήµατος 
αναλάµβαναν να διαδραµατίσουν το ρόλο των πιστωτών του εισαγωγικού εµπορίου,  
διαµορφώνοντας µε αυτό το τρόπο µια εξαιρετικά αρνητική για τις ίδιες σχέση ίδιων 
προς ξένων κεφαλαίων, µετατοπίζοντας το βάρος του πιστωτικού ελέγχου από  τις 
τράπεζες προς τη βιοµηχανία, η οποία κλήθηκε να παίξει το ρόλο του υποσταθµού 
κατανοµής των δανειακών πόρων και να λειτουργεί ως παράκεντρο του πιστωτικού 
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συστήµατος, ρόλος που σαφώς εξέφευγε τόσο της αποστολής της όσο και των 
δυνατοτήτων της [Βρανόπουλος (Εκθ.Χαρισσόπουλου)1981:180].Αυτή η πιστωτική 
πρακτική των  βιοµηχανικών επιχειρήσεων λάµβανε χώρα µε την ανοχή ή και την 
ενθάρρυνση των εµπορικών τραπεζών , δεδοµένου των σχέσεων ή και της  φυσικής 
ταύτισης σε επίπεδο προσώπων που υπήρχε ανάµεσα στους µετόχους και τα 
υψηλόβαθµα στελέχη των τραπεζών και στους µετόχους των επιχειρήσεων που 
αποτελούσαν τους βασικούς πιστούχους των τραπεζικών ιδρυµάτων. 

Η ακολουθούµενη πιστωτική πολιτική που είχε ως βασικό της άξονα την παροχή 
φθηνού χρήµατος στις παραγωγικές επιχειρήσεις µείωνε τεχνητά το κόστος της πίστωσης 
γι’αυτές και όχι επί τη βάσει κριτηρίων  που αξιολογούσαν µε ορθολογικό τρόπο την 
πιστοληπτική τους ικανότητα ή την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις χορηγούµενες 
πιστώσεις κατά τρόπο που θα συνέβαλε στην προαγωγή του αναπτυξιακού 
εγχειρήµατος.Αυτό είχε ως συνέπεια η πιστωτική πολιτική να αδυνατεί να επηρεάσει σε 
ανάλογο βαθµό την διαµόρφωση των τιµών, ενώ δεν παρείχε και κίνητρα για την 
εισαγωγή βελτιώσεων στην παραγωγική διαδικασία που θα αναβάθµιζαν ποιοτικά την 
εγχώρια παραγωγή και θα µείωναν το κόστος της, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά 
της έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού.Παράλληλα η πολιτική των φθηνών πιστώσεων  
πίεζε τις τράπεζες να αυξήσουν τα τελικά πραγµατικά τους επιτόκια χορηγήσεων 
επιβάλλοντας διάφορες επιβαρύνσεις στο κόστος του χρήµατος, προκειµένου να 
µειώσουν την διαφορά µεταξύ των επιτοκίων του τραπεζικού συστήµατος και της 
εξωτραπεζικής αγοράς χρήµατος, όπου ο διοικητικός  καθορισµός χαµηλών επιτοκίων 
στην επίσηµη τραπεζική αγορά αντιστρατευόταν τον στόχο της κερδοφορίας των 
εµπορικών τραπεζών και κατά συνέπεια υπονόµευε την επίτευξη των στοχοθεσιών της 
πιστωτικής πολιτικής. 

Συν τοις άλλοις η µεγάλη ροή αποταµιεύσεων προς τις τράπεζες που  άρχισε να 
πραγµατοποιείται το 1955, µετά την αποκατάσταση της νοµισµατικής σταθερότητας και 
της εµπιστοσύνης του κοινού προς την δραχµή καθώς και την ύψωση των επιτοκίων στις 
προθεσµιακές καταθέσεις και τις καταθέσεις ταµιευτηρίου που πραγµατοποιήθηκε τον 
Μάιο του ’56 (Ζολώτας 1964:83), όπως και η διοχέτευση των αποθεµατικών των 
ασφαλιστικών ταµείων και των λοιπών Ν.Π.∆.∆ στα πιστωτικά ιδρύµατα και η επιβολή 
εξαιρετικά χαµηλού ή µηδενικού  κόστους µε το οποίο επιβαρύνονταν οι τράπεζες για 
την εκµετάλλευσή τους, δηµιούργησε για τις τράπεζες ένα περιβάλλον υψηλή 
ρευστότητας µε την απουσία ουσιαστικού ανταγωνισµού, δεδοµένης της ύπαρξης µιας  
αναιµικής κεφαλαιογοράς που δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει µια επαρκή και 
αξιόπιστη εναλλακτική διέξοδο για την χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.Ο υπερτροφισµός του τραπεζικού συστήµατος και η υψηλή ρευστότητα 
που το χαρακτήριζε, µε την ταυτόχρονη απουσία ανεπτυγµένης κεφαλαιαγοράς, µείωνε 
την ικανότητα των παραδοσιακών µέσων της νοµισµατικής πολιτικής να επηρεάζουν τις 
συνθήκες ρευστότητας της οικονοµίας και να επιτυγχάνουν τις στοχεύσεις που έχουν 
τεθεί.Το ίδιο αποτέλεσµα επέφερε και η ανελαστική πολιτική επιτοκίων που αρθρωνόταν 
γύρω από τον εξωγενή χαρακτήρα που είχε ο διοικητικός καθορισµός των 
επιτοκίων.Κατά συνέπεια τα κλασικά µέτρα της άσκησης νοµισµατικής πολιτικής όπως 
το προεξοφλητικό επιτόκιο και η πολιτική της ανοιχτής αγοράς είχαν εξουδετερωθεί ως 
εργαλεία που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αποτελεσµατικά την πιστωτική αγορά προς 
την κατεύθυνση που επιθυµούσαν οι νοµισµατικές αρχές [Καλαµωτουσάκη 
(Εκθ.Χαρισσόπουλου) 1981:139]. 

Με τον µηχανισµό νοµισµατικής µεταβίβασης να είναι κατ’ουσίαν ανενεργός το 
βάρος της επίτευξης των στοχεύσεων της νοµισµατικής πολιτικής έφεραν τα ποιοτικά και 
ποσοτικά µέτρα κατανοµής των πιστώσεων και η επιβολή του ποσοστού των 
υποχρεωτικών διαθεσίµων που θα έπρεπε να διακρατούν οι τράπεζες.Το µέτρο των 
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υποχρεωτικών διαθεσίµων όµως δεν προσφέρεται για την άσκηση µιας ευέλικτης 
πιστωτικής πολιτικής, καθώς επιδρά κατά τρόπο εξαιρετικά άµεσο στην ρευστότητα του 
τραπεζικού συστήµατος και δεν λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες ρευστότητας 
κάθε τράπεζας και κλονίζει την εµπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστηµα, ενώ 
υπό τις δεδοµένες συνθήκες υψηλής ρευστότητας  και του ανορθολογικού τρόπου 
χρήσης του από τις νοµισµατικές αρχές σε ένα καθεστώς εκτεταµένων δεσµεύσεων και 
αποδεσµεύσεων που ασκήθηκε για να προωθήσει την χορήγηση των µακροπρόθεσµων 
πιστώσεων , αποδείχτηκε ανεπαρκές και αναποτελεσµατικό στην προαγωγή των 
επιδιώξεων της πιστωτικής πολιτικής.Από την άλλη η επιβολή των ποιοτικών και 
ποσοτικών κανόνων στην κατανοµή των πιστώσεων και ο έλεγχος της εφαρµογής τους 
συνεπαγόταν πολύ µεγάλο διαχειριστικό κόστος, τόσο για τις ίδιες τις τράπεζες όσο και 
για τις αρµόδιες κρατικές αρχές, και έδιδε ισχυρά κίνητρα στα τραπεζικά ιδρύµατα να 
παρακάµπτουν τους κανονισµούς αυτούς, διότι η υλοποίησή τους αντίκειτο σε πολλές 
περιπτώσεις στην ιδιωτικοοικονοµική απόδοση των χορηγήσεων και η πιστή εφαρµογή 
τους είχε για τις τράπεζες µεγάλο κόστος διακρίβωσης της τελικής χρήσης των 
πιστώσεων και παρακολούθησης της δυνατότητας αποπληρωµής τους από τους 
αποδέκτες τους.Ταυτόχρονα και η πραγµατοποίηση των ελέγχων για την ορθή εφαρµογή 
των πολύπλοκων πιστωτικών κανόνων ήταν µια προβληµατική διαδικασία και για τις 
ίδιες τις νοµισµατικές αρχές, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες να περιορίζονται στην 
διατύπωση τυπικών συστάσεων προς τις τράπεζες όταν διαπίστωναν παραβάσεις των 
πιστωτικών κανόνων και να αποφεύγουν την επιβολή κυρώσεων.Συνισταµένη όλων 
αυτών ήταν η αντιπαραγωγική χρήση των πιστώσεων από τους αποδέκτες τους, η 
διαρροή µεγάλου µέρους των πιστωτικών πόρων προς µη επιθυµητές κατευθύνσεις και 
τελικά η ακύρωση στην πράξη των επιδιώξεων των νοµισµατικών αρχών.                      

Επιπροσθέτως η συνύφανση του τραπεζικού και του βιοµηχανικού κεφαλαίου, 
όπως και η ταυτόχρονη συνύπαρξη της παραγωγικής και της εισαγωγικής 
δραστηριότητας αποτέλεσαν κυρίαρχο χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας  του 
µεταπολεµικού αναπτυξιακού προτύπου, ελκύοντας την καταγωγή τους από τις 
συνθήκες που διαµορφώθηκαν τη δεύτερη µεταπολεµική δεκαετία ως αποτέλεσµα της 
διεθνούς οικονοµικής κρίσης και του κρατικού παρεµβατισµού και προστατευτισµού στο 
χώρο της οικονοµίας που αυτή προκάλεσε, αποτελώντας τους κρίσιµους παράγοντες που  
δηµιουργούσαν στρεβλώσεις στη χρήση των πιστωτικών πόρων, γεγονός που περιόριζε 
δραµατικά τα αναπτυξιακά αποτελέσµατα που φιλοδοξούσαν οι νοµισµατικές αρχές να 
παράγει το   πλέγµα  των πιστωτικών κανόνων και ρυθµίσεων που είχαν 
θεσπίσει.Κατ’ουσίαν η  έντονα ολιγοπωλιακή δοµή του πιστωτικού συστήµατος και η 
προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση του ελλείµµατος του 
συναλλαγµατικού ισοζυγίου µέσω του περιορισµού της ζήτησης για την κατανάλωση 
εισαγωγικών αγαθών και την υποκατάστασή τους, όπου αυτό κρινόταν εφικτό,  από 
αγαθά εγχώριας παραγωγής οδήγησε στην αναπαραγωγή ολιγοπωλιακών δοµών στην 
µεταποίηση και στο εισαγωγικό εµπόριο.     

Το σύστηµα του έντονου πιστωτικού παρεµβατισµού που υιοθετήθηκε 
µεταπολεµικά στη βάση της διοχέτευσης των ανεπαρκών οικονοµικών πόρων σε τοµείς 
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και µεγαλύτερης αναπτυξιακής συµβολής , που 
αποτέλεσε έναν απολύτως δικαιολογηµένο προσανατολισµό της πιστωτικής πολιτικής 
κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, αποτέλεσε µετέπειτα τροχοπέδη στην 
ορθολογική κατανοµή των αποταµιευτικών πόρων καθώς συνεπάγονταν υψηλό 
διαχειριστικό κόστος για τις τράπεζες, αλλά και για την Τ.τ.Ε, λόγω της ανάγκης 
παρακολούθησης των χορηγούµενων πιστώσεων σε ατοµική βάση.Αυτή η 
πραγµατικότητα τροφοδότησε την πρακτική των εµπορικών τραπεζών για  συστηµατική 
παράκαµψη και παραβίαση των κανόνων και των περιορισµών που είχε εισάγει η 
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Νοµισµατική Επιτροπή αναφορικά µε την άσκηση της πιστωτικής πολιτικής των 
εµπορικών τραπεζών, πρακτική προς την οποία η Νοµισµατική Επιτροπή επέδειξε 
ανοχή, γεγονός που αναπόδραστα είχε ως συνέπεια την εκµετάλλευση µεγάλου όγκου 
κοινωνικών πόρων προς όφελος των ιδιωτικών συµφερόντων που ουσιαστικά ήλεγχαν το 
τραπεζικό σύστηµα.Ο έλεγχος του υποτιθέµενου κρατικά ελεγχόµενου πιστωτικού 
συστήµατος πιστοποιείται όχι µόνο από το γεγονός της καταστρατήγησης των κανόνων 
που θέσπιζε η Νοµισµατική Επιτροπή και της ανοχής, λόγω αδυναµίας ή απροθυµίας, 
που επιδείκνυε η τελευταία στο γεγονός αυτό, αλλά και στην ενεργή συµµετοχή των 
εκπροσώπων των συµφερόντων αυτών στα βασικά όργανα που ήταν υπεύθυνα για την 
θέσπιση των κριτηρίων, την  επεξεργασία και την εισήγηση για την έγκριση ή απόρριψη 
προς την Νοµισµατική Επιτροπή των αιτηµάτων δανειοδότησης που υποβάλλονταν προς 
το τραπεζικό σύστηµα. 

Ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός εκδηλώθηκε µεταπολεµικά και µε µια σειρά 
επιπρόσθετων  µέτρων και πολιτικών πιστωτικού και δηµοσιονοµικού χαρακτήρα.Πιο 
συγκεκριµένα ο κρατικός παρεµβατισµός στην σφαίρα του παραγωγικού µηχανισµού και 
στην προσπάθεια για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας εκφράστηκε µέσω 
των σηµαντικών σε έκταση δηµοσίων επενδύσεων που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου 
να δηµιουργηθούν οι  υποδοµές που θα είχαν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο εθνικό 
εισόδηµα, θα παρείχαν τις αναγκαίες εξωτερικές οικονοµίες για την λειτουργία της 
ιδιωτικής οικονοµίας εν γένει και ειδικότερα για την προώθηση της παραγωγικής 
δραστηριότητας.Στο ίδιο πλαίσιο στοχεύσεων εντάσσεται και η ίδρυση δηµόσιων 
επιχειρήσεων και οργανισµών µονοπωλιακού χαρακτήρα στους κλάδους παροχής 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι µεταφορές, που 
παρείχαν τους απαραίτητους «εξωτερικούς» όρους για την διαδικασία της 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης.Το ιδιαίτερα δυναµικό πρόγραµµα δηµοσίων 
επενδύσεων που υλοποιήθηκε µεταπολεµικά χρηµατοδοτήθηκε από εσωτερικούς κυρίως 
πόρους και κατά βάση από την υποχρεωτική δέσµευση  των αποταµιεύσεων του 
τραπεζικού συστήµατος και την τοποθέτησή τους σε έντοκα γραµµάτια του ελληνικού 
δηµοσίου που προϊόντος του χρόνου το ποσοστό αυτών των δεσµεύσεων  κλιµακωνόταν 
για να ανέλθει το 1963 σε ποσοστό 20% (Ζολώτας 1964:92).Συµπληρωµατικά 
χρησιµοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό σε µεγάλο ποσοστό τα έσοδα που προέκυπταν από 
τα πλεονάσµατα του τακτικού προϋπολογισµού και από τις επενδύσεις των κρατικών 
αποταµιεύσεων, ενώ σε µικρότερο βαθµό, περί του 15%, αντλήθηκαν πόροι από τη 
σύναψη εξωτερικών δανείων για την υλοποίηση των δηµοσίων επενδύσεων (Ζολώτας 
1964:135).Ενδεικτικό του µεγέθους που αντιπροσώπευσαν οι δηµόσιες επενδύσεις 
µεταπολεµικά στο σύνολο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου είναι ότι αυτές ανήλθαν  
περίπου στο 30% του συνόλου αυτών των επενδύσεων (Κιντής 1982:35).   

Στο χρηµατοπιστωτικό πεδίο, πέρα από την ίδρυση της Νοµισµατικής Επιτροπής 
και το καθεστώς ελέγχου, άµεσου ή έµµεσου, που επιβλήθηκε στις   εµπορικές τράπεζες, 
η κρατική παρεµβατικότητα εκφράστηκε και µε την σύσταση χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών που ήταν επιφορτισµένοι µε το έργο της προσέλκυσης πόρων που θα 
χρησιµοποιούνταν για τη χορήγηση µακροπρόθεσµων πιστώσεων σε υφιστάµενες 
παραγωγικές επιχειρήσεις ή στην συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο νεοϊδρυθεισών 
επιχειρήσεων.Οι οργανισµοί αυτοί (Ο.Β.Α,Ο.Χ.Ο.Α,Ε.Τ.Β.Α) φιλοδοξούσαν να 
αποτελέσουν , σε σύµπραξη µε έλληνες και ξένους κυρίως κεφαλαιούχους, ισχυρούς 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που θα προσέδιδαν δυναµικά χαρακτηριστικά στη 
διαδικασία αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών, συγκεντρώνοντας και 
διοχετεύοντας µακροπρόθεσµους πιστωτικούς πόρους  σε  παραγωγικές  επενδύσεις, οι 
οποίες θα προσέφεραν την επιθυµητή ώθηση σε µια αναπτυξιακή διαδικασία µε 
δυναµικά χαρακτηριστικά. 
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Η σύσταση των οργανισµών που θα παρείχαν µακροπρόθεσµες πιστώσεις προς 
τους µεταποιητικούς κλάδους που θεωρούνταν ότι ήταν σε θέση να συµβάλλουν 
αποφασιστικότερα στην αναπτυξιακή διαδικασία, θεωρήθηκε επιβεβληµένη καθώς η 
φύση αυτού του είδους της επιχειρηµατικής δράσης απαιτεί την ακινητοποίηση µεγάλων 
πόρων για σηµαντικό χρονικό διάστηµα.Τη δυνατότητα όµως ακινητοποίησης µεγάλου 
όγκου δανειακών πόρων σε µακροπρόθεσµη βάση στερούνταν οι εµπορικές τράπεζες, 
δεδοµένου ότι ο κύριος όγκος των αποταµιευτικών πόρων που συγκέντρωναν ήταν 
βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα , δηλαδή ήταν άµεσα απαιτητοί από τους καταθέτες, και 
κατά συνέπεια οι εµπορικές τράπεζες δεν ήταν σε θέση να προβούν σε τοποθετήσεις που 
απαιτούσαν τη δέσµευση των διαθεσίµων τους σε µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό 
ορίζοντα, καθώς κάτι µια τέτοια πιστωτική πρακτική θα έθετε σε καθεστώς επισφάλειας 
την ρευστότητά τους, ήτοι την  ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις, 
βραχυπρόθεσµες κατά κανόνα, υποχρεώσεις τους έναντι του αποταµιευτικού κοινού. 

Οι κρατικοί φορείς παροχής µακροπρόθεσµης πίστης  προς την παραγωγική βάση 
της χώρας προκάλεσαν την ενεργοποίηση των εµπορικών τραπεζών και στο χώρο των 
µακροπρόθεσµων χορηγήσεων µε την ίδρυση  αντίστοιχων πιστωτικών φορέων από 
αυτές, αλλά στο σύνολό τους, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς µακροπρόθεσµης πίστης, 
απέτυχαν να συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας αναπτυξιακής δυναµικής επί τη βάσει 
παραγωγικών αναδιαρθρώσεων και την προώθηση επενδυτικών έργων µε κριτήριο την 
κοινωνική τους παραγωγικότητα και όχι την ιδιωτικοοικονοµικής τους απόδοση.   

Ανασταλτικοί παράγοντες στη προσπάθεια αυτή υπήρξαν η έλλειψη έµπειρου και 
εξειδικευµένου στελεχιακού δυναµικού που θα ήταν σε θέση να εκπονήσει και να 
υλοποιήσει µια τέτοιου είδους πιστωτική πολιτική, η αναπαραγωγή της συντηρητικής 
πιστωτικής πολιτικής που ακολουθούσαν οι εµπορικές τράπεζες και οι φορείς παροχής 
µακροπρόθεσµης πίστης, η παρέκκλιση από τα κριτήρια και τους κανόνες 
χρηµατοδότησης που είχαν αρχικά τεθεί και η διεύρυνση του κύκλου των οικονοµικών 
κλάδων που εντάσσονταν στους αποδέκτες των µακροπρόθεσµων πιστώσεων, µε 
κυρίαρχο παράδειγµα τον τουριστικό κλάδο, το ελαστικό καθεστώς ελέγχου τους από τις 
αρµόδιες κρατικές εποπτικές αρχές, η αδυναµία προσέλκυσης σηµαντικών πόρων από το 
επενδυτικό και αποταµιευτικό κοινό λόγω της διάρθρωσης του µηχανισµού των 
επιτοκίων που πριµοδοτούσε τις βραχυχρόνιες χορηγήσεις, η εξάρτησή τους για την 
άντληση κεφαλαίων από την Τ.τ.Ε και η αδυναµία αυτοδύναµου σχηµατισµού 
αποθεµατικών για την υποστήριξη µακροπρόθεσµων επενδυτικών προσπαθειών , όπως 
και οι δοµικής φύσεως παθογένειες που διαχρονικά χαρακτήριζαν την παραγωγική 
δραστηριότητα, καθώς και η εν γένει προβληµατική επιχειρηµατική λειτουργία και 
συµπεριφορά των ελλήνων κεφαλαιούχων, η οποία θεµελιωνόταν, όπως και η στρεβλή 
λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, στις ολιγοπωλιακές δοµές της εγχώριας αγοράς 
[Γόντικας (Εκθ.Χαρισσόπουλου)1981: 105-123].    

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις και διαπιστώσεις συνάγεται ότι το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας ήταν, αλλά και εξακολουθεί να είναι, εξαιρετικά 
ισχυρό σε βαθµό που να µπορεί να επιφέρει στρεβλώσεις στους εκπεφρασµένους 
στόχους της µακροοικονοµικής πολιτικής, γεγονός που θα πρέπει να αποδοθεί στον 
έντονα ολιγοπωλιακό του χαρακτήρα, γεγονός που µε τη σειρά του αποτελεί αίτια και 
αποτέλεσµα της αδύναµης παραγωγικής βάσης της χώρας, και στις ιστορικογεννητικές 
διαδικασίες συγκρότησης της ελληνικής αστικής τάξης που ευνόησαν την ανάπτυξη των 
εµπορικών, µεσιτικών και µεταπρατικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εις βάρος της 
διαχρονικής διατήρησης του εγχώριου παραγωγικού ιστού σε κατάσταση µόνιµης 
υστέρησης έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού.   

Σε επίπεδο σχεδιασµού η κρατική παρέµβαση έλαβε τη µορφή της εκπόνησης  
πενταετών αναπτυξιακών προγραµµάτων, πολιτική που έλκυε την καταγωγή της από την 
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εφαρµογή του Σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο µιας προσπάθειας να υπάρξει 
ένας ενδεικτικός προγραµµατισµός του µεταπολεµικού αναπτυξιακού εγχειρήµατος.Η 
εκπόνηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων ανατίθεντο σε επιτροπές όπου συµµετείχαν 
κατά κανόνα έλληνες και ξένοι επιστήµονες και εµπειρογνώµονες καθώς και 
υπηρεσιακοί παράγοντες.Οι επιτροπές ή οι ερευνητικές οµάδες, που υποβοηθούσαν το 
έργο τους, λειτουργούσαν υπό τη σκέπη συνήθως του Υπουργείου Συντονισµού, της 
Τ.τ.Ε και του Κ.Ε.Π.Ε, η ίδρυση του οποίου είχε ως σκοπό την παροχή εξειδικευµένου 
µελετητικού, ερευνητικού και συµβουλευτικού έργου στο πεδίο του οικονοµικού 
προγραµµατισµού. 

Στην πράξη η υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων υπήρξε ελλιπής, 
αποσπασµατική και στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν µεγάλες 
καθυστερήσεις στην εκτέλεση των βασικών επενδυτικών έργων που προβλέπονταν, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις υπήρξε και οριστική εγκατάλειψη του  επενδυτικού σχεδιασµού.Το 
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό των ωφελειών από την 
πραγµατοποίηση των επενδύσεων που τελικά ολοκληρώθηκαν και οδήγησε στην 
ανορθολογική χρήση των πιστωτικών και φορολογικών πόρων που διατέθηκαν, µε όλες 
τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπαγόταν µια τέτοια εξέλιξη για την αναπτυξιακή 
διαδικασία. 

 
 

6.2. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

               
Το περιεχόµενο της µεταπολεµικής µακροοικονοµικής πολιτικής προσδιορίστηκε στη 
βάση της πρωτοκαθεδρίας που αποδόθηκε στην εξυπηρέτηση των στοχεύσεων της 
πολιτικής του ισοζυγίου πληρωµών, και ειδικότερα της συναλλαγµατικής πολιτικής, και 
δευτερευόντως της νοµισµατικής πολιτικής στη βάση µιας ιεράρχησης των επιµέρους  
πολιτικών που συγκροτούν την µακροοικονοµική πολιτική.Πιο συγκεκριµένα η επίτευξη 
του στόχου της νοµισµατικής σταθερότητας µε παράλληλη δυναµική αύξηση του 
εθνικού εισοδήµατος, χωρίς όµως να θιγούν οι δοµές κεφαλαιακής συσσώρευσης, 
επιχειρήθηκε να πραγµατοποιηθεί µε βάση την διαχείριση των χρηµατικών ροών που θα 
δηµιουργούνταν από τις οικονοµικές σχέσεις της χώρας µε το εξωτερικό και της 
λειτουργικής διασύνδεσης της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής µε την 
πολιτική του ισοζυγίου πληρωµών.Με άλλα λόγια συγκροτήθηκε µεταπολεµικά ένα 
πλέγµα µακροοικονοµικής πολιτικής όπου  οι στόχοι της άσκησης της δηµοσιονοµικής 
και της νοµισµατικής πολιτικής συνιστούσαν µέσα για την εξυπηρέτηση των στόχων της 
πολιτικής του ισοζυγίου πληρωµών, µια πολιτική που η άσκησή της πρωτογενώς 
βασίστηκε στην συναλλαγµατική πολιτική, στην πολιτική διαχείρισης των εισαγωγών, 
όπου κυριάρχησαν τα µέτρα των ποσοτικών περιορισµών, και στη δασµολογική 
πολιτική, όπου µέχρι τη σύνδεση της χώρας µε την Ε.Ο.Κ η παροχή ισχυρής 
δασµολογικής προστασίας στην εγχώρια παραγωγή αποτελούσε την κατευθυντήρια 
γραµµή άσκησης αυτής της πολιτικής.Σηµειωτέον ότι η υψηλή δασµολογική επιβάρυνση 
των εισαγωγών εξυπηρετούσε κατά βάση τις ταµιευτικές ανάγκες  του ∆ηµοσίου, 
δεδοµένου ότι ήταν πλήρως εναρµονισµένη µε το βασικό και διαχρονικό χαρακτηριστικό 
της ελληνικής φορολογικής πολιτικής, που συνίσταται στην κυριαρχία των έµµεσων 
έναντι των άµεσων φόρων, γεγονός που συνεπάγεται την αναλογικά µεγαλύτερη 
επιβάρυνση των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων.Η λειτουργική διασύνδεση 
της πρακτικής των εµπορικών τραπεζών για έµµεση χρηµατοδότηση του εισαγωγικού 
εµπορίου και  των δηµοσιονοµικών αναγκών υπηρετούσε και τον θεµελιώδη στόχο της 
µεταπολεµικής φορολογικής πολιτικής που συνίστατο στην απουσία αναδιανεµητικών 
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πολιτικών προς όφελος των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων µέσω της 
αναδιάρθρωσης της σχέσης άµεσων και έµµεσων φόρων, δίχως να υπονοµεύεται η 
ταµιευτική απόδοση του φορολογικού συστήµατος.Η στόχευση αυτή βρισκόταν σε 
αρµονική συνάρθρωση µε την θεµελιώδη στόχευση της µακροοικονοµικής πολιτικής 
που ήταν η συγκράτηση της εγχώριας ενεργούς  ζήτησης που θα τροφοδοτούνταν από 
δηµοσιονοµικές εκροές, δεδοµένης της ισχνής εγχώριας παραγωγικής δυναµικότητας και 
της υψηλής ροπής για εισαγωγές που θα προκαλούσε διεύρυνση του ελλείµµατος στο 
ισοζύγιο πληρωµών.Αντιθέτως η διεύρυνση της ζήτησης µέσω της εισροής 
συναλλαγµατικών πόρων δεν θα επέφερε τα ίδια αρνητικά αποτελέσµατα στο εγχώριο 
επίπεδο τιµών και στην κατάσταση του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας αφού θα 
καλυπτόταν από τις εισαγωγές που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν µε αντίκρισµα 
τους συναλλαγµατικούς πόρους. 

Η πολιτική της υψηλής δασµολογικής επιβάρυνσης των εισαγωγών προϋπέθετε, 
αλλά και ενθάρρυνε, την διαµόρφωση ολιγοπωλιακών δοµών στο εισαγωγικό εµπόριο 
και όφειλε την βιωσιµότητά της στην αδύναµη παραγωγική βάση της χώρας και την 
υψηλή οριακή ροπή για εισαγωγές που διέκρινε την εγχώρια καταναλωτική δαπάνη.Το 
υψηλό κόστος των εισαγόµενων αγαθών επέβαλε την ύπαρξη µεγάλων επιχειρήσεων που 
θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στο κόστος της εισαγωγής των αγαθών διαθέτοντας 
την αντίστοιχη πιστοληπτική ικανότητα.Αυτή η πραγµατικότητα υπαγόρευε την 
ικανότητα επιβίωσης στο χώρο του εισαγωγικού εµπορίου µόνο µεγάλου µεγέθους 
επιχειρήσεων, γεγονός που µοιραία οδηγούσε στην διαµόρφωση ολιγοπωλιακών 
καταστάσεων.Η ολιγοπωλιακή µορφή οργάνωσης της αγοράς εισαγωγικού εµπορίου και 
η ταυτόχρονα υψηλή ροπή για εισαγωγές που διέκρινε την εγχώρια καταναλωτική 
συµπεριφορά διαµόρφωνε  τα ποσοστά κέρδους στους κλάδους του εισαγωγικού 
εµπορίου σε πολύ υψηλά επίπεδα.Το στοιχείο αυτό  αύξανε κατά πολύ την πιστοληπτική 
ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών και σε συνδυασµό µε το βραχύ κύκλο απόδοσης που 
χαρακτηρίζει το εµπορικό κεφάλαιο σε σχέση µε το βιοµηχανικό, καθιστούσε τις 
εισαγωγικές επιχειρήσεις τον ιδανικό πελάτη των τραπεζικών ιδρυµάτων.Συνεκτιµώντας 
λοιπόν ότι η χρηµατοδότηση του εισαγωγικού εµπορίου ικανοποιούσε αφενός τα 
κριτήρια βραχυπρόθεσµης απόδοσης και ιδιωτικοοικονοµικού οφέλους βάσει των 
οποίων προσδιορίζεται η χορήγηση των πιστώσεων από τις εµπορικές τράπεζες και 
αφετέρου τις δηµοσιονοµικές, αλλά και        ως ένα βαθµό τις νοµισµατικές, ανάγκες, δεν 
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι νοµισµατικές αρχές σε πολλές περιπτώσεις είτε 
στήριξαν, µε τις παρεµβάσεις τους, την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυµάτων είτε 
αντιµετώπισαν µε µεγάλη ελαστικότητα την πρακτική καταστρατήγησης των ποσοτικών 
και ποιοτικών περιορισµών και ελέγχων που είχαν επιβάλλει.    

Ειδικότερα η άσκηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής εδραζόταν στην αρχή του 
ισοσκελισµένου τακτικού προϋπολογισµού και στη συγκράτηση των αµοιβών στο 
δηµόσιο τοµέα, γεγονός όµως που επηρέαζε αποφασιστικά και το ύψος των αποδοχών 
των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα καθώς η εισοδηµατική πολιτική στο δηµόσιο 
τοµέα και οι αντίστοιχες µισθολογικές αναπροσαρµογές που προβλέπονταν για τους 
υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα προσδιόριζαν µέσω του προβλεπόµενου από το Νόµο 
3239 του 1955 θεσµού της υποχρεωτικής διαιτησίας και τις αυξήσεις των εργαζοµένων 
στον ιδιωτικό τοµέα (Γράβαρης 2005:30).Παράλληλα η φορολογική µεταρρύθµιση που 
πραγµατοποιήθηκε µε το Ν.∆ 3323 του 1955, που εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε προοδευτική µάλιστα κλιµάκωση των 
φορολογικών συντελεστών, δεν είχε, παρά µόνο σε οριακό βαθµό, αναδιανεµητικές 
επιπτώσεις και δεν συνέβαλε στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης, δεδοµένου ότι 
οι δοµικές αδυναµίες που χαρακτήριζαν το φορολογικό σύστηµα, όπως π.χ η πληµµελής 
οργάνωση και στελέχωση των φοροτεχνικών υπηρεσιών, δεν µεταβλήθηκαν, ενώ η 
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διάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και η συµπαροµαρτούσα έλλειψη πολιτικής 
βούλησης για την καταπολέµηση  της παραοικονοµίας και των εκτεταµένων φαινοµένων 
φοροδιαφυγής αναπαρήγαγε την ετεροβαρή σχέση συµµετοχής των έµµεσων έναντι των 
άµεσων φόρων στον σχηµατισµό των φορολογικών εσόδων, ένδειξη της αναπτυξιακής 
καθυστέρησης της ελληνικής οικονοµίας και της άνισης κατανοµής των φορολογικών 
βαρών εις βάρος των χαµηλότερων εισοδηµατικά στρωµάτων.Ενδεικτικό µάλιστα της 
περιθωριοποίησης των κοινοβουλευτικών θεσµών στο µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα 
και της αντίστοιχης έλλειψης νοµιµοποιητικής βάσης που χαρακτήριζε την δοµή λήψης  
αποφάσεων από την εκτελεστική εξουσία αποτελεί το γεγονός ότι το Ν.∆ 3323 
διατυπώθηκε από φορείς της πολιτικής διοίκησης και εγκρίθηκε από µια επιτροπή που 
συνιστούσε όργανο κατ’ουσίαν της πολιτικής διοίκησης, µια διαδικασία που 
υποκατέστησε την αντίστοιχη κοινοβουλευτική σε µια από τις κορυφαίες λειτουργίες της 
(Γκιούρας 2000:322). 

Η εισοδηµατική πολιτική που εφαρµόστηκε για τον προσδιορισµό των αποδοχών 
των υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα και η σύµµετρη θεσµοθέτηση και παγίωση µιας 
φορολογικής δοµής που ήταν και αναποτελεσµατική, ως προς το ταµιευτικό της σκέλος , 
και κοινωνικά άδικη, ως προς την κατανοµή των φορολογικών βαρών, 
αντικατοπτριζόταν και από την προσκόλληση στην τακτική του ισοσκελισµένου 
κρατικού προϋπολογισµού ή έστω την συρρίκνωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, 
πολιτική που αποτυπώνεται και στην πτώση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού από 
το 3% του Α.Ε.Π το 1951 στο 1,6% το 1967 (Καρασάββογλου,Κατρακυλίδης,Τερζίδης 
1994:226), όπως και στην συγκρότηση ενός αναιµικού κοινωνικού κράτους και των 
αντίστοιχων καχεκτικών κοινωνικών παροχών που κατευθύνονται για την ανακούφιση 
των ασθενέστερων κοινωνικών στρωµάτων.          

Αυτή η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική συναρθρώθηκε αρµονικά µε τη 
σύσταση και τις στοχεύσεις της Νοµισµατικής Επιτροπής που συνιστούσε το κορυφαίο 
όργανο άσκησης της µεταπολεµικής µακροοικονοµικής πολιτικής, δεδοµένου όχι µόνο 
της απόλυτης αρµοδιότητας που διέθετε κατά τη χάραξη και υλοποίηση της πιστωτικής 
και συναλλαγµατικής πολιτικής, αλλά και την επέκταση αυτών των αρµοδιοτήτων σε 
πεδία της δηµοσιονοµικής πολιτικής όπως ήταν η αποστέρηση της δυνατότητας 
νοµισµατοποίησης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, δηλαδή τη χρήση του εκδοτικού 
προνοµίου για τη χρηµατοδότηση των δηµοσίων δαπανών που δεν καλύπτονταν από τα 
φορολογικά έσοδα, γεγονός που περιόριζε δραστικά την ικανότητα του κράτους να 
πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της χρηµατοδότησης αναπτυξιακών 
δράσεων.Η σύσταση της Νοµισµατικής Επιτροπής αποτελούσε σε θεσµικούς όρους την 
αποκρυστάλλωση του υψηλού βαθµού  ανεξαρτησίας που χαρακτήριζε τις σχέσεις των 
νοµισµατικών αρχών και των κυβερνήσεων, στοιχείο που  αποµόνωνε τους χειρισµούς 
των φορέων άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής από τις επιδράσεις των πολιτικών 
χειρισµών των κυβερνήσεων.Το γεγονός αυτό δήλωνε και την εκχώρηση της άσκησης 
κρίσιµων πεδίων της µακροοικονοµικής πολιτικής σε φορείς που στερούνταν και της 
ελάχιστης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης θέτοντας σε αµφισβήτηση και το περιεχόµενο 
των στοχεύσεων της οικονοµικής πολιτικής, ως προς εάν εξυπηρετούσε στόχους 
συµβατούς µε την µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. 

Η επίτευξη του στόχου της νοµισµατικής σταθερότητας µέσω της νοµισµατικής 
πολιτικής σε επίπεδο άσκησης της πιστωτικής πολιτικής, πολιτικής που συνιστά τον 
βασικό πυλώνα άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής στο εσωτερικό οικονοµικό 
κύκλωµα, εκφραζόταν µέσα από τον αποκλεισµό ή την  µε επαχθείς όρους πρόσβαση του 
εµπορίου και των επιχειρήσεων που εµπλέκονταν στο κύκλωµα της οικοδοµικής 
δραστηριότητας στο επίσηµο πιστωτικό σύστηµα και την χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς 
όρους των παραγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση της 
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προσφοράς αγαθών και να συγκρατηθούν οι καταναλωτικές δαπάνες µε δεδηλωµένο 
στόχο τον περιορισµό των εισαγωγών, άρα και της διαρροής συναλλάγµατος, και την 
ενίσχυση των  συναλλαγµατικών εισροών µέσω της αύξησης των εξαγωγών, αλλά 
κυρίως µέσω της εξοικονόµησης συναλλάγµατος µε την υποκατάσταση των εισαγωγών 
από τα εγχωρίως παραγόµενα αγαθά..Η πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών και 
αύξησης της ζήτησης για τα εγχώρια αγαθά  εξυπηρετούσε την πραγµατοποίηση µιας 
διττής στόχευσης.Αφενός τη βελτίωση των καθαρών συναλλαγµατικών εισροών ή 
αντίστοιχα της µείωσης των καθαρών συναλλαγµατικών εκροών, που οφείλονταν στο 
διαχρονικά έντονα ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο, και αφετέρου στη συγκράτηση των 
πληθωριστικών πιέσεων µέσω της διαχείρισης της ζήτησης σε επίπεδα που θα 
ανταποκρίνονταν στην ικανότητα ικανοποίησής της από τον καχεκτικό παραγωγικό ιστό 
της χώρας.Με βάση αυτές τις αναπτυξιακές επιλογές οριοθετήθηκε και η δυναµική της 
εγχώριας παραγωγικής βάσης, οι εκροές της οποίας ήταν προσανατολισµένες στην 
ικανοποίηση της ζήτησης της εσωτερικής αγοράς και µάλιστα κατά κύριο λόγο σε αγαθά 
ευρείας κατανάλωσης, η παραγωγή των οποίων δεν απαιτούσε την εντατική και 
εκτεταµένη χρήση κεφαλαιουχικού εξοπλισµού,  γεγονός που µε τη σειρά του δεν 
ευνοούσε την αναδιάρθρωση των δοµών κεφαλαιακής συσσώρευσης. 

Με την παρέλευση της πρώτης µεταπολεµικής δεκαετίας ολοκληρώνεται το έργο 
της σταθεροποίησης και συγκροτούνται όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονοµικοί 
µηχανισµοί, µέσω και της εισαγωγής των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων, πάνω στους 
οποίους στηρίχθηκε µεταπολεµικά η οικοδόµηση και λειτουργία της ελληνικής 
οικονοµίας.Η εξαιρετικά αναιµική αναπτυξιακή δυναµική, µε όρους σηµαντικών 
παραγωγικών αναδιαρθρώσεων, που υπήρξε την δεκαετία του ’50 εξήντλησε τα όρια της 
στα τέλη της ίδιας δεκαετίας φέρνοντας αντιµέτωπη τη χώρα µε τα πρώτα φαινόµενα 
ύφεσης, που ενίσχυσαν την κοινωνική αµφισβήτηση για τη βιωσιµότητα του ιδιότυπου 
αστικού καθεστώτος κυριαρχίας και οδήγησαν την κυρίαρχη κοινοβουλευτική δύναµη 
στην ανάληψη πρωτοβουλιών, µέσω των προτάσεων για εισαγωγή συνταγµατικών 
τροποποιήσεων, προκειµένου να ισχυροποιηθεί η δυνατότητα   διακυβέρνησης της 
εκτελεστικής εξουσίας, µειώνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα πραγµατοποίησης 
ανασταλτικού χαρακτήρα παρεµβάσεων στην χάραξη και την εκτέλεση του 
κυβερνητικού έργου που διέθεταν τα ανάκτορα.Αν και οι προσπάθειες ισχυροποίησης 
της εκτελεστικής εξουσίας ώστε να καταστούν αποτελεσµατικότερες οι κυβερνητικές 
δράσεις και πρωτοβουλίες, µεταξύ άλλων, και στο πεδίο της οικονοµικής πολιτικής και 
να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία απέβησαν άκαρπες, η επιβράδυνση των 
ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης, η εκλογική άνοδος πολιτικών δυνάµεων που 
αντιτίθεντο στο αστικό καθεστώς, η επίταση των κοινωνικών αντιδράσεων στις 
πρακτικές διαχείρισης της αµφισβήτησης που δέχονταν ο άρχων κοινωνικός 
συνασπισµός και το σύστοιχο του µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα, καθώς και η 
σύνδεση της Ελλάδας µε την Ε.Ο.Κ, έθεταν µετ’ επιτάσεως το ζήτηµα της επιτάχυνσης 
της οικονοµικής ανάπτυξης ως όχηµα ενδυνάµωσης της νοµιµοποιητικής βάσης του 
αστικού καθεστώτος και διατήρησης της βιωσιµότητας του ελληνικού κοινωνικού 
σχηµατισµού.        

Σ’αυτό το πλαίσιο η µόνη περίοδος που επιχειρήθηκε πραγµατικά  ένας 
επαναπροσδιορισµός της βιοµηχανικής παραγωγής προκειµένου να συµπληρωθεί 
βαθµιαία η πολιτική της εκβιοµηχάνισης µέσω υποκατάστασης των εισαγωγών (import 
substitution industrialization) µε την πολιτική της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω του 
προσανατολισµού  της παραγωγής προς τις εξαγωγές (export-led growth) ήταν µετά την  
σύναψη της Συµφωνίας Σύνδεσης µε την Ε.Ο.Κ το 1961.Αυτή η στροφή στην 
βιοµηχανική πολιτική σηµατοδοτήθηκε µε την θέσπιση διατάξεων που καθόριζαν ως 
σηµαντικό κριτήριο για την υπαγωγή σε ευνοϊκό καθεστώς χρηµατοδότησης µιας 
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επένδυσης την εξαγωγική προοπτική των δανειοδοτούµενων επιχειρήσεων, την 
δηµιουργία δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής µακροπρόθεσµων πιστώσεων προς 
τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, θεωρητικά µε βασικό κριτήριο το βαθµό στον οποίο η 
επένδυση προήγαγε την ανάπτυξη των κλάδων εντάσεως κεφαλαίου και την διακριτή 
προνοµιακή πιστωτική µεταχείριση  των βιοµηχανικών επενδύσεων µε εξαγωγικό 
προσανατολισµό που η παραγωγική τους δραστηριότητα χαρακτηριζόταν για τους 
χαµηλούς συντελεστές κεφαλαίου-προϊόντος, πράγµα που σήµαινε ότι οι βιοµηχανικές 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας προσέδιδαν ισχυρή ώθηση στην συνολική 
παραγωγικότητα του κεφαλαίου στην ελληνική οικονοµία.Αυτή η προνοµιακή 
πιστωτική µεταχείριση των επενδύσεων αυτών αρθρωνόταν επί ενός πολύπλοκου 
συστήµατος δεσµεύσεων και αποδεσµεύσεων των αποταµιευτικών πόρων που 
διαχειριζόταν το τραπεζικό σύστηµα και λειτουργούσε στη βάση της λογικής ότι το 
µέγεθος της ρευστότητας που αποδέσµευαν οι νοµισµατικές αρχές προς το πιστωτικό 
σύστηµα αποτελούσε συνάρτηση των µακροπρόθεσµων δανειακών πόρων που αυτές 
διοχέτευαν προς παραγωγικές επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, για τις οποίες µάλιστα 
καθορίζονταν διοικητικώς επιτόκια χαµηλότερα σε σχέση µε τα επιτόκια που ίσχυαν για 
τις βραχυπρόθεσµες χορηγήσεις (Τ.τ.Ε 1966:Φ.20-0-Φ.20-4), επιφέροντας έτσι ισχυρές 
στρεβλώσεις στο µηχανισµό της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων. 

Πάρα το γεγονός ότι τα κίνητρα που δόθηκαν για την δραστηριοποίηση του ξένου 
κεφαλαίου ήταν ιδιαίτερα ισχυρά και η πιστωτική µεταχείριση υπήρξε εξαιρετικά 
ευνοϊκή για την πραγµατοποίηση βιοµηχανικών επενδύσεων στους κλάδους εντάσεως 
κεφαλαίου, η απόδοση των παρεχόµενων κινήτρων απέδωσε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα σε ένα, κατά το µάλλον ή ήττον, µικρό βαθµό, καθώς η δηµιουργία 
εξωστρεφών µεταποιητικών επιχειρήσεων µε υψηλή οργανική σύνθεση κεφαλαίου που 
σηµειώθηκε κυρίως την δεκαετία του ’60 απέφερε µακροπρόθεσµα περιορισµένα οφέλη 
για την εθνική οικονοµία δεδοµένου του υψηλού κόστους των κινήτρων που δόθηκαν, 
της εξάρτησης της µεταποίησης από εισροές προερχόµενες από το εξωτερικό και των 
ανεπαρκών κλαδικών και ενδοκλαδικών διασυνδέσεων που χαρακτήρισαν την εγχώρια 
βιοµηχανική ανάπτυξη που επιχειρήθηκε µετά την Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ο.Κ, 
περιορίζοντας έτσι σηµαντικά τα όποια οφέλη προήλθαν από την σχετική αύξηση της 
συµµετοχής των ενδιάµεσων και των κεφαλαιουχικών αγαθών έναντι των 
καταναλωτικών αγαθών στο σχηµατισµό του  συνολικού εθνικού βιοµηχανικού 
προϊόντος.Αυτή η διαπίστωση αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο βαθµός 
εκβιοµηχάνισης της Ελλάδας ήταν κατά 25% περίπου χαµηλότερος από το επίπεδο που 
δικαιολογείται µε βάση το κατά κεφαλήν εισόδηµα και το µέγεθος του πληθυσµού της 
χώρας (Κιντής 1982:55-60).Σηµειωτέον ότι οι εξωτερικοί πόροι, αυτοί δηλαδή που 
προέρχονταν από την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων συµµετέχουν σε ποσοστό µεγαλύτερο 
σε σύγκριση µε τις εγχώριες αποταµιεύσεις στις βιοµηχανικές επενδύσεις της δεκαετίας 
του ’60, καθώς αφενός το µεγαλύτερο ποσοστό των εγχώριων αποταµιεύσεων 
διοχετεύεται στην οικοδοµική δραστηριότητα και αφετέρου µε την εισροή των 
εξωτερικών πόρων καθίσταται δυνατή η προµήθεια του εισαγόµενου βιοµηχανικού 
εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων εντάσεως 
κεφαλαίου (Κιντής 1982:37). 

 Εντούτοις εξέλειπε  από τον προγραµµατικό ορίζοντα των ιθυνόντων η πολιτική 
του εξωτερικού δανεισµού ως αναπτυξιακού εργαλείου που θα επέτρεπε την 
χρηµατοδότηση εξωστρεφών παραγωγικών επενδύσεων που θα ενίσχυαν σηµαντικά τις 
συναλλαγµατικές εισροές της ελληνικής οικονοµίας και θα αντιµετώπιζαν 
αποτελεσµατικά την χρόνια και υψηλή ελλειµµατικότητα του εµπορικού ισοζυγίου της 
χώρας.Στην άσκηση µιας τέτοιου είδους πολιτικής κεντρικό ρόλο θα διαδραµάτιζε 
αναµφίβολα το κράτος που θα κατηύθυνε, µέσω της σύστασης σχετικών φορέων, της 
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παροχής στοχευµένων κινήτρων ή ακόµα και άµεσης ανάληψης από το ίδιο επενδυτικών 
πρωτοβουλιών, την αναπτυξιακή διαδικασία, διαθέτοντας υψηλότερα µεγέθη πιστώσεων 
σε σχέση µε την εφεκτική, και ως ένα βαθµό µοιρολατρική, στάση που υιοθετούσε 
απέναντι στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας αναµένοντας αφενός από την 
καχεκτική ιδιωτική πρωτοβουλία να παίξει το καθοδηγητικό ρόλο που της αναλογεί και 
αφετέρου από τους ξένους κεφαλαιούχους να προβούν σε επενδύσεις παρέχοντάς τους 
ισχυρά  κίνητρα, τα οποία όµως συνεπάγονταν υψηλό µακροοικονοµικό κόστος για τη 
χώρα µε αποτέλεσµα να περιορίζονται αισθητά τα όποια οφέλη προέκυπταν από τις 
άµεσες ξένες επενδύσεις.Ενδεικτικό µάλιστα της περιορισµένης συµβολής των άµεσων 
ξένων επενδύσεων στην αύξηση της απασχόλησης αποτελεί το γεγονός της διόγκωσης 
του µεταναστευτικού ρεύµατος το πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του ΄60, εξέλιξη που 
παράλληλα όµως αιτιολογεί εν πολλοίς την εντυπωσιακή άνοδο του εθνικού 
εισοδήµατος κατά την ίδια δεκαετία όπως και τον σηµαντικό περιορισµό των καθαρών 
πληθυσµιακών εκροών προς το εξωτερικό τα επόµενα χρόνια (Καζάκος 2001:225-226).  

Στα θετικά της πολιτικής προσέλκυσης των άµεσων ξένων επενδύσεων ωστόσο 
πρέπει να καταγραφεί η εσωτερική αναδιάρθρωση που επήλθε στη σύνθεση του ειδικού 
βάρους που αντιπροσώπευαν οι διάφοροι µεταποιητικοί κλάδοι στο σχηµατισµό του 
εγχώριου βιοµηχανικού προϊόντος.Ειδικότερα σηµειώθηκε υποχώρηση του ειδικού 
βάρους της ελαφράς βιοµηχανίας, που συνιστούσαν τους παραδοσιακά αναπτυγµένους 
κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας, όπως ήταν οι βιοµηχανίες ενδυµάτων, υποδηµάτων, 
τροφίµων, ποτών, καπνού και υφαντουργίας και ενισχύθηκε η βαρύτητα δυναµικότερων 
βιοµηχανικών κλάδων, όπως της χηµικής βιοµηχανίας, των βιοµηχανιών επεξεργασίας 
µετάλλου και των βιοµηχανιών µεταφορικών µέσων (Μπαµπανάσης 1995:43), κλάδων η 
λειτουργία των οποίων απαιτούσε τη χρήση πιο εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού και 
πιο σύνθετου µηχανολογικού εξοπλισµού καθώς και αυξηµένης συµµετοχής του 
τελευταίου στην παραγωγική διαδικασία.Εντούτοις το δηµοσιονοµικό, και εν γένει 
µακροοικονοµικό, κόστος επίτευξης αυτής της αναδιάρθρωσης της εγχώριας 
παραγωγικής βάσης δεν µπορεί να αιτιολογήσει σε καµία περίπτωση τόσο το εύρος όσο 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της αναδιάρθρωσης, δεδοµένα που  
µακροπρόθεσµα κατέδειξαν την ισχνή δυναµική των µεταβολών που επήλθαν στην 
φυσιογνωµία της ελληνικής µεταποίησης και κατ’επέκταση στο µακροοικονοµικό 
πρότυπο συσσώρευσης.          

Οι αναποτελεσµατικές πολιτικές αναδιάρθρωσης του εγχώριου παραγωγικού 
µηχανισµού µέσω της πιστωτικής πολιτικής καταδεικνύει ότι οι  στοχεύσεις της 
νοµισµατικής πολιτικής  ήταν προσανατολισµένες στην  ικανοποίηση  των θεµελιωδών  
στοχεύσεων της συναλλαγµατικής πολιτικής, που συνίσταντο στην όσον το δυνατό 
µεγαλύτερη εισαγωγή συναλλαγµατικών πόρων στη χώρα και στη διατήρηση της 
σταθερότητας της εξωτερικής αξίας της δραχµής , ήτοι της συναλλαγµατικής της 
ισοτιµίας. ως προς το δολλάριο, που αποτελούσε το κυρίαρχο αποθεµατικό νόµισµα στο 
διεθνές οικονοµικό σύστηµα.Η σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της 
δραχµής αποτελούσε θεµελιώδη παράµετρο της επίτευξης των µακροοικονοµικών 
στοχεύσεων, δεδοµένου ότι περιόριζε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις πιθανότητες πρόκλησης 
πληθωριστικών πιέσεων από το εξωτερικό.Η σύνδεση της δραχµής µε το δολλάριο και η 
συµµετοχή της χώρας στο σύστηµα του Bretton Woods σήµαινε επιπλέον και την 
υιοθέτηση µιας πολιτικής που οδηγούσε στην υπερτίµηση της συναλλαγµατικής 
ισοτιµίας της δραχµής, καθώς η συναλλαγµατική της ισοτιµία προς το δολλάριο 
παρέµεινε αµετάβλητη   για µία εικοσαετία (1953-1973), αποτελώντας µια βασική 
συνιστώσα της συναλλαγµατικής πολιτικής στην κατεύθυνση της ανάσχεσης της  ανόδου 
του εσωτερικού επιπέδου τιµών µέσω του εισαγόµενου πληθωρισµού.Η υποτίµηση της 
δραχµή έναντι του δολλαρίου κατά 50% τον Απρίλιο του 1953 συνέδεσε την οικονοµία 
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της Ελλάδας µε το διεθνές νοµισµατικό καθεστώς του Bretton Woods και αποτέλεσε την 
απαρχή µιας εικοσαετούς περιόδου όπου η εξωτερική και η εξωτερική αξία της δραχµής 
εµφάνισαν µια αξιοθαύµαστη και χωρίς προηγούµενο για την οικονοµική ιστορία της 
χώρας σταθερότητα.Ταυτόχρονα όµως εµπέδωσε τις ακραίες εισοδηµατικές ανισότητες 
και την κραυγαλέα ανισοκατανοµή του κοινωνικού πλούτου που έλαβαν χώρα κατά την 
κατοχική περίοδο και την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, µέσω της απότοµης αύξησης 
της τιµής της χρυσής λίρας λόγω της υποτίµησης της δραχµής , δίνοντας την ευκαιρία 
στους κατόχους χρυσών λιρών να αυξήσουν σηµαντικά τον πλούτο τους και ταυτόχρονα 
στους επιχειρηµατίες που εντάσσονταν στο κύκλο των κατόχων παγωµένων πιστώσεων 
να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και το ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
το ήµισυ της αξίας των χρηµάτων που είχαν λάβει ως πίστωση.Παράλληλα η υποτίµηση 
σηµατοδότησε   και τις στοχεύσεις τις οποίες θα εξυπηρετούσε η µεταπολεµική 
µακροοικονοµική πολιτική, θέτοντας ως προτεραιότητα την διαχείριση των 
συναλλαγµατικών ροών ως µέσω για την διατήρηση της νοµισµατικής ισορροπίας και 
την αύξηση του εθνικού εισοδήµατος χωρίς την να καταστεί αναγκαία η µεταβολή των 
όρων και των δοµών της συγκρότησης των υφιστάµενων κοινωνικών σχέσεων και της 
συσσώρευσης κεφαλαίου.   

Ο όγκος των συναλλαγµατικών εισροών αποτελούσε τη βασική συνιστώσα για τη 
διασφάλιση  της λειτουργικότητας και της επιβίωσης του είδους της µακροοικονοµικής 
παρέµβασης που υιοθετήθηκε µεταπολεµικά, καθώς από το µέγεθος της διαθεσιµότητάς 
τους εξαρτιόταν η σχετικά άµεση και σε ικανοποιητικό βαθµό άνοδο του επίπεδου του 
εθνικού εισοδήµατος, µε προφανείς θετικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο και την 
καταναλωτική δύναµη του κοινωνικού σώµατος και θα έδιναν τη δυνατότητα στην 
ελληνική οικονοµία να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί το µόνιµα  ελλειµµατικό της ισοζύγιο 
εξωτερικών συναλλαγών, το άνοιγµα όµως του οποίου µέσω της πολιτικής της 
υποκατάστασης των εισαγωγών θα διαµορφώνονταν πλέον σε διαχειρίσιµα 
επίπεδα.Αυτή η στόχευση συνιστούσε την δικλείδα ασφαλείας που θα εξασφάλιζε την 
βιωσιµότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής, καθώς θα καθιστούσε εφικτή την 
επίτευξη του στόχου της νοµισµατικής σταθερότητας που θα συνδυάζονταν µε την 
πραγµατοποίηση υψηλών ρυθµών αύξησης του εθνικού εισοδήµατος, χωρίς παράλληλα 
να µεταβληθούν  τα δοµικά χαρακτηριστικά της κεφαλαιακής συσσώρευσης και  του 
εγχώριου αστικού καθεστώτος κυριαρχίας µε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατά του.Με άλλα 
λόγια θα εκπληρώνονταν οι στόχοι της οικονοµικής και πολιτικής κυριαρχίας της 
εγχώριας αστικής τάξης δίχως να µεταβληθούν οι κοινωνικοί όροι της συγκρότησης και 
ύπαρξής της, κάτι που σε διαφορετική περίπτωση θα σήµαινε την αναπροσαρµογή των 
όρων αυτών σε αναγκαιότητες που θα υπαγόρευαν την σχετικοποίηση ή τον περιορισµό 
της ταξικής τους ισχύος στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

Το θεµελιώδες πρόβληµα που καλούνταν διαχρονικά να αντιµετωπίσουν οι 
φορείς άσκησης της οικονοµικής πολιτικής ήταν η εξισορρόπηση του ισοζυγίου 
πληρωµών , δεδοµένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες της αστικής τάξης και των 
µεσαίων στρωµάτων δεν µπορούσαν να καλυφθούν από την ισχνή παραγωγική βάση της 
χώρας, η οποία αδυνατούσε να δηµιουργήσει µέσω των εξαγωγών τις συναλλαγµατικές 
εισροές που ήταν απαραίτητες για να ικανοποιήσουν τα υψηλά, συγκριτικά µε τις 
παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας, επίπεδα κατανάλωσης των 
µεσοαστικών και µεγαλοαστικών στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας.Παράλληλα η 
διατήρηση της καταναλωτικής δύναµης των  µεσοαστικών, και σε πολλές περιπτώσεις 
και των µικροαστικών, στρωµάτων σε επίπεδα που  ήταν αναντίστοιχα µε την 
παραγωγική δυναµικότητα της χώρας συνιστούσαν βασικό νοµιµοποιητικό όρο του 
αστικού πολιτικού καθεστώτος και της κυριαρχίας της αστικής τάξης που αυτό 
αναπαρήγαγε.Κατά συνέπεια πρώτιστο µέληµα της οικονοµικής πολιτικής αποτελούσε η 
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εξεύρεση ενός  µηχανισµού εισροής συναλλαγµατικών πόρων που δεν θα έθιγε τις 
εγχώριες δοµές κεφαλαιακής συσσώρευσης και κατ’επέκταση τους όρους 
νοµιµοποίησης του αστικού κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος.Ενδεχόµενη απότοµη 
διεύρυνση της ενεργού ζήτησης που θα στηριζόταν σε µια επεκτατική εισοδηµατική  και 
δηµοσιονοµική πολιτική µε στόχο την αύξηση των ρυθµών ανάπτυξης, µε δεδοµένη τη 
καχεξία που χαρακτήριζε την εγχώρια παραγωγική βάση και τις δοµικές της αδυναµίες, 
θα οδηγούσε στην αύξηση των εισαγωγών, στην διεύρυνση των ελλειµµάτων στο 
ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και στην µείωση των ρυθµών αύξησης του εθνικού 
εισοδήµατος ή ακόµα και στην συρρίκνωσή του. Αυτή η δυσµενής εξέλιξη που θα είχε 
για το ισοζύγιο πληρωµών µιας ενδεχόµενης προσπάθειας επιτάχυνσης των ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης µέσω της τόνωσης της ενεργού  ζήτησης οφείλεται σε τρεις 
κυρίως παράγοντες.Πρώτον στην απαίτηση για την συνεχώς µεγαλύτερη εισαγωγή 
κεφαλαιουχικών αγαθών από το εξωτερικό, οι οποίες είναι απαραίτητες για να στηρίξουν 
έναν υψηλό ρυθµό ανάπτυξης µέσω της αύξησης των παραγωγικών 
επενδύσεων.∆εύτερον διότι η αύξηση των χρηµατικών εισοδηµάτων µε ρυθµούς 
σηµαντικά  µεγαλύτερους από αυτούς που χαρακτήριζαν την µεταπολεµική ελληνική 
οικονοµία, µε δεδοµένη την σχετικά υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα των 
καταναλωτικών αγαθών, θα οδηγούσαν στην   αύξηση των εισαγωγών καταναλωτικών 
αγαθών   µε µεγαλύτερους ακόµα ρυθµούς, ενώ τρίτον γιατί κάθε αύξηση της 
βιοµηχανικής παραγωγής θα απαιτούσε την αύξηση των εισαγωγών πρώτων υλών, 
καθώς η ελληνική βιοµηχανία βρισκόταν, και συνεχίζει να βρίσκεται, σε σοβαρή 
εξάρτηση από απόψεως πρώτων υλών και ενδιάµεσων αγαθών από το εξωτερικό.Κατά 
συνέπεια επειδή  το µόνο στοιχείο κόστους που είναι σε θέση να ελέγξει το εγχώριο 
κεφάλαιο είναι αυτό του εργατικού κόστους, η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
προϊόντων και η επίτευξη του επιχειρηµατικού κέρδους βασίζεται στην όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη συµπίεση του εργατικού κόστους και στη κερδοσκοπική διαχείριση των 
χρηµατικών πλεονασµάτων που προκύπτουν από την παραγωγή παρά από την 
επανεπένδυση τους στην παραγωγική διαδικασία.Στην ουσία του ο τύπος της 
µεταπολεµικής µακροοικονοµικής παρέµβασης στηριζόταν στη διαχείριση και 
προσαρµογή της ενεργούς ζήτησης στα µεγέθη της εγχώριας παραγωγικής 
δυναµικότητας, που χαρακτηρίζονταν όµως από την  χαµηλή προστιθέµενη αξία και την 
επικέντρωσή της στην παραγωγή βασικών καταναλωτικών αγαθών ευρείας 
κατανάλωσης.Αυτή η πολιτική διαχείρισης της ζήτησης εναπόθετε την διεύρυνση της  
εσωτερικής αγοράς σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό στην εισαγωγή των συναλλαγµατικών 
πόρων, το µέγεθος των οποίων προσδιόριζε και το εύρος της αγοραστικής δύναµης και 
τροφοδοτούσε επέκταση της ζήτησης και για τα εγχωρίως παραγόµενα αγαθά.Η κρατική 
πολιτική απέφευγε συστηµατικά την τόνωση της ζήτησης µέσω ενίσχυσης των 
εισοδηµάτων µε δηµοσιονοµικά µέσα, καθώς τόσο η παραγωγική ικανότητα της 
ελληνικής οικονοµίας όσο και η διάρθρωση του κόστους  της παραγωγικής διαδικασίας, 
που χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία των εισαγόµενων  παραγωγικών εισροών, θα 
διεύρυναν το την ελλειµµατικότητα του ισοζυγίου πληρωµών.       

Η λύση που προκρίθηκε για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος ήταν οι 
υψηλές καθαρές εκροές εργατικού δυναµικού προς τις αναπτυγµένες καπιταλιστικές 
χώρες, µια πολιτική που υλοποιήθηκε µέσω διακρατικών συµφωνιών και συνέβαλε 
πολλαπλώς στην αντιµετώπιση των οξύτατων οικονοµικών αδιεξόδων της ελληνικής 
οικονοµίας χωρίς να απαιτηθούν βαθιές µεταβολές και αναδιαρθρώσεις στον 
παραγωγικό ιστό της χώρας.Αναλυτικότερα  το µεγάλο µέγεθος των άδηλων πόρων που 
εισήλθαν στην Ελλάδα µεταπολεµικά µέσω της εξωτερικής µετανάστευσης, η οποία 
απορρόφησε σε µεγέθη καθαρών πληθυσµιακών εκροών πάνω από ένα εκατοµµύριο 
άτοµα (Καζάκος 2001:226), αριθµό εξαιρετικά υψηλό εάν συνεκτιµηθεί ότι σύµφωνα µε 
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την απογραφή του 1961 ο συνολικός πληθυσµός της χώρας ανερχόταν περίπου σε 8 
εκατοµµύρια άτοµα, αλλά και του ναυτιλιακού συναλλάγµατος καθώς η ναυτιλία 
συνέχισε να αποτελεί τον δυναµικότερο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας κυριαρχώντας 
στο παγκόσµιο στερέωµα των θαλάσσιων µεταφορών, οδήγησαν στην ραγδαία αύξηση 
του εθνικού εισοδήµατος και εκτόνωσαν τις κοινωνικές πιέσεις που δηµιουργούνταν από 
τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και υποαπασχόλησης που χαρακτήριζαν την µεταπολεµική 
ελληνική αγορά εργασίας.Αυτή η ιδιότυπη πολιτική απασχόλησης που χρησιµοποιήθηκε 
από την κρατική πολιτική  αντιµετώπισε αποτελεσµατικά όχι µόνο από την αδυναµία της 
παραγωγικής βάσης να δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης και να επιτύχει αξιόλογες 
εξαγωγικές επιδόσεις, αλλά ταυτόχρονα λειτούργησε σταθεροποιητικά για το πολιτικό 
σύστηµα απορροφώντας, σε ένα σηµαντικό βαθµό τους κλυδωνισµούς που 
δηµιουργούσε το αυταρχικό περιεχόµενο άσκησης της πολιτικής εξουσίας, που 
προσπαθούσε µέσα από  τους κατασταλτικούς µηχανισµούς και την δαιµονοποίηση των 
ιδεολογικών πεποιθήσεων να διαχειριστεί την αδυναµία της εγχώριας αστικής τάξης να 
προωθήσει µια διαδικασία δυναµικής και ουσιαστικής οικονοµικής ανάπτυξης στη βάση 
της αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών, εξέλιξη που θα δρούσε νοµιµοποιητικά 
και για το ίδιο το πολιτικό σύστηµα.Όταν πλέον οι µεταναστευτικές ροές προς το 
εξωτερικό περιορίστηκαν το ρόλο της δηµιουργίας συναλλαγµατικών εισροών 
επωµίστηκε ο τουρισµός, η ανάπτυξη του οποίου κάλυψε τα κενά στο ισοζύγιο των 
άδηλων συναλλαγών που προκάλεσε η µείωση της µεταναστευτικής δυναµικής. 

 Επιπλέον επιδιώχθηκε η ενίσχυση των συναλλαγµατικών εισροών και η 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης µέσω της εισόδου ξένων κεφαλαίων επί τη βάσει 
ευρύτατων προνοµίων που παραχωρούνταν στους κεφαλαιούχους του εξωτερικού.Η 
παροχή αυτών των προνοµίων περιβλήθηκε µε την ισχύ συνταγµατικών ρυθµίσεων, 
γεγονός που υπογράµµιζε την σπουδαιότητα που απέδιδε η ελληνική πολιτική ηγεσία και 
οι αρµόδιοι οικονοµικοί φορείς στο ρόλο που θα έπρεπε να διαδραµατίσει το ξένο 
κεφάλαιο στην παραγωγική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, όπου µέσα από 
την ανάληψη των απαραίτητων επενδυτικών πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο και µιας 
διαδικασίας που θα κινητοποιούσε και  εγχώριους επιχειρηµατικούς φορείς στην από 
κοινού ανάληψη επενδυτικών δράσεων µε ξένα επιχειρηµατικά σχήµατα προκειµένου να 
περιοριστεί το κόστος και οι κίνδυνοι των απαιτούµενων επενδύσεων και να αποκτηθεί η 
αναγκαία τεχνογνωσία για την πραγµατοποίησή τους, θα αναβαθµιζόταν η θέση της 
χώρας στον παγκόσµιο και τον ενδοευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας.Τον ευρύ 
χαρακτήρα που διέθεταν τα προνόµια που προβλέπονταν για την εισαγωγή του ξένου 
κεφαλαίου εκµεταλλεύτηκαν σε πολλές περιπτώσεις και έλληνες κεφαλαιούχοι του 
εξωτερικού ή και οι εγχώριοι τραπεζικοί όµιλοι που συνέπραξαν µε το ξένο κεφάλαιο 
προκειµένου να επωφεληθούν του ιδιαίτερα προνοµιακού καθεστώτος που απολάµβαναν 
οι επενδύσεις που υλοποιούνταν στο πλαίσιο που προέβλεπαν οι  Νόµοι 2687/53 και 
4171/61, οι οποίοι είχαν περιβληθεί µε συνταγµατική ισχύ .Η επιλογή της παροχής 
εκτεταµένων κινήτρων στο ξένο κεφάλαιο, τα οποία αφορούσαν κυρίως την ευνοϊκή 
φορολογική  µεταχείριση των εισαγόµενων κεφαλαίων , την δυνατότητα εξαγωγής του 
µεγαλύτερου ποσοστού των πραγµατοποιούµενων κερδών και την ισότιµη, νοµική και 
οικονοµική, µεταχείριση των ξένων επενδύσεων µε τις εγχώριες, ως µέσο προώθησης 
της εκβιοµηχάνισης της χώρας σηµατοδοτούσε την απόφαση των αρµόδιων φορέων ότι η 
εγχώρια επιχειρηµατική τάξη αδυνατούσε ή ήταν απρόθυµη, να αναλάβει το κόστος µιας 
αυτοδύναµης βιοµηχανικής ανάπτυξης, γεγονός που µετατόπιζε το βάρος και τις 
προσδοκίες για την οικονοµική ανάπτυξη της  χώρας στην επιτυχία µιας πολιτικής 
προσέλκυσης  άµεσων ξένων επενδύσεων (Ellis 1964:275-285).Η πολιτική αυτή 
εδραίωσε τη διαδικασία της εισαγόµενης εκβιοµηχάνισης στη βάση µιας αντίληψης που 
θεωρούσε την εισαγωγή τεχνολογίας από τις αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες ως 
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µια οικονοµικά συµφέρουσα επιλογή για της εθνική οικονοµία, διότι αφενός ήταν 
οικονοµικά δαπανηρή η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών από εγχώριες παραγωγικές 
µονάδες και αφετέρου γιατί µε αυτό τον τρόπο θα επιταχύνονταν η διαδικασία της 
οικονοµικής ανάπτυξης.Η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής προώθησης της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης είχε ως συνέπεια την υπονόµευση κάθε εθνικής προσπάθειας για την 
δηµιουργία εγχώριας οργανωτικής , επιχειρηµατικής , υλικοτεχνικής και τεχνολογικής 
υποδοµής, εξέλιξη που επιδρούσε αρνητικά και για τις δυνατότητες αξιοποίησης των 
ανθρώπινων και φυσικών πόρων της χώρας (Ροµπόλης 1994:484).Σε αυτό το πλαίσιο 
οριοθετήθηκε το εύρος και το είδος των δραστηριοτήτων που ανέπτυξαν οι εγχώριες 
επιχειρηµατικές µονάδες οι οποίες περιορίστηκαν στην εισαγωγή του απαραίτητου 
µηχανολογικού εξοπλισµού, στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ευρεία 
κατανάλωσης, ή στην καλύτερη περίπτωση σε µια υβριδική λειτουργία που συνδύαζε την 
εισαγωγή του µεγαλύτερου µέρους των ενδιάµεσων αγαθών και την συµβολή ενός 
χαµηλού ποσοστού προστιθέµενης αξίας στο σύνολο του τελικού προϊόντος. 

Παράλληλα οι έλληνες κεφαλαιούχοι µέσω της συµµετοχής τους σε επενδύσεις 
που  υλοποιήθηκαν µε βάση το συνταγµατικό πλαίσιο που εισήγαγε προνοµιακές 
ρυθµίσεις αναφορικά, µεταξύ άλλων, και µε το καθεστώς επανεξαγωγής των κερδών που 
προέκυπταν από επενδύσεις που θα πραγµατοποιούνταν µε την εισαγωγή κεφαλαίων από 
το εξωτερικό και των φορολογικών ελαφρύνσεων ή απαλλαγών που αυτές απολάµβαναν, 
πετύχαιναν την εξαγωγή των κεφαλαίων τους στο εξωτερικό, σε πολλές περιπτώσεις και 
µε παράνοµο τρόπο υπό την ανοχή ή την επίνευση  της πολιτικής ηγεσίας, διαβρώνοντας 
µε αυτόν τον τρόπο το περιοριστικό ρυθµιστικό πλαίσιο που εισήγαγε το σύστηµα του 
Bretton Woods στις διεθνείς ροές του χρηµατικού κεφαλαίου.Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 
την φυγή από την Ελλάδα µεγάλου όγκου κεφαλαίων που δηµιουργήθηκαν στο 
εσωτερικό της χώρας µε την παροχή δανείων από τους πιστωτικούς πόρους του εγχώριου 
τραπεζικού συστήµατος, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονταν είτε από 
αποταµιεύσεις των µεσοαστικών και µικροαστικών κοινωνικών στρωµάτων είτε από τα 
διαθέσιµα των ασφαλιστικών ταµείων και των Ν.Π.∆.∆ τα οποία, ύστερα από σχετική 
εισήγηση εµπειρογνωµόνων της Federal Reserve Bank και απόφαση της Νοµισµατικής 
Επιτροπής, κατατίθεντο ατόκως στη Τ.τ.Ε, η οποία εν συνεχεία τα διοχέτευε στο 
τραπεζικό σύστηµα µε εξαιρετικά ευνοϊκούς για τα πιστωτικά ιδρύµατα όρους.Η 
διευθέτηση αυτή µάλιστα από το 1956 αφορούσε µόνο την Ε.Τ.Ε στην οποία 
διοχετεύονταν µέσω της Τ.τ.Ε το σύνολο των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων 
και των δηµοσίων οργανισµών (Ζολώτας 1964:93).Η πραγµατοποίηση αυτής της 
πολιτικής εισροής πόρων από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και των 
λοιπών Ν.Π.∆.∆ προς το πιστωτικό σύστηµα κατέστη δυνατή και µέσω της ρυθµιστικής 
παρέµβασης που υπήρξε για τη αποδέσµευση αυτών των αποθεµατικών από την 
αναγκαστική χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων που παρουσίαζε ο κλάδος ανεργίας, 
καθώς το Ταµείο Ανεργίας είχε  συγχωνευτεί το 1951 µε το Ι.Κ.Α, γεγονός που είχε 
δυσµενείς επιπτώσεις για την ταµειακή κατάσταση του Ι.Κ.Α.Η ίδρυση του Οργανισµού 
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως της Ανεργίας (Ο.Α.Α.Α)  1954 σηµατοδοτεί την 
µεταβίβαση των ταµειακών ελλειµµάτων που δηµιουργούσε στο Ι.Κ.Α ο κλάδος 
ασφάλισης της ανεργίας στον νεοσυσταθέντα οργανισµό, εξέλιξη που επέτρεψε την 
απεµπλοκή των αποθεµατικών του Ι..Κ.Α από την υποχρέωση κάλυψης των ταµειακών 
ελλειµµάτων που γεννούσε ο κλάδος της ανεργίας και την χρησιµοποίηση των πόρων του 
ασφαλιστικού συστήµατος για την χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω 
του πιστωτικού συστήµατος (Γράβαρης 2005:34-35).Αυτή η ταµειακή διευθέτηση και η 
συνακόλουθη  διαχειριστική πολιτική  των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων 
που ακολουθήθηκε καταδεικνύει τις ακραιφνείς ιδιωτικοοικονοµικού χαρακτήρα 

 



 423

στοχεύσεις που εξυπηρετούσε η πιστωτική πολιτική, αποστερούµενη κάθε είδους 
στοχοθεσιών προαγωγής της κοινωνικής ευηµερίας. 

Προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης του αστικού κοινωνικοπολιτικού 
καθεστώτος κατέτεινε και η κυρίαρχη πολιτική επιλογή του µεταπολεµικού ελληνικού 
κράτους να ενισχύσει την οικονοµική ισχύ των µικροαστικών στρωµάτων µέσω 
µηχανισµών που δεν απαιτούσαν την διεύρυνση των δαπανών του κρατικού 
προϋπολογισµού, κάτι που θα απαιτούσε µε τη σειρά του την επίταση της φορολογικής 
επιβάρυνσης και την δηµιουργία πληθωριστικών πιέσεων, αλλά µέσω πρακτικών και 
παραλείψεων που δεν συνεπάγονταν την ανάληψη δηµοσιονοµικού κόστους και δεν 
µετέβαλαν τις δοµές της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης.Πιο συγκεκριµένα 
προωθήθηκε η πολιτική ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε την τελευταία 
να προσλαµβάνει µεταπολεµικά εκρηκτικούς ρυθµούς αύξησης.Χαρακτηριστικό αυτής 
της άνθησης που παρατηρείται τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες στην ανάπτυξη της 
οικοδοµικής δραστηριότητας είναι ότι αυτή αντιπροσωπεύει καθόλη τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου ποσοστό σταθερά ανώτερο ή ίσο µε το 30% των συνολικών  
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται στην ελληνική 
οικονοµία (Κιντής 1982:38).  

Πηγές χρηµατοδότησης της εκρηκτικής οικοδοµικής δραστηριότητας υπήρξαν οι 
άδηλοι πόροι, και κυρίως το µεταναστευτικό συνάλλαγµα, η έµµεση χρηµατοδότηση 
µέσα από το πιστωτικό σύστηµα παρακάµπτοντας τους επίσηµους πιστωτικούς κανόνες 
που είχε θεσπίσει η Νοµισµατική Επιτροπή που απαγόρευαν την δανειοδότηση της 
οικοδοµικής δραστηριότητας από το τραπεζικό σύστηµα καθώς ο µηχανισµός της 
αντιπαροχής, που συµπίεσε το κόστος απόκτησης κατοικίας και αύξησε σε πολύ υψηλά 
επίπεδα τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης και κτήσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων(Ellis 
1964:220-224).Σηµαντικό ρόλο στην εντυπωσιακή επέκταση της οικοδοµικής 
δραστηριότητας έπαιξε και το µικροµεσαίο µέγεθος των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνταν στον συγκεκριµένο κλάδο γεγονός που σήµαινε ότι δεν 
απαιτούνταν µεγάλα κεφάλαια για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής τους δράσης 
στοιχείο που καθιστούσε ευκολότερη τη είσοδο µιας επιχείρησης στο συγκεκριµένο 
κλάδο.Οι αιτίες που τροφοδότησαν την άνθηση της οικιστικής δραστηριότητας 
µεταπολεµικά πρέπει να αναζητηθούν αφενός  στην µεγάλη ζήτηση που υπήρχε για 
πρώτη κατοικία µετά τον πόλεµο λόγω της έλλειψης κατοικιών και της χαµηλής 
ποιότητάς τους, στο αίσθηµα οικονοµικής εξασφάλισης και κοινωνικής ανόδου που 
δηµιουργούσε η κατοχή ακίνητης περιουσίας και στην έλλειψη ελκυστικών 
εναλλακτικών ευκαιριών τοποθέτησης των χρηµατικών διαθεσίµων (Εllis 
1964:200-219).Παράλληλα η ανάπτυξη του εν λόγω κλάδου εξυπηρετούσε και το στόχο 
της ταυτόχρονης ανάπτυξης µιας σειράς επαγγελµάτων και παραγωγικών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνταν στο οικοδοµικό κύκλωµα, αυξάνοντας την απασχόληση αλλά 
ταυτόχρονα συµβάλλοντας αποφασιστικά στην διατήρηση των δοµικών αδυναµιών της 
εγχώριας µεταποίησης. 

Η µεταπολεµική γιγάντωση της οικοδοµικής δραστηριότητας, η οποία , 
αντιπροσώπευε το ήµισυ της αξίας των ιδιωτικών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και το 
1/3 περίπου του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο σύνολο 
της ελληνικής οικονοµίας κατά την εξεταζόµενη χρονική περίοδο (Κιντής 1982:36-38), 
ενώ ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος οι επενδύσεις στην κατασκευή  
ιδιωτικών κατοικιών αντιπροσώπευαν ένα διαρκώς αυξανόµενο ποσοστό που στα τέλη 
του ’50 ανερχόταν στο 6% και στα τέλη του ’60 στο 9% (Pagoulatos 2003:63), 
στοιχειοθετούσαν µια διαρθρωτική παθογένεια της εγχώριας επενδυτικής δοµής µε 
ευνόητες αρνητικές µακροοικονοµικές προεκτάσεις καθώς οι επενδύσεις αυτές 
χαρακτηρίζονται από υψηλούς συντελεστές κεφαλαίου-προϊόντος, δεδοµένο που 
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αποµειώνει τη συνολική παραγωγικότητα του κεφαλαίου στην οικονοµία και συνιστά 
µία από τις βασικότερες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας (Κιντής 
1982:36). 

Ιδιαίτερα σηµαντικό  χαρακτηριστικό της ανάπτυξης που συντελέστηκε 
µεταπολεµικά στον τοµέα της οικοδοµικής δραστηριότητας είναι ότι αυτή 
πραγµατοποιήθηκε χωρίς να υπάρξει σηµαντική καπιταλιστική διείσδυση, δηλαδή χωρίς 
να δηµιουργηθούν επιχειρήσεις στον κατασκευαστικό τοµέα που να χαρακτηρίζονται 
από υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίου και µεγάλης κλίµακας παραγωγική εκµετάλλευση, 
γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στο ότι, ως ένα βαθµό, η µεταπολεµική έκρηξη της 
οικοδοµικής δραστηριότητας παρέκαµψε το τραπεζικό σύστηµα και πραγµατοποιήθηκε 
µέσω αυτοχρηµατοδότησης που βασίστηκε στη διοχέτευση των αποταµιεύσεων των 
χαµηλότερων και µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων του πληθυσµού που 
σχηµατίστηκαν κυρίως από την εισροή των άδηλων πόρων, στην έµµεση συµπίεση του 
κόστους κατασκευής της κατοικίας µέσω νοµικών διευθετήσεων (π.χ ο θεσµός της 
αντιπαροχής) που καθιστούσε ταυτόχρονα οικονοµικά επικερδή την εκµετάλλευση της 
µικρής εγγείου ιδιοκτησίας, που κυριαρχούσε στη ιδιοκτησιακή δοµή της γης στην 
Ελλάδα, από τα µεµονωµένα νοικοκυριά. 

Έτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεταπολεµικής άνθησης της οικοδοµικής 
δραστηριότητας είναι ότι αυτή πραγµατοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο όπου απουσίαζε η 
κρατική παρέµβαση για την αντιµετώπιση του στεγαστικού προβλήµατος, στοιχείο που 
συνιστά µία ακόµα ισχυρή απόδειξη της γενικότερης υπανάπτυξης του κράτους 
πρόνοιας, και η αντιστάθµιση της κρατικής αποχής για την αντιµετώπιση των 
στεγαστικών αναγκών από έµµεσες µορφές υποστήριξης της οικοδοµικής 
δραστηριότητας που πέραν του θεσµού της αντιπαροχής περιλάµβανε τη σχετικά χαµηλή 
φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, τον κατακερµατισµό της εγγείου 
ιδιοκτησίας, την ανοχή της αυθαίρετης δόµησης και της καταπάτησης δηµοσίων 
εκτάσεων και την εν γένει ιδιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων µε µηδενικό ή πολύ 
χαµηλό κόστος. 

Η απουσία της άµεσης κρατικής παρέµβασης στην αντιµετώπιση των 
στεγαστικών αναγκών πέραν της καθήλωσης του δηµοσιονοµικού κόστους της 
στεγαστικής πολιτικής σήµαινε και την υπαγωγή της οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο 
σε εξωστεγαστικές  όσο και σε εξωοικονοµικές σκοπιµότητες.Ειδικότερα η θεαµατική 
αύξηση µεταπολεµικά της οικοδοµικής δραστηριότητας εξυπηρέτησε την προώθηση και 
ευρύτερων µακροοικονοµικών στόχων όπως η απορρόφηση του πλεονάζοντος εργατικού 
δυναµικού, η αύξηση του εθνικού εισοδήµατος και η ενίσχυση της κατανοµής του 
εθνικού εισοδήµατος προς όφελος των χαµηλότερων και µεσαίων εισοδηµατικών 
στρωµάτων, λειτούργησαν στην κατεύθυνση της διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς και 
της µείωσης της έντασης των κυκλικών διακυµάνσεων της οικονοµίας χωρίς να καταστεί 
αναγκαία η αναδιάρθρωση των παραγωγικών δοµών της  ελληνικής οικονοµίας, γεγονός 
που αφενός ικανοποιούσε τις ευρύτερες οικονοµικές στοχεύσεις της πολιτικής εξουσίας 
και αφετέρου ισχυροποιούσε την νοµιµοποίηση που απολάµβανε το πολιτικό σύστηµα ή 
τουλάχιστον την ανοχή που επιδείκνυαν οι αρχούµενοι έναντι των αδυναµιών και της 
αναποτελεσµατικότητας που εµφάνιζε το κυρίαρχο πολιτικό καθεστώς να προωθήσει µια 
δυναµική αναπτυξιακή πολιτική που θα αναβάθµιζε τη θέση της χώρας στον διεθνή 
καταµερισµό εργασίας.    

Η ανάπτυξη του οικοδοµικού κλάδου συνοδεύτηκε και από την εφαρµογή µιας 
πολιτικής έγγειας ιδιοκτησίας που διαχρονικά χαρακτηριζόταν από την κυριαρχία της  
µικροιδιοκτησίας, στοιχείο που ευνοούσε τα µέγιστα στην  ανάπτυξη της οικοδοµικής 
δραστηριότητας, όπως και στην επίδειξη ανοχής της αυθαίρετης δόµησης από τις 
κρατικές υπηρεσίες, µια πρακτική που έπονταν της ανοχής από το κράτος της 
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καταπάτησης δηµόσιων εκτάσεων, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και οι συντελεστές 
δόµησης για τα αστικά ακίνητα γεγονός που λειτούργησε επιρρωστικά στην άνθηση της 
οικιστικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των µικροαστικών στρωµάτων 
λειτούργησε και η πολιτική της αύξησης της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα µε την 
υπαλληλοποίηση ενός σηµαντικού αριθµού ατόµων που προέρχονται από τα 
µικροαστικά στρώµατα και από πληθυσµιακές ροές προς τα µεγάλα αστικά κέντρα που   
προκλήθηκαν από την έξοδο των αγροτικών πληθυσµών,  εξέλιξη που συνετέλεσε στην 
αριθµητική διόγκωση των µικροαστικών στρωµάτων και στην τριτογενοποίηση της 
ελληνικής οικονοµίας, καθώς τα εργατικά πλεονάσµατα της ελληνικής υπαίθρου που 
εισέρευσαν στα αστικά κέντρα, µε εξαίρεση φυσικά των πληθυσµών που επέλεξαν το 
δρόµο της εξωτερικής µετανάστευσης, δεν  συνδέθηκε µε την προώθηση των 
διαδικασιών εκβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας, αλλά µε την συµπίεση των 
µισθών και των ηµεροµισθίων στον δηµόσιο τοµέα, µέσω της περιοριστικής 
εισοδηµατικής πολιτικής που ακολούθησε το ελληνικό ∆ηµόσιο, στοιχείο που 
λειτούργησε στην συγκράτηση της ενεργού ζήτησης και συνεπώς των πληθωριστικών 
πιέσεων, δεδοµένου και του ότι οι αναπροσαρµογές των αποδοχών στον ιδιωτικό τοµέα 
αποτελούσαν συνάρτηση, στη βάση νοµοθετικών ρυθµίσεων, της εισοδηµατικής 
πολιτικής που ακολουθούνταν στον δηµόσιο τοµέα.Με αυτό τον τρόπο η διεύρυνση της 
απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα διασφάλιζε αφενός την ενδυνάµωση της 
νοµιµοποίησης του αστικού πολιτικού συστήµατος και αφετέρου λειτουργούσε προς την 
κατεύθυνση της συγκράτησης της αγοραστικής δύναµης των εργατοϋπαλληλικών 
στρωµάτων της ελληνικής οικονοµίας και κατ’επέκταση στον περιορισµό των 
πληθωριστικών πιέσεων. Αποτέλεσµα αυτής της εισοδηµατικής πραγµατικότητας ήταν η 
αύξηση της ενεργού ζήτησης των µικροαστικών στρωµάτων να χρηµατοδοτηθεί από την 
κατά το µεγαλύτερο µέρος της από την εισροή των άδηλων πόρων και κατά µείζονα λόγο 
από τα µεταναστευτικά εµβάσµατα.   

Στην εξυπηρέτηση των ίδιων στοχοθεσιών κινούνταν και η επιλογή της 
ενίσχυσης των µικροαστικών και µεσοαστικών στρωµάτων µέσω της παροχής 
πολυάριθµων προνοµίων, εξυπηρετήσεων και παροχών προς διάφορες επαγγελµατικές 
και κοινωνικές οµάδες, η υπαγωγή τους πολλών επαγγελµατικών οµάδων σε καθεστώς 
υποφορολόγησης, καθώς και η ανοχή που επιδείκνυε η πολιτική εξουσία στην 
εκτεταµένη ύπαρξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων  που γεννούσαν στρεβλώσεις 
στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, µείωναν την αναπτυξιακή δυναµική και στερούσαν 
σηµαντικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενίσχυαν όµως το βαθµό 
νοµιµοποίησης προς το αστικό καθεστώς κυριαρχίας.∆ιακριτά στοιχεία αυτής της 
πρακτικής ανιχνεύονται και στην δοµή του µεταπολεµικού φορολογικού συστήµατος, 
βασικό γνώρισµα του οποίου αποτελούσε η ύπαρξη µιας πλειάδας φόρων υπέρ  που 
επιβάλλονταν σε µια σειρά αγαθών και υπηρεσιών, συγκροτώντας ένα περίτεχνο όσο και 
δυσδιάκριτο µηχανισµό µετατόπισης εισοδήµατος προς διάφορες επαγγελµατικές 
οµάδες και συντεχνίες, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα 
(Γκιούρας 2000:329). 

Συνεπώς στο πλαίσιο του µεταπολεµικού µακροοικονοµικού πλέγµατος ως 
εργαλεία αντικυκλικής πολιτικής, αύξησης του εθνικού εισοδήµατος και συγκρότησης 
της νοµιµοποιητικής βάσης του αστικού πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος 
χρησιµοποιήθηκαν οι συναλλαγµατικές εισροές, οι έµµεσοι, αλλά εξαιρετικά 
αποτελεσµατικοί, τρόποι προώθησης της ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας, η 
απασχόληση σηµαντικού τµήµατος, των εγγράµµατων κυρίως οµάδων του πληθυσµού 
στο δηµόσιο τοµέα, η συνέχιση της διαχρονικής κρατικής πολιτικής επέκτασης του 
καθεστώτος της έγγειας µικροϊδιοκτησίας, της ενίσχυσης των µικροµεσαίων 
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επιχειρήσεων και της χορήγησης ποικιλώνυµων επαγγελµατικών αδειών, η ανοχή της 
παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής, η παροχή επιδοτήσεων, έµµεσων ή άµεσων, 
κυρίως στα αγροτικά στρώµατα, και η υπαγωγή σε καθεστώς υποφορολόγησης ή άλλων 
µορφών προνοµίων και εξυπηρετήσεων  σε διάφορες επαγγελµατικές και κοινωνικές 
οµάδες. 

Εξόχως κρίσιµο ρόλο στην αναποτελεσµατικότητα που επέδειξε η νοµισµατική 
πολιτική στην προώθηση του στόχου της  αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δοµών της 
ελληνικής οικονοµίας και της αναβάθµισή της στον παγκόσµιο, ή τουλάχιστον στον 
ενδοευρωπαϊκό, καταµερισµό εργασίας διαδραµάτισε η πολιτική του διοικητικού 
καθορισµού των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων και των πιστωτικών και 
ποιοτικών κανόνων κατανοµής των αποταµιευτικών πόρων, που στοιχειοθετούσαν ένα 
πλέγµα ρυθµίσεων που επιχειρούσε να προσδιορίσει εξωγενώς τόσο το κόστος κτήσης 
των πιστωτικών πόρων για τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και για το ελληνικό δηµόσιο, 
όσο και τα ποσοστά κέρδους των πιστωτικών ιδρυµάτων από τις διοικητικά 
προσδιοριζόµενες κατευθύνσεις των χορηγήσεων τους, επιφέροντας θεµελιώδεις 
στρεβλώσεις στους µηχανισµούς ορθολογικής κατανοµής των πιστώσεων. 

Αναλυτικότερα το πλέγµα των επιτοκίων διαµόρφωνε την πραγµατική απόδοση 
των επιµέρους συστατικών του χρήµατος σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο, δεδοµένου ότι 
τα επιτόκια καταθέσεων δεν ξεπερνούσαν σηµαντικά το ρυθµό µεταβολής των τιµών , 
ενώ για µεγάλα χρονικά διαστήµατα υπολείπονταν του πληθωρισµού, διαµορφώνοντας 
είτε αρνητικές είτε οριακά θετικές αποδόσεις για τα καταθετικά επιτόκια, οδηγώντας έτσι 
την πραγµατική απόδοση του χρήµατος σε σαφώς χαµηλότερα επίπεδα αποδόσεων από 
αυτά που εµφάνιζαν οι επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία (Παπαδάκης 
1978:48). Η ανελαστικότητα που επέδειξαν οι νοµισµατικές αρχές στην διαµόρφωση των 
ονοµαστικών επιτοκίων µέσω της µη αναπροσαρµογής των αποδόσεων των καταθέσεων 
και της αποφυγής του διαφορισµού των επιτοκίων ταµιευτηρίου και των προθεσµιακών 
λογαριασµών, ειδικότερα από τα τέλη του ’50 και εντεύθεν, κατέτειναν στο να 
προσδιορίζονται οι µεταβολές στην απόδοση του χρήµατος βάσει των µεταβολών των 
τιµών και όχι των µεταβολών των ονοµαστικών επιτοκίων, δεδοµένο που λειτούργησε ως 
ισχυρό αντικίνητρο για την προσέλκυση των αποταµιεύσεων στο πιστωτικό σύστηµα, 
που εκδηλώθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 µε τη φθίνουσα πορεία που 
ακολούθησε ο ρυθµός αύξησης της εισροής αποταµιεύσεων στο τραπεζικό σύστηµα, 
υπονοµεύοντας την εκπλήρωση του στόχου της χρηµατοδότησης των µακροπρόθεσµων 
παραγωγικών επενδύσεων µε χαµηλό κόστος που υποτίθεται ότι εξυπηρετούσε ο 
διοικητικός καθορισµός των επιτοκίων σε επίπεδα µικρότερα από τα επίπεδα ισορροπίας 
που θα διαµορφώνονταν από τις δυνάµεις της αγοράς και σε επίπεδα που θα 
αντιστοιχούσαν στα µεγέθη του εθνικού προϊόντος και εισοδήµατος. 

Ο διοικητικός καθορισµός των ονοµαστικών επιτοκίων καταθέσεων σε επίπεδα 
χαµηλότερα από τα επίπεδα ισορροπίας προσδιόριζαν µε τεχνητό τρόπο το κόστος 
προσέλκυσης καταθέσεων για τις εµπορικές τράπεζες σε πολύ χαµηλό ύψος και ως εκ 
τούτου διεύρυνε σηµαντικά τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια των τραπεζικών 
χορηγήσεων και αύξανε το λόγο των χρεωστικών προς τα πιστωτικά επιτόκια σε επίπεδα 
κατά υψηλότερα από αυτά που οριοθετούνταν από τη διαφορά τους, καθώς οι τράπεζες 
µε διάφορους τρόπους, αιτιολογίες και προσχήµατα αύξαναν τα χρεωστικά τους 
επιτόκια, το ονοµαστικό ύψος των οποίων καθορίζονταν επίσης διοικητικά για τις 
διάφορες µορφές χορηγήσεων από την Νοµισµατική Επιτροπή, επιβάλλοντας υψηλές 
προµήθειες προς τους δανειολήπτες τους παραβιάζοντας ταυτόχρονα τους πιστωτικούς 
κανόνες που έθεταν οι νοµισµατικές αρχές (Παγουλάτος 2006:308). 

Πέραν όµως του τεχνητού τρόπου µε τον οποίο οι τράπεζες αποκτούσαν τη 
ρευστότητά τους από την αγορά µε χαµηλό κόστος η απόφαση της Νοµισµατικής 
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Επιτροπής να διοχετεύονται ατόκως τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων και των 
λοιπών Ν.Π.∆.∆ στις εµπορικές τράπεζες µέσω της Τ.τ.Ε εξασφάλιζε την υψηλή 
ρευστότητα των τραπεζών µε µηδενικό γι’αυτές κόστος και µείωνε τις αρνητικές 
συνέπειες που µπορεί να είχε για την δυνατότητα προσέλκυσης καταθέσεων σ’αυτές η 
χαµηλή απόδοση που είχε καθοριστεί για τις τραπεζικές καταθέσεις.Άλλωστε η 
µοναδική ανταγωνιστική εναλλακτική τοποθέτηση για το ευρύ καταθετικό κοινό έναντι 
της τοποθέτησης των χρηµατικών διαθεσίµων που κατείχε στις τραπεζικές καταθέσεις 
ήταν η επένδυση των αποταµιεύσεων που κατείχε σε ακίνητη περιουσία, καθώς η 
εγχώρια κεφαλαιαγορά βρισκόταν σε εµβρυακή κατάσταση, η αγορά κρατικών 
χρεογράφων χαρακτηριζόταν από µικρό βάθος και περιορισµένη προσβασιµότητα από 
το κοινό, δεδοµένου ότι και το δηµόσιο χρέος βρισκόταν σε χαµηλά ως ποσοστό του 
Α.Ε.Π και οι δανειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου καλύπτονταν σε µεγάλο βαθµό από την 
υποχρεωτική δέσµευση ενός σηµαντικού ποσοστού των ρευστών διαθεσίµων των 
τραπεζών σε κρατικά χρεόγραφα, η διαφοροποίηση των καταθετικών προϊόντων που 
προσέφεραν οι εµπορικές τράπεζες ήταν επίσης πολύ περιορισµένη και η απόδοσής τους 
διοικητικά καθορισµένη, ενώ και η τοποθέτηση σε χρυσό ή συνάλλαγµα και η εξαγωγή 
τους στο εξωτερικό ήταν µια διαδικασία που είτε δεν απέφερε σηµαντικά οφέλη αφού 
είχε εδραιωθεί η νοµισµατική σταθερότητα είτε υπόκειντο σε αυστηρούς περιορισµούς 
από τις νοµισµατικές αρχές και κατά συνέπεια µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο από 
ένα περιορισµένο κύκλο ανθρώπων που διέθεταν µεγάλη οικονοµική επιφάνεια και 
ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις. 

Συνεπώς τόσο το ποσοστό κερδοφορίας των τραπεζών όσο και το µέγεθος της 
ρευστότητάς τους ήταν εν πολλοίς εξωγενώς καθορισµένα από τις νοµισµατικές αρχές, 
µε τα πιστωτικά ιδρύµατα να διαθέτουν τα περιθώρια, υπό την ανοχή της Νοµισµατικής 
Επιτροπής, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους τους µε την επιβολή αδικαιολόγητα 
υψηλών προµηθειών που αύξαναν περαιτέρω τα ήδη υψηλά περιθώρια κέρδους τους και 
µε δεδοµένη την προσήλωση των νοµισµατικών αρχών στην νοµισµατική 
σταθερότητα.Η εξωγενώς καθορισµένη υψηλή κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων 
δηµιουργούσε αντικίνητρα για την ανάπτυξη µιας ορθολογικής και µε αναπτυξιακές 
στοχεύσεις πιστωτικής πολιτικής καθώς µε τις θεσµικές διευθετήσεις των νοµισµατικών 
αρχών διασφαλιζόταν ακόπως ένα µίνιµουµ, αλλά ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους, για 
τα πιστωτικά ιδρύµατα δίχως να απαιτείται από αυτά ο σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας 
πιστωτικής πολιτικής που να υπακούει σε ανάγκες αντιµετώπισης ενός ανταγωνιστικού 
πιστωτικού περιβάλλοντος αφού συν τοις άλλοις µε κυβερνητική παρέµβαση ή 
ενθάρρυνση το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα αρθρωνόταν γύρω από ένα πιστωτικό 
δυοπώλιο. 

Επιπλέον η απουσία κινήτρων για την υλοποίηση µιας πιστωτικής πολιτικής από 
πλευράς των τραπεζών που θα προήγαγε την τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις που ήταν 
αναγκαίες για την επίτευξη µιας δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης και θα βασιζόταν 
στην δηµιουργία υψηλής εγχώριας προστιθέµενης αξίας και στην βαθµιαία τεχνολογική 
απεξάρτηση από το εξωτερικό, προκαλούνταν και από τη διάρθρωση των επιτοκίων 
δανεισµού που είχαν καθορίσει οι νοµισµατικές αρχές για τους διάφορες κατηγορίες 
δανείων και τον αποκλεισµό από το πιστωτικό σύστηµα ορισµένων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που η ενίσχυσή τους θεωρείτο ανεπιθύµητη καθώς δεν προωθούσε το 
στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης.Ειδικότερα ο καθορισµός χαµηλών επιτοκίων για τα 
µακροπρόθεσµα δάνεια που θα έπρεπε να χορηγηθούν προς τις µεταποιητικές και τις 
εξορυκτικές επιχειρήσεις όπως στις επιχειρήσεις που εµπλέκονταν στο εξωτερικό 
εµπόριο και ο προσδιορισµός σε µεγάλο ύψος ή ο αποκλεισµός από την επίσηµη 
πιστωτική αγορά που επιβλήθηκε για τα δάνεια προς το εισαγωγικό και το εσωτερικό 
εµπόριο όπως και για τις οικοδοµικές επιχειρήσεις, επιχειρηµατικές δραστηριότητες που 
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χαρακτηρίζονταν όµως για τα υψηλά ποσοστά κέρδους που απέφεραν και για το βραχύ 
χρονικό διάστηµα που απαιτούσε η δέσµευση των τραπεζικών κεφαλαίων σ’αυτές, 
αντέστρεφε την ορθολογική χρονική διάρθρωση του µηχανισµού των επιτοκίων και 
αντιστρατευόταν το στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης, όπως τον είχαν ορίσει οι φορείς 
χάραξης της οικονοµιής πολιτικής, δεδοµένου ότι παρείχε πρόσθετα κίνητρα στα 
πιστωτικά ιδρύµατα να αποφύγουν την χρηµατοδότηση προς τις επιχειρήσεις την 
πιστωτική ενίσχυση των οποίων επιθυµούσε η Νοµισµατική Επιτροπή και να 
καταστρατηγήσουν τους πιστωτικού κανόνες που είχαν θεσπίσει οι νοµισµατικές αρχές 
διοχετεύοντας, µε έµµεσους τρόπους, ολοένα και µεγαλύτερα ποσοστά των χορηγήσεών 
τους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν σε τοµείς που οι νοµισµατικές αρχές 
επιθυµούσαν να µην γίνονται αποδέκτες πιστώσεων από το τραπεζικό σύστηµα. 

Η ανελαστική πολιτική επιτοκίων που ακολούθησαν οι νοµισµατικές αρχές όσον 
αφορά τη διαµόρφωση των καταθετικών επιτοκίων που οδήγησαν στη διαµόρφωση είτε 
αρνητικών πραγµατικών αποδόσεων είτε οριακά θετικών για τις αποταµιευτικές λύσεις 
που προσέφεραν τα πιστωτικά ιδρύµατα, που ούτως ή άλλως εµφάνιζαν και µικρό εύρος 
αποταµιευτικών επιλογών, συνέτεινε στον περιορισµό της δυναµικής που είχε αναπτύξει 
οι αποταµιευτικές εισροές στο τραπεζικό σύστηµα από τα µέσα της δεκαετίας του ’50 
έως το τέλος της ίδιας δεκαετίας, δυναµική που όφειλε την ύπαρξή της στην αύξηση των 
πραγµατικών αποδόσεων των αποταµιεύσεων που πραγµατοποιήθηκε από την ύψωση 
του ονοµαστικών επιτοκίων που αποφάσισαν οι νοµισµατικές αρχές όσο και από την 
εντυπωσιακή αποκλιµάκωση των πληθωριστικών πιέσεων που έλαβε χώρα σταδιακά 
µετά την υποτίµηση της δραχµής το ’53. 

Η στροφή των διαθεσίµων του κοινού από τις αποταµιεύσεις προς την 
τοποθέτηση των διαθεσίµων του προς µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και κατά 
µείζονα λόγο προς την απόκτηση έγγειας ιδιοκτησίας και ιδίως προς την απόκτηση 
ιδιόκτητων κατοικιών, δεδοµένου ότι οι πραγµατικές αποδόσεις σε αυτού τους είδους τα 
περιουσιακά στοιχεία ήταν και υψηλότερες έναντι των αποδόσεων του χρήµατος και 
εµφάνιζαν µικρότερο βαθµό αβεβαιότητας ως προς την επίτευξη των πραγµατικών 
αποδόσεων που απέφεραν (Παπαδάκης 1979:261), ενώ παράλληλα η αξία των ακινήτων 
εµφανίζει µικρότερες απώλειες σε σχέση µε τα χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία σε 
περιόδους πληθωριστικής έξαρσης, ασκούσε πιέσεις στη ρευστότητα των τραπεζικών 
ιδρυµάτων µε αποτέλεσµα τα διαθέσιµα των ασφαλιστικών ταµείων και των λοιπών 
Ν.Π.∆.∆ που υποχρεωτικά κατατίθεντο στην Τ.τ.Ε να συνιστούν σε ολοένα και 
µεγαλύτερο βαθµό ένα βασικό υποστηρικτικό πυλώνα της ρευστότητας του πιστωτικού 
συστήµατος.Η σταδιακή πτώση του ρυθµού αύξησης των αποταµιεύσεων που εισέρεαν 
στο τραπεζικό σύστηµα, από 25,3% που ανήλθε την περίοδο 195-1960 σε 10,5% την 
περίοδο 1971-1975, είχε και αρνητικές συνέπειες για την διάρθρωση των πηγών 
χρηµατοδότησης των επενδύσεων καθώς δεν κατέστη δυνατή η περαιτέρω αύξηση του 
ποσοστού µε το οποίο συµµετείχε η συνολική εγχώρια αποταµίευση που κατά το 
διάστηµα 1965-1975 δεν υπερέβη το 65,5% (Παπαδάκης 1979:254).Η σχετική αδυναµία 
της νοµισµατικής πολιτικής να επιτύχει σε µακροπρόθεσµη βάση µια σηµαντική 
αναδιάρθρωση των πηγών χρηµατοδότησης των επενδύσεων υπέρ του ποσοστού µε το 
οποίο συµµετείχαν αυτές στην πραγµατοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως 
λόγω της απορρόφησης των ιδιωτικών αποταµιεύσεων από την οικιστική δραστηριότητα 
και τις δηµόσιες επενδύσεις, αύξησε ελαφρώς και τη συµµετοχή των εσωτερικών πηγών 
χρηµατοδότησης στις επενδύσεις που υλοποιούσαν οι επιχειρήσεις, κυρίως µέσω των 
αποσβέσεων και δευτερευόντως µέσω του σχηµατισµού  αποθεµατικών ή αυξήσεων του 
µετοχικού τους κεφαλαίων  (Παπαδάκης 1979:254).Ειδικότερα η αύξηση της 
συµµετοχής των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων εις την χρηµατοδότηση των ετήσιων 
παγίων επενδύσεων στη µεταποίηση θα πρέπει να αποδοθεί αφενός στην επένδυση 
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σηµαντικών επιχειρηµατικών κεφαλαίων που προέρχονταν από το εξωτερικό, κυρίως 
βάσει του νόµου περί ξένων επενδύσεων του 1953 που περιβλήθηκε και µε συνταγµατική 
ισχύ, και αφετέρου στην ίδρυση των ειδικών τραπεζικών οργανισµών παροχής 
µακροπρόθεσµης πίστης, οι οποίοι συνεισέφεραν  ουσιωδώς  στην αύξηση της 
συµµετοχής του πιστωτικού συστήµατος στη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στη 
µεταποίηση κυρίως µέσω της   µετοχικής χρηµατοδότησης των βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων (Κουτσουµάρης 1976:80).   

Η διάρθρωση αυτή των πηγών χρηµατοδότησης των εγχώριων επενδύσεων στην 
µεταποίηση και η σταδιακή µείωση της δυναµικής που άρχισε να αναπτύσσει η εγχώρια 
αποταµίευση στο σχηµατισµό των επενδύσεων στη µεταποίηση, δυναµική που φαίνεται 
να εξαντλείται στα τέλη της δεκαετίας του ’60,προσδιόρισε και τα όρια της παραγωγικής 
τους επέκτασης και της τεχνολογικής τους ανάπτυξης, καθώς η  σχετική αύξηση της 
σηµασίας των εσωτερικών πηγών χρηµατοδότησης στην πραγµατοποίηση των 
επιχειρηµατικών επενδύσεων µείωσε το ρυθµό αύξησης των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου και οδήγησε τις επιχειρήσεις στο να περιορίζονται στην απλή ανανέωση τους 
παραγωγικού τους εξοπλισµού, συχνά µάλιστα εισάγοντας στην παραγωγική διαδικασία 
χαµηλής τεχνολογικής στάθµης κεφαλαιουχικό εξοπλισµό από το εξωτερικό. 

Ο εξωοικονοµικός προσδιορισµός του κόστους άντλησης χρήµατος από το 
πιστωτικό σύστηµα που επιβλήθηκε από την Νοµισµατική Επιτροπή, γεγονός που 
εξέτρεψε σηµαντικό µέρος των αποταµιεύσεων έξω από το τραπεζικό σύστηµα, και 
κυρίως προς την οικιστική δραστηριότητα, όπως και η δέσµευση µεγάλου µέρους των 
αποταµιεύσεων του πιστωτικού συστήµατος για την κάλυψη, µε χαµηλό κόστος, της 
χρηµατοδότησης των δηµοσίων επενδύσεων αναβίβαζαν το κόστος χρηµατοδότησης των 
ιδιωτικών επενδύσεων αφού µείωναν τον διαθέσιµο όγκο των αποταµιεύσεων.Αυτή η 
εξέλιξη σε συνδυασµό µε την αντιστροφή της καµπύλης των βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων επιτοκίων που διαµόρφωσαν οι νοµισµατικές αρχές για τα επιτόκια 
των επιχειρηµατικών δανείων και µε τον ταυτόχρονο αποκλεισµό του κατασκευαστικού 
τοµέα και τους περιορισµούς ή τις απαγορεύσεις που έθεταν στη χρηµατοδότηση του 
εισαγωγικού και εσωτερικού εµπορίου, προκειµένου να συγκρατήσουν την κατανάλωση 
σε επίπεδα που δεν θα τροφοδοτούσαν πληθωριστικές πιέσεις και δεν θα ασκούσαν πίεση 
στο ισοζύγιο πληρωµών, συνέθεταν ένα περιβάλλον πιστωτικής στενότητας για µεγάλο 
ένα µεγάλο τµήµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά για τις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα ακολουθήθηκε ένας ισχυρός 
πιστωτικός διαφορισµός µε τον καθορισµό χαµηλών µακροπρόθεσµων επιτοκίων και 
µεγάλης διαθεσιµότητας δανειακών πόρων. 

Η διαφοροποίηση όµως των όρων δανεισµού για αυτές τις επιχειρήσεις 
δηµιούργησε ένα ευνοϊκό πιστωτικό περιβάλλον για επιχειρηµατικούς κλάδους που 
αφενός δεν είχαν τη δυνατότητα να απορροφήσουν και να µετασχηµατίσουν σε 
παραγωγικό αποτέλεσµα το µεγάλο όγκο πιστωτικών πόρων που τους προσφέρονταν, 
λόγω των δοµικών αδυναµιών και ανελαστικοτήτων που εµφάνιζε η διάρθρωση, η 
ποιότητα και η οργάνωση των  συντελεστών τους, και ιδιαίτερα το ανθρώπινο κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων αυτών, και αφετέρου καθιστούσε ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις 
τράπεζες και τις επιχειρήσεις που είχαν προνοµιακή πρόσβαση στους δανειακούς πόρους 
του τραπεζικού συστήµατος, σύµφωνα µε τις ρυθµιστικές επιταγές τις Νοµισµατικής 
Επιτροπής, την καταστρατήγηση των πιστωτικών κανόνων που επέβαλαν οι 
νοµισµατικές αρχές.Έτσι οι τράπεζες είχαν κάθε συµφέρον να καλύπτουν τις 
µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων µέσω της παροχής και 
ανανέωσης βραχυπρόθεσµων χορηγήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονταν και από 
µεγαλύτερο βαθµός ρευστότητας και από µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους για τις τράπεζες, 
καθώς τιµολογούνταν µε υψηλότερο επιτόκιο βάσει των κανόνων που επέβαλε η 
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Νοµισµατική Επιτροπή στην προσπάθειά της να διασφαλίσει χρηµατοδοτικές ροές µε 
χαµηλό κόστος προς τις παραγωγικές επιχειρήσεις.Ενδεικτικό της κυριαρχίας των 
βραχυπρόθεσµων χορηγήσεων έναντι των µακροπρόθεσµων στο σύνολο της τραπεζικής 
χρηµατοδότησης προς τον ιδιωτικό τοµέα ήταν ότι οι πρώτες αντιπροσώπευαν µέχρι και 
τα µέσα της δεκαετίας του ’60 ένα ποσοστό περίπου του 65%, ενώ µε την απόφαση της 
Νοµισµατικής Επιτροπής το 1965 να αποδεσµεύεται µεγαλύτερο ποσοστό ρευστότητας 
από την Τ.τ.Ε  προς τα πιστωτικά ιδρύµατα οι  τοποθετήσεις των οποίων θα 
κατευθύνονταν σε µακροπρόθεσµες πιστώσεις ή εν γένει πιστώσεις προς τους 
επιθυµητούς, από τις νοµισµατικές αρχές, οικονοµικούς κλάδους και σε µεγαλύτερα 
ποσοστά δεσµεύσεων για τις πιστώσεις των τραπεζών που διοχετεύονταν σε µη 
επιθυµητές κατευθύνσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να εξισωθεί το κόστος των 
βραχυπρόθεσµων χορηγήσεων µε αυτό των µακροπρόθεσµων (Χαλικιάς 1976:203-204), 
το ποσοστό των µακροπρόθεσµων χορηγήσεων στη συνολική χρηµατοδότηση του 
ιδιωτικού τοµέα έφθασε το 50% το 1973, για να υποχωρήσει στα επίπεδα του 40-45% τα 
επόµενα χρόνια (Παγουλάτος 2006:302) και (Pagoulatos 2003:65).Σε πολλές 
περιπτώσεις η πρακτική αυτή των τραπεζών παραβίαζε ευθέως τους επίσηµους 
πιστωτικούς κανόνες δεδοµένου ότι αυτοί προέβλεπαν τη διοχέτευση ενός σηµαντικού 
τµήµατος των αποταµιευτικών πόρων προς τις παραγωγικές επιχειρήσεις µε τη µορφή 
µακροπρόθεσµων χορηγήσεων και δέσµευση των αντίστοιχων πόρων στην Τ.τ.Ε σε 
περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν κατόρθωναν να διοχετεύσουν τους 
αντίστοιχους δανειακούς πόρους στις επιχειρήσεις.Η καταστρατήγηση των πιστωτικών 
κανόνων από τα πιστωτικά ιδρύµατα   εξυπηρετούσε το στόχο της µεγιστοποίησης του 
κέρδους µέσα σε ένα περιβάλλον στρεβλής διάρθρωσης των επιτοκίων χορηγήσεων, 
γεγονός που εξηγεί έως ένα βαθµό την  ανοχή που επέδειξαν οι νοµισµατικές αρχές στις 
διαπιστωµένες παραβιάσεις του ρυθµιστικού πλαισίου άσκησης της πιστωτικής 
πολιτικής, αλλά παράλληλα καταδεικνύει και την ισχύ του εγχώριου τραπεζικού 
κεφαλαίου και των πιέσεων που µπορούσε αυτό να ασκήσει προκειµένου να αποφεύγει 
την επιβολή κυρώσεων για τις καταστρατηγήσεις του ρυθµιστικού πιστωτικού πλαισίου 
στις οποίες προέβαινε λόγω της ολιγοπωλιακής, στην ουσία δυοπωλιακής, διάρθρωσης 
της τραπεζικής αγοράς.   

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις που διέθεταν προνοµιακή πρόσβαση στην 
κατανοµή των αποταµιευτικών πόρων αδυνατώντας να µετουσιώσουν σε παραγωγικό 
αποτέλεσµα την πλεονάζουσα ρευστότητα που αντλούσαν από το πιστωτικό σύστηµα 
λειτουργούσαν ουσιαστικά ως ένα υποσταθµός κατανοµής των πιστώσεων προς τους 
οικονοµικού κλάδους της οικονοµίας που είτε δεν διέθεταν ευχερή πρόσβαση στο 
τραπεζικό σύστηµα  είτε είχαν αποκλειστεί από αυτό.Ουσιαστικά οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις µετατράπηκαν σε ένα δευτερογενές σύστηµα ανακατανοµής των 
πιστώσεων παρέχοντας πιστώσεις προς τους πελάτες τους και µεταθέτοντας τον µεταξύ 
τους ανταγωνισµό από το πεδίο της παραγωγής στο πεδίο του πιστωτικού ανταγωνισµού 
(Χαλικιάς 1976:201).Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο να εµφανίζει η µεταποίηση 
υψηλότερη δανειακή ζήτηση από αυτήν που υπαγορεύονταν από τις επενδυτικές τις 
ανάγκες ή από τις επενδύσεις που πραγµατικά επιθυµούσαν να υλοποιήσουν οι 
επιχειρηµατίες στους µεταποιητικούς κλάδους, καθώς η ζήτηση που εκδηλωνόταν από 
τις παραγωγικές επιχειρήσεις επιχειρούσε να καλύψει και τις δανειακές ανάγκες των 
οικονοµικών κλάδων, κυρίως του εµπορίου και δευτερευόντως της οικοδοµής, που δεν 
διέθεταν µεν άµεση πρόσβαση στους αποταµιευτικούς πόρους αλλά λόγω των υψηλών 
ποσοστών κερδοφορίας που εµφάνιζαν, λόγω της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της 
αγοράς που υπήρξε απόρροια της συνολικής µεταπολεµικής µακροοικονοµικής 
πολιτικής, ήταν σε θέση να καλύπτουν µε σχετική ευχέρεια το κόστος δανεισµού τους 
παρά την διπλή επιτοκιακή επιβάρυνση, από τις τράπεζες και τους βιοµηχανικούς 
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προµηθευτές τους, που έφεραν οι πιστώσεις που αντλούσαν εµµέσως από το πιστωτικό 
σύστηµα.Επιπλέον πολλές βιοµηχανικές επιχειρήσεις εκµεταλλευόµενες την ευνοϊκή 
πρόσβαση στους πιστωτικούς πόρους του τραπεζικού συστήµατος και τα υψηλά 
ποσοστά κέρδους που εµφάνιζε το εισαγωγικό εµπόριο λόγω της ολιγοπωλιακής 
διάρθρωσης της αγοράς που στην ουσία υπαγορεύτηκε από την πολιτική του ισοζυγίου 
πληρωµών και την δηµοσιονοµική πολιτική, που επέβαλαν την υψηλή δασµολογική 
επιβάρυνση των εισαγόµενων αγαθών και την θέσπιση ποσοστώσεων, συνδύαζαν την 
παραγωγική και την εισαγωγική δραστηριότητα, σε πολλές περιπτώσεις θυσιάζοντας την 
ανάπτυξη της πρώτης υπέρ της ανάπτυξης της δεύτερης, µε ότι αυτό συνεπαγόταν για την 
ελλειµµατικότητα του εµπορικού ισοζυγίου, την διεθνή ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας και για την ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη της  χώρας. 

Η αναντιστοιχία που προέκυπτε ανάµεσα στο ποσοστό των αποταµιευτικών 
πόρων που απορροφούσε η µεταποίηση και στο ποσοστό που αντιπροσώπευε η 
συµµετοχή της στο σχηµατισµό του Α.Ε.Π αποτυπώνεται και στατιστικά από το γεγονός 
ότι η µεταποίηση απορροφούσε περίπου το 40% της συνολικής τραπεζικής 
χρηµατοδότησης κατά την υπό διερεύνηση περίοδο και συµµετείχε στην διαµόρφωση 
του Α.Ε.Π  σε ποσοστό που υπολειπόταν στην καλύτερη περίπτωση ελαφρώς του 20% 
(Χαλικιάς 1976:107), (Pagoulatos 2003:77,154).Αυτό καταδεικνύει συν τοις άλλοις τόσο 
την αδυναµία µετασχηµατισµού των πιστωτικών πόρων σε παραγωγικό αποτέλεσµα, µε 
ότι αυτό συνεπάγεται για το σύνολο της οικονοµίας, όσο και την µεγάλη διαρροή πόρων 
προς άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, εξέλιξη που αντιστρατευόταν τις επιθυµίες και 
τις στοχεύσεις της Νοµισµατικής Επιτροπής, ενώ αναδεικνύει µε τον πιο γλαφυρό τρόπο 
και την µεγάλη δανειακή επιβάρυνση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων που έθετε σε 
άµεσο κίνδυνο τη σταθερότητα της συνολικής πιστωτικής δοµής της ελληνικής 
οικονοµίας. 

Η ρευστότητα των τραπεζών ενισχύονταν και από την σχετικά επεκτατική 
πολιτική προσφοράς χρήµατος µέσω του εγχώριου συντελεστή διαµόρφωσης της 
νοµισµατικής βάσης, που αν και η συµµετοχή του υπολείπονταν σε σηµασία στη 
διαµόρφωση της συνολικής προσφοράς χρήµατος σε σχέση µε τον εξωτερικό 
συντελεστή της νοµισµατικής βάσης εντούτοις συνέβαλε σταθερά στην αύξηση της 
προσφοράς χρήµατος µέσω της οµοκυκλικής πορείας που ακολουθούσε µε την πορεία 
της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας (Παπαδάκης 1979:117), η οποία εµφάνιζε 
συνεχή ανοδική πορεία καθόλη τη διάρκεια της υπό µελέτη περιόδου, δεδοµένο που 
συνέτεινε  στην αύξηση της προσφοράς χρήµατος κατά την εξεταζόµενη περίοδο  µε 
ρυθµό που υπερέβαινε τον ρυθµό αύξησης του Α.Ε.Π. Η συνεχής όµως άντληση 
πιστώσεων από τις τράπεζες µε τη µορφή κυρίως βραχυπρόθεσµων πιστώσεων εξέθεσε 
τις παραγωγικές επιχειρήσεις, και κατά µείζονα λόγω τις µεγάλες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις που διέθεταν τις απαραίτητες εµπράγµατες εξασφαλίσεις που απαιτούνταν 
για την λήψη των δανείων, σε µεγάλα δανειακά ανοίγµατα καθιστώντας τις επιχειρήσεις 
αυτές εξαιρετικά ευάλωτες στο ενδεχόµενο επιβράδυνσης των ρυθµών αύξησης του 
εθνικού εισοδήµατος και συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας.Επιπροσθέτως 
το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των αποταµιευτικών πόρων που εισέρεαν στο πιστωτικό 
σύστηµα µε µηδενικό κόστος και διοχετεύονταν στις επιχειρήσεις µέσα σε ένα στρεβλό 
πιστωτικό περιβάλλον που εγκυµονούσε υψηλούς κινδύνους για πιστωτές και 
πιστούχους προερχόταν από τα διαθέσιµα των ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών 
Ν.Π.∆.∆ έθετε σε καθεστώς µεγάλης επισφάλειας και αβεβαιότητας την τύχη αυτών των 
κοινωνικών πόρων µε ότι αυτό σήµαινε για την κοινωνικοοικονοµική σταθερότητα του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

Ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός στο τραπεζικό σύστηµα και ο κεντρικός 
έλεγχος στην χάραξη και άσκηση της πιστωτικής πολιτικής που βασίστηκε στην 
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συγκέντρωση των αποταµιευτικών πόρων στο πιστωτικό σύστηµα, στον διοικητικό 
καθορισµό των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων και στην θέσπιση ενός 
πολύπλοκου, διεξοδικού και εν πολλοίς ανελαστικού κανονιστικού  πλαισίου 
προσδιορισµού των όρων και των ανώτατων ποσοστών χρηµατοδότησης των διαφόρων 
οικονοµικών κλάδων, ή ακόµα και µεµονωµένων επιχειρήσεων, εξυπηρετούσε 
στοχεύσεις που εδραζόντουσαν στην ανάγκη διοχέτευσης των περιορισµένων 
πιστωτικών πόρων της πρώτης µεταπολεµικής δεκαετίας σε επενδύσεις που θα 
συντελούσαν στην ταχεία άνοδο της εγχώριας παραγωγικής δυναµικότητας και θα 
ικανοποιούσαν κριτήρια αύξησης του κοινωνικοοικονοµικού οφέλους.Η συγκεκριµένη 
πολιτική στόχευε στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας που θα 
υποστήριζε ανώτερα επίπεδα εγχώριας προσφοράς αγαθών και θα εξέτρεπε πόρους από 
τις κερδοσκοπικές και παρασιτικές οικονοµικές δραστηριότητες, που εξαιτίας της 
νοµισµατικής αστάθειας και της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας 
εµφάνιζαν υψηλό ιδιωτικοοικονοµικό όφελος για τους εµπλεκόµενους σε αυτού του 
είδους τις δραστηριότητες.Ταυτόχρονα η εν λόγω πολιτική απέβλεπε στην ταχεία άνοδο 
του εθνικού εισοδήµατος µέσω της εξοικονόµησης συναλλάγµατος που θα προέκυπτε 
σταδιακά από την τόνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την αύξηση των 
εξαγωγών και την στροφή της κατανάλωσης προς τα εγχωρίως παραγόµενα αγαθά.Η 
πολιτική αυτή αν και απολύτως δικαιολογηµένη την πρώτη µεταπολεµική περίοδο λόγω 
των ανώµαλων συνθηκών που επικρατούσαν στο εγχώριο οικονοµικό περιβάλλον, µετά 
την βαθµιαία αποκατάσταση της νοµισµατικής σταθερότητας και την ραγδαία αύξηση 
των αποταµιευτικών πόρων που εισέρεαν στο τραπεζικό σύστηµα θα έπρεπε να κινηθεί 
στην κατεύθυνση της σταδιακής απελευθέρωσης των επιτοκίων ελαστικοποιώντας το 
περιβάλλον διαµόρφωσής τους και  προσδίδοντας µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά των 
δανειακών κεφαλαίων.Συγκεκριµένα η αποδέσµευση του πλέγµατος των επιτοκίων από 
το σύστηµα του διοικητικού καθορισµού τους και η διαµόρφωσή τους ελεύθερα από τις 
δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης δανειακών κεφαλαίων και η προσαρµογή των 
µεταβολών τους στις µεταβολές του πληθωρισµού και των αποδόσεων των 
εναλλακτικών, χρηµατικών ή µη, περιουσιακών στοιχείων, θα οδηγούσε αναπόφευκτα 
σε υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, εξέλιξη που θα επηρέαζε αρνητικά 
τη ζήτηση για πιστώσεις άρα και για επενδύσεις σε ορισµένους παραγωγικούς κλάδους, 
όµως αφενός το πρόβληµα αυτό θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε την επιδότηση του 
επιτοκίου για τους κλάδους αυτούς, και αφετέρου η άνοδος των επιτοκίων θα αύξανε την 
εισροή των αποταµιεύσεων στο πιστωτικό σύστηµα, γεγονός που θα οδηγούς αφενός  
στην αύξηση του όγκου των πιστώσεων που θα ήταν διαθέσιµοι για παραγωγικές 
επενδύσεις και αφετέρου στη δηµιουργία αντικινήτρων για την διοχέτευση πόρων σε 
ορισµένες µη παραγωγικές δραστηριότητες εξαιτίας του µικρότερου επιτοκίου που θα 
απολάµβαναν οι χορηγήσεις σε αυτούς τους κλάδους, την ανάπτυξη των οποίων 
επιθυµούσαν να περιορίσουν οι φορείς άσκησης της µακροοικονοµικής πολιτικής 
(Παπαδάκης 1978:50-51). 

Στην πραγµατικότητα τα χαµηλά επιτόκια δεν εξυπηρέτησαν, στο βαθµό που 
τουλάχιστον επιδιωκόταν και θεωρείτο ότι µπορούσαν να το επιτύχουν, το σκοπό για τον 
οποίο κρατήθηκαν χαµηλά, ήτοι την επίτευξη περισσότερων επενδύσεων και 
υψηλότερων επιπέδων εγχώριου προϊόντος και εθνικού εισοδήµατος, διότι οι επενδύσεις 
εµφάνιζαν ανελαστικότητα ως προς τις µεταβολές του επιτοκίου και επηρεάζονταν σε 
µεγαλύτερο βαθµό από παράγοντες που σχετίζονται µε την γενικότερη υποδοµή της 
χώρας, το επίπεδο της ζήτησης, εγχώριας και εξωτερικής, και την διαθεσιµότητα και την 
ποιοτική στάθµη των ανθρώπινων πόρων.Επιπλέον η πολιτική των κατευθυνόµενων 
χαµηλών επιτοκίων δεν µπόρεσε να δηµιουργήσει τους όρους µιας σταθερά υψηλής και 
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συνεχώς αυξανόµενης ροπής προς αποταµίευση που θα αύξανε  την διαθεσιµότητα των 
δανειακών κεφαλαίων και θα έδινε ανοδική ώθηση στο ρυθµό αύξησης των επενδύσεων. 

Στην ουσία ο κρατικός παρεµβατισµός στην λειτουργία του πιστωτικού 
συστήµατος που  εκφραζόταν κυρίως µέσω της πολιτικής των κατευθυνόµενων 
επιτοκίων και µέσα από το επιβληθέν πλέγµα των ποιοτικών και ποσοτικών κανόνων 
ελέγχου της κατανοµής των πιστώσεων διασφάλιζε µε εξωοικονοµικό τρόπο  την σχετικά 
υψηλή ρευστότητα, σε σχέση µε το δυνητικό της επίπεδο, των τραπεζικών ιδρυµάτων και 
καθόριζε a priori τα ποσοστά κερδοφορίας τους, τα οποία οι τράπεζες εξαιτίας της 
ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της πιστωτικής αγοράς είχαν τη δυνατότητα να τα 
διευρύνουν σηµαντικά, υψώνοντας περαιτέρω τα επιτόκια χορηγήσεων µέσω χρέωσης 
υπέρογκων προµηθειών, ενώ ταυτόχρονα παραβίαζαν τους πιστωτικούς κανόνες που 
επέβαλαν οι νοµισµατικές αρχές ώστε να εκµεταλευτούν τα περιθώρια υψηλών κερδών 
που προκαλούνταν από την ανισορροπία στο κόστος απόκτησης του χρήµατος για τους 
διάφορους οικονοµικούς κλάδους που δηµιουργούσε η πολιτική των κατευθυνόµενων 
επιτοκίων.Η διαµόρφωση αυτής της κατάστασης είχε ως αποτέλεσµα τα τραπεζικά 
ιδρύµατα να χορηγούν υπέρογκες πιστώσεις σε ορισµένες µεγάλες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις, σε πολλές περιπτώσεις καταστρατηγώντας κάθε κριτήριο υγιούς 
πιστωτικής πολιτικής, οι οποίες ευνοούνταν από το διοικητικό καθορισµό των επιτοκίων, 
παρείχαν, λόγω µεγέθους, υψηλές εµπράγµατες εξασφαλίσεις αλλά και διέθεταν 
ισχυρούς πιστωτικούς, ή και µετοχικούς, δεσµούς µε τα τραπεζικά ιδρύµατα.Έτσι πολλές 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις αύξησαν υπέρµετρα τον τραπεζικό δανεισµό τους, καθώς 
εκµεταλλευόµενες την ευχερή και µε χαµηλό κόστος πρόσβασή τους στους 
αποταµιευτικούς πόρους µεταβλήθηκαν σε πιστωτές για τους κλάδους που δεν διέθεταν 
ικανοποιητική πρόσβαση στους πιστωτικούς πόρους [Βρανόπουλος 
(Εκθ.Χαρισσόπουλου) 1981:180] , γεγονός που κατέστησε εξαιρετικά ευάλωτες και τις 
ίδιες τις τράπεζες σε ενδεχόµενη αδυναµία ακόµα και µεµονωµένων πελατών τους να 
ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, λόγω της πολύ µεγάλης πιστωτικής 
έκθεσης των τραπεζών σε ένα σχετικά περιορισµένο αριθµό δανειοληπτών.Ουσιαστικά 
τα υψηλά ποσοστά κέρδους που εξασφάλιζε για τα τραπεζικά ιδρύµατα ο τρόπος µε τον 
οποίο ήταν διαρθρωµένη η κρατική παρέµβαση στην άσκηση της νοµισµατικής 
πολιτικής  και η συνακόλουθη ευχερής χρηµατοδότηση µε τεχνητά χαµηλό κόστος των 
µεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες όµως σε πλείστες περιπτώσεις 
αποτελούσαν στην πραγµατικότητα ιδιοκτησιακή προέκταση των τραπεζικών ιδρυµάτων 
και χαρακτηρίζονταν από εσωτερικές δοµές συσσώρευσης που δηµιουργούσαν χαµηλή 
προστιθέµενη αξία στο τελικό προϊόν και κατ’επέκταση συνέβαλαν στο σχηµατισµό του 
εγχώριου προϊόντος και στην µείωση της ελλειµµατικότητας του ισοζυγίου πληρωµών σε 
πολύ µικρότερο βαθµό απ’ότι δικαιολογούσε το µέγεθος των κοινωνικών πόρων που 
απορροφούσαν µέσω των τραπεζικών πιστώσεων, συνιστούσε τόσο µια αντεστραµµένη 
διαδικασία αναδιανοµής του κοινωνικού πλούτου όσο  όµως και ένα µη βιώσιµο 
µηχανισµό διαχείρισης και κατανοµής του κοινωνικού πλεονάσµατος και σχηµατισµού 
του εθνικού εισοδήµατος.Η δυσλειτουργικότητα αυτή του πιστωτικού συστήµατος 
εκφράστηκε στην χρονική δυναµική  της µε την αντιµετώπιση οξύτατων προβληµάτων 
ρευστότητας από πλευράς τραπεζών που προκλήθηκαν από την αδυναµία των οφειλετών 
τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις  ένεκα των µεγάλων δανειακών 
τους βαρών, εξέλιξη που έθεσε σε σοβαρότατη κρίση τη βιωσιµότητα του πλέγµατος των 
σχέσεων µεταξύ του πιστωτικού και του βιοµηχανικού κεφαλαίου, όπως αυτό 
αποκρυσταλλώθηκε µεταπολεµικά, γεγονός που είχε όπως ήταν φυσικό ισχυρές 
αποσταθεροποιητικές επιδράσεις για το σύνολο της ελληνικής οικονοµίας. Με αυτό τον 
τρόπο αρθρώθηκε µία άκρως προβληµατική σχέση ανάµεσα στο τραπεζικό και το 
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βιοµηχανικό κεφάλαιο της χώρας που κατέστησε την ελληνική µεταπολεµική οικονοµία 
όµηρο της αναπτυξιακής ανεπάρκειας που γεννούσε αυτή η στρεβλή  σχέση.             

Εκ των ανωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε 
ιδιαίτερη επιφύλαξη και έντονο προβληµατισµό η σχετική επιτυχία της µεταπολεµικής 
οικονοµικής πολιτικής να συνδυάσει για µακρύ χρονικό διάστηµα, περίπου µιας 
εικοσαετίας, τους υψηλούς ρυθµούς αύξησης του εθνικού εισοδήµατος, που τη δεκαετία 
του ’50 εµφάνιζε µέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5,7% και τη δεκαετία του ’60 7.2%, 
επίδοση που συνιστούσε την δεύτερη υψηλότερη  ανάµεσα στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α µετά 
από αυτούς της Ιαπωνίας αλλά µε την κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος  να εµφανίζει 
έντονες εσωτερικές ανισότητες, µε µια αξιοζήλευτη νοµισµατική σταθερότητα.Τα εν 
πρώτοις θετικά αυτά αποτελέσµατα της µακροοικονοµικής πολιτικής βασίστηκαν σε ένα 
στρεβλό µηχανισµό άντλησης και κατανοµής των πιστωτικών πόρων που 
µακροπρόθεσµα οδήγησαν στην υπονόµευση της στόχευσης για την συγκρότηση µιας 
ισχυρής και ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης που θα προερχόταν από µια δυναµική 
και εκ βάθρων αναδιάρθρωση των πηγών σχηµατισµού του εγχώριου προϊόντος που θα 
απέφερε µακροχρόνια αναπτυξιακά οφέλη και θα αναβάθµιζε δραµατικά το βιοτικό 
επίπεδο του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού.Η εσωτερική όµως διάρθρωση του 
εγχώριου παραγωγικού µηχανισµού όπως αυτός µετασχηµατίστηκε από την εφαρµογή 
της συγκεκριµένης οικονοµικής πολιτικής και τα αναιµικά  ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αυτός ο µετασχηµατισµός έλαβε, κατέστησαν σαθρά τα θεµέλια επί των οποίων 
βασίστηκε η άνοδος των εισοδηµατικών µεγεθών και ταυτόχρονα διατήρησαν ανέπαφες 
τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας, καθιστώντας σε µακροπρόθεσµο 
χρονικό ορίζοντα άκρως προβληµατική την προσπάθεια για την επίτευξη µιας δυναµικής 
οικονοµικής ανάπτυξης και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής.      

Εµβόλιµης αναφοράς προς τα παραπάνω χρήζει η σκιαγράφηση των βασικών 
επιδιώξεων του εκπαιδευτικού συστήµατος ως προς την συνεισφορά του στο εγχείρηµα 
της µεταπολεµικής οικονοµικής ανάπτυξης δια της προώθησης της εκβιοµηχάνισης.Οι 
ανάγκες ενός αναπτυξιακού προτύπου βασισµένου στην προαγωγή των παραγωγικών 
κλάδων που δηµιουργούν υψηλή προστιθέµενη αξία και συνεισφέρουν στην ταχεία 
άνοδο του εθνικού προϊόντος και εισοδήµατος υπαγορεύουν την ύπαρξη µιας ικανής 
µάζας επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής στάθµης που να είναι σε 
θέση να υποστηρίξει µια αναπτυξιακή διαδικασία τέτοιου τύπου.Το ελληνικό 
µεταπολεµικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που θα 
δηµιουργούσε η επιδιωκόµενη αναπτυξιακή διαδικασία, αδυνατώντας να δηµιουργήσει 
πολιτικές και δράσεις µαζικού και συστηµατικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση της 
κατάρτισης ειδικευµένου επιστηµονικού, ερευνητικού και εργατοτεχνικού δυναµικού 
που θα ήταν σε θέση να υποστηρίξει και να προωθήσει αποτελεσµατικά την  διαδικασία 
οικονοµικής ανάπτυξης µέσω παραγωγικών αναδιαρθρώσεων.Η υστέρηση και 
ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήµατος οφείλει να αποδοθεί στην έλλειψη 
αναγκαιότητας για την ύπαρξη ενεργών κρατικών πολιτικών στο χώρο της 
επαγγελµατικής και επιστηµονικής εκπαίδευσης, καθώς το µεταπολεµικό αναπτυξιακό 
οικονοµικό µοντέλο δεν ήταν συµβατό µε την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης που θα 
υπαγόρευαν τη ανάπτυξη µιας τέτοιου είδους κρατικής πολιτικής. 

Η εσωτερική διάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, η έκταση και το είδος της 
µεταπολεµικής εκβιοµηχάνισης δεν καθιστούσαν αναγκαία την άσκηση ενεργούς 
κρατικής πολιτικής κατάρτισης του εργατοτεχνικού και επιστηµονικού δυναµικού 
προσανατολισµένης στην ικανοποίηση των αναγκών που θα δηµιουργούσε µια δυναµική 
διαδικασία εκβιοµηχάνισης που θα εµβάθυνε και θα διηύρυνε την παραγωγική βάση της 
ελληνικής οικονοµίας.Στην πραγµατικότητα οι όποιες οριακού χαρακτήρα µεταβολές 
πραγµατοποιήθηκαν σ΄αυτό το πεδίο των κρατικών πολιτικών σχετίζονταν και 

 



 435

επιχειρούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό 
ορισµένων µεγάλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων (Γράβαρης 2005:37), που δεν 
σηµατοδοτούσαν όµως σε καµία περίπτωση ένα µόνιµο, επαρκή και ικανό 
αναπροσανατολισµό της κρατικής πολιτικής στη σφαίρα της επαγγελµατικής και 
επιστηµονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το κρίσιµο ζήτηµα της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου, σε επίπεδο 
επιχειρηµατικού, στελεχιακού και εργατικού δυναµικού, ως αναγκαία συνιστώσα για την 
µεταπολεµική ανάπτυξη της χώρας µε διατηρήσιµους, σε µακροπρόθεσµη βάση, 
υψηλούς ρυθµούς αύξησης του εγχώριου προϊόντος που θα στηρίζεται σε βαθιές και 
εκτεταµένες παραγωγικές αναδιαρθρώσεις δοµικού χαρακτήρα υπογράµµιζε µε έµφαση 
στο έργο του και ο ∆ιοικητής της Τ.τ.Ε  Ξ.Ζολώτας.Τονίζοντας την ανάγκη για 
µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας εν γένει και ειδικότερα στην 
επιτακτικότητα των παρεµβάσεων στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και στη 
βαρύτητα που θα έπρεπε να δοθεί στην αναβάθµιση της στάθµης του εγχώριου 
ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω των επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα προέρχονταν από 
το εξωτερικό και την συνεπακόλουθη µεταφορά τεχνογνωσία στο εσωτερικό της χώρας 
που θα προέκυπτε από την συνεργασία σε τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέµατα 
ανάµεσα στα στελέχη και τους επιχειρηµατίες του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου, ο 
Ξ.Ζολώτας υποδείκνυε την ορθότερη, κατά την κρίση του, οδό για την βελτίωση του 
χαµηλού επιπέδου του εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου που δεν ήταν σε θέση να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αναπτυξιακών στοχεύσεων που έθεταν οι φορείς  
χάραξης της οικονοµικής πολιτικής [Ζολώτας 1997(1959):410-426], (Ζολώτας 1964: 
179-195) & (Ellis 1964:136-150).   

Το  πρότυπο της µακροοικονοµικής παρέµβασης διαχρονικά, η διάρθρωση του 
εγχώριου παραγωγικού µηχανισµού, ο συνακόλουθος τρόπος διασύνδεσης της ελληνικής 
οικονοµίας µε το εξωτερικό οικονοµικό γίγνεσθαι και η θέση της Ελλάδας στον 
παγκόσµιο και στον ενδοευρωπαϊκό καταµερισµό εργασίας, προσδιόρισαν µοιραία τη 
µορφή που έλαβε και η διαδικασία παραγωγής και απόσπασης του πλεονάσµατος όπως 
και την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέκριναν το εγχώριο εργατικό 
δυναµικό.Πιο συγκεκριµένα η επιχειρηµατική πρακτική, συµπεριφορά και κουλτούρα 
της ελληνικής αστικής τάξης ως προς τα περιεχόµενά και τις στοχεύσεις της προσιδίαζε 
µε προαστικές- ή πρώιµες αστικές- µορφές υλικής συσσώρευσης καθώς κατέτεινε στην 
απόσπαση απόλυτης υπεραξίας από την χρήση της εργατικής δύναµης, εφαρµόζοντας 
δηλαδή πρότυπα επιχειρηµατικής διοίκησης και ακολουθώντας µεθόδους οργάνωσης της 
παραγωγικής διαδικασίας που ήταν προσανατολισµένες στην µέγιστη δυνατή 
εκµετάλλευση των φυσικών και βιολογικών ορίων που θέτει η φύση της ανθρώπινης 
εργασίας που βασίζεται κυρίως στη άσκηση   σωµατικής δραστηριότητας για την 
επίτευξη του παραγωγικού αποτελέσµατος.Με άλλα λόγια η παραγωγική δοµή της 
ελληνικής οικονοµίας που διακρίνονταν για την κυριαρχία των επιχειρήσεων που 
βάσιζαν την παραγωγική τους απόδοση, συνεπώς και τη βιωσιµότητά τους, στην ένταση 
της ανθρώπινης εργασίας  και  το πολύ µικρό ποσοστό επιχειρήσεων που στήριζαν την 
κερδοφορία τους στην αποδοτική και εντατική χρήση του υλικού κεφαλαίου που 
χρησιµοποιούνταν στην παραγωγική διαδικασία και στην χρησιµοποίηση 
εξειδικευµένου και υψηλής στάθµης εργατικού δυναµικού που απαιτείται για την 
βέλτιστη απόδοση του υλικού κεφαλαίου, δηλαδή  στη χρήση παραγωγικού εξοπλισµού 
που ενσωµατώνει σύγχρονη τεχνολογία και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 
ενισχύσει ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγή της προσδίδοντάς της ισχυρά 
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, καθόρισε αποφασιστικά και τη σχέση 
κεφαλαίου-εργασίας.Η σχέση αυτή αρθρώθηκε επί τη βάσει της προσπάθειας από την 
πλευρά του κεφαλαίου για την απόσπαση της απόλυτης υπεραξίας από την εργασία, ήτοι 
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της µέγιστης δυνατής εκµετάλλευσης της εργασίας στη βάση της φυσικής εξάντλησης 
της παραγωγικής ικανότητας και απόδοσης του εργατικού δυναµικού, στοιχείο που 
χαρακτηρίζει την λειτουργία και δράση του κεφαλαίου στα πρώιµα ιστορικά στάδια της 
διαδικασίας της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης.Κατά συνέπεια ο τρόπος της 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης στην µεταπολεµική ελληνική οικονοµία ήταν 
συµβατός µε τις πρωταρχικές µορφές συσσώρευσης του κεφαλαίου που ιστορικά 
αποδείχθηκαν αδιέξοδες, καθώς καθιστούσαν φθίνουσα την παραγωγική ικανότητα της 
εργασίας υπονοµεύοντας τα θεµέλια αναπαραγωγής της και κατ’έπέκταση 
υποσκάπτοντας την οµαλή αναπαραγωγή της ίδιας της αστικής κοινωνίας.Έτσι εξέλειπε 
η ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας του εγχώριου εργατικού δυναµικού µέσω της 
αναβάθµισης των δεξιοτήτων του, γεγονός που αναπαρήγαγε και επέτεινε τα φαινόµενα 
των χαµηλών εργατικών αµοιβών, αφού η όποια αύξηση της παραγωγικότητας 
διοχετεύονταν σε τοµείς που δεν δηµιουργούσαν υψηλή προστιθέµενη αξία στο 
παραγόµενο προϊόν, την παγίωση της τεχνολογικής εξάρτησης και υστέρησης έναντι των 
εµπορικών της εταίρων και του διεθνούς ανταγωνισµού και την διαιώνιση της 
κοινωνικοοικονοµικής υπανάπτυξης της χώρας.     

Αντιθέτως η πραγµατοποίηση της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης µέσα από την 
ανάπτυξη των παραγωγικών µονάδων εντάσεως κεφαλαίου, που συνεπάγεται την διαρκή 
εισαγωγή τεχνολογικών, διοικητικών και οργανωτικών καινοτοµιών στην παραγωγική 
διαδικασία και κατά συνέπεια στην χρησιµοποίηση ειδικευµένου εργατικού δυναµικού, 
συνάδει µε την εξελικτική ιστορική πορεία της καπιταλιστικής οικονοµίας και 
δηµιουργεί τους απαραίτητους όρους για την συνεχή κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη 
µιας χώρας, βελτιώνοντας τις συνθήκες εκµετάλλευσης της εργασίας καθώς η απόσπαση 
της υπεραξίας που παράγει η εργασία σχετικοποιείται, δηλαδή δεν εδράζεται στην 
εξαντλητική φυσική εκµετάλλευση της εργασίας από το κεφάλαιο αλλά στην απόσπαση 
της υπεραξίας, που συνιστά την αξία που δηµιουργεί η εργασία κατά την παραγωγική 
διαδικασία και η οποία υπερβαίνει την αξία που χρειάζεται η εργατική δύναµη για να 
επιτελέσει την λειτουργία της αναπαραγωγής της, µέσω της πραγµατοποίησης 
τεχνολογικών βελτιώσεων, την εισαγωγή καινοτοµιών και αναδιαρθρώσεων 
οργανωτικής και διοικητικής φύσης κατά την διαδικασία της παραγωγής και της 
αναβάθµισης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού καθιστώντας το 
ικανό να διευρύνει διαρκώς την αποδοτικότητά του.Αυτός ο τύπος κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης που στηρίζεται στην απόσπαση σχετικής υπεραξίας που αρθρώνεται γύρω 
από τη διπολική σχέση έντασης κεφαλαίου και ειδικευµένης εργασίας δηµιουργεί 
υπεραξία µε µια διαδικασία που θέτει την διευρυµένη κοινωνική αναπαραγωγή σε πιο 
ορθολογικές βάσεις γεγονός που καθιστά την τελευταία λιγότερη επισφαλή, καθώς 
διευρύνει εντυπωσιακά την προστιθέµενη αξία που παράγεται κατά την παραγωγική 
διαδικασία, δηλαδή παράγεται µεγαλύτερος υλικός πλούτος, η κατανοµή του οποίου 
γίνεται µε δικαιότερους κοινωνικά όρους, κάτι που σηµαίνει µεγαλύτερο βαθµό 
ισοκατανοµής του εθνικού εισοδήµατος, στοιχεία που έχουν διαχεόµενες ευεργετικές 
συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο και αποµειώνουν τις εντάσεις που προκαλούν οι 
αντιφάσεις στις οποίες στηρίζεται η αναπαραγωγή της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας.          

Σε τελική ανάλυση η αποτυχία της µεταπολεµικής µακροοικονοµικής πολιτικής 
να εκπληρώσει τον στόχο της οικονοµικής ανάπτυξης που θα βασιζόταν στην 
αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναµικού, προάγοντας ταυτόχρονα τους κλάδους που 
δηµιουργούν υψηλή προστιθέµενη αξία και θέτουν τα θεµέλια για την επίτευξη µιας 
δυναµικής αναπτυξιακής διαδικασίας σε µακροπρόθεσµη βάση, οφειλόταν  στον 
εσφαλµένο σχεδιασµό της µακροοικονοµικής, και ιδιαίτερα της 
νοµισµατικής-πιστωτικής πολιτικής και την έλλειψη βούλησης για την επιβολή 
αυστηρών κυρώσεων στους φορείς καταστρατήγησής τους (Χαλικιάς 1976:58-59) , στην 
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µεγάλη ισχύ του πιστωτικού και εµπορικού κεφαλαίου που ήταν σε θέση να 
παρακάµπτουν το κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο, να υπονοµεύουν τις στοχοθεσίες 
της πιστωτικής πολιτικής και εν τέλει να ακυρώνουν στην πράξη τις θεµελιώδεις 
επιδιώξεις των νοµισµατικών αρχών, ενώ κυρίαρχη ερµηνευτική σηµασία για την 
αποτυχία προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης θα πρέπει να αποδοθεί και στην 
αδυναµία ή απροθυµία των ιθυνόντων να επηρεάσουν αποτελεσµατικά την ποιότητα των 
παραγωγικών συντελεστών και των δοµών συσσώρευσης στην έκταση και το βάθος που 
απαιτούνταν για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω αναδιαρθρώσεων 
του παραγωγικού µηχανισµού.Η άσκηση τέτοιων πολιτικών σε περιορισµένο σχετικά 
βαθµό και η εναπόθεση της πραγµατοποίησής τους κυρίως στην παροχή εκτεταµένων 
κινήτρων για την δραστηριοποίηση του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα, καθώς και η 
εξάντληση του βασικού αναπτυξιακού σχεδιασµού στη χάραξη και την υλοποίηση  
πιστωτικών και ευρύτερων νοµισµατικών χειρισµών, προσέφεραν περιορισµένα 
αναπτυξιακά οφέλη σε βάθος χρόνου, αναλώνοντας ταυτόχρονα πολύ µεγάλο όγκο 
πολύτιµων κοινωνικών πόρων.  

Η επεκτατική νοµισµατική πολιτική που εκφράστηκε µε την διατήρηση των 
αυξητικών ρυθµών της προσφοράς χρήµατος  σε επίπεδα υψηλότερα από τους 
αντίστοιχους ρυθµούς αύξησης του εθνικού εισοδήµατος σχεδόν καθόλη τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης περιόδου , αύξηση που µετά την επίτευξη της νοµισµατική 
σταθεροποίησης βασίσθηκε κυρίως στην συνεχή αύξηση των αποταµιευτικών µεγεθών 
που εισέρεαν στο πιστωτικό σύστηµα αν και  ο ρυθµός αύξησής τους εµφάνιζε πτωτικές 
τάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, και ο διοικητικός καθορισµός των επιτοκίων  
κάτω από τα επίπεδα ισορροπίας που θα διαµορφώνονταν σε ένα καθεστώς ελεύθερου 
προσδιορισµού τους βάσει των δυνάµεων προσφοράς και ζήτησης, παρά µάλιστα τους 
υψηλούς ρυθµούς αύξησης του Α.Ε.Π που υπό κανονικές συνθήκες θα ασκούσαν 
αυξητικές πιέσεις στο ύψος των επιτοκίων (Παγουλάτος 2006:295), προκάλεσαν µια 
συνεχή µετατόπιση εισοδήµατος από τα χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα, και κατά 
µείζονα λόγο αυτών που εντάσσονταν στην κατηγορία των µισθοσυντήρητων, τα 
εισοδήµατα των οποίων εµφανίζουν έντονη ανελαστικότητα αναπροσαρµογής σε 
σύγκριση µε τα εισοδήµατα των υψηλών εισοδηµατικών στρωµάτων που τα εισοδήµατά 
τους προέρχονται από επιχειρηµατικές δραστηριότητες ή από την εκµετάλλευση 
προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, προς τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα. Ωστόσο 
όµως θα πρέπει να  επισηµανθεί ότι η αύξηση της προσφοράς χρήµατος µετά την 
νοµισµατική σταθεροποίηση, µέχρι και το 1962, που µεσοσταθµικά κινήθηκε στο 6.8%, 
υπήρξε ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση µε την µέση ετήσια αύξηση του εγχώριου 
προϊόντος που κινήθηκε στα επίπεδα του 5,8%, ενώ σηµαντική απόκλιση ανάµεσα στα 
δύο µεγέθη σηµειώθηκε πριν την περίοδο της νοµισµατικής σταθεροποίησης 
(1951-1956) όπου τα αντίστοιχα µεγέθη διαµορφώθηκαν στα επίπεδα του 16.9% και 
6,7%, εξέλιξη που οφειλόταν κυρίως στα υψηλά ελλείµµατα του τακτικού κρατικού 
προϋπολογισµού, στην πιστοδότηση της οικονοµίας σε µεγάλο βαθµό µέσω του 
εκδοτικού προνοµίου και στην υψηλή ζήτηση του κοινού για καταναλωτικά αγαθά 
(Ζολώτας 1964:163-167).Η αναδιανοµή του εθνικού εισοδήµατος προς όφελος των 
ανώτερων εισοδηµατικών στρωµάτων πραγµατοποιήθηκε µάλιστα µέσα σε ένα 
περιβάλλον εξαιρετικής, από άποψης χρονικής διάρκειας και ύψους διαµόρφωσης του 
πληθωρισµού, νοµισµατικής σταθερότητας, η οποία όφειλε την ύπαρξή της κατά πρώτον 
στην αυστηρά περιοριστική εισοδηµατική πολιτική στον δηµόσιο και των ιδιωτικό 
τοµέα, όπου ο ρυθµός αύξησης των αµοιβών βρισκόταν σταθερά σε υστέρηση έναντι των 
ρυθµών ανόδου του επιπέδου της παραγωγικότητας (Λινάρδος-Ρυλµόν 1992:24) & 
(Pagoulatos 2003:35), και κατά δεύτερον, και σε µικρότερο σχετικά βαθµό, στην 
προσπάθεια των νοµισµατικών αρχών να ενθαρρύνουν ή και να επιβάλλουν την 
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διοχέτευση των  αποταµιευτικών πόρων προς τις παραγωγικές επενδύσεις µέσω της 
θέσπισης προνοµιακών όρων παροχής πιστώσεων προς τις παραγωγικές επιχειρήσεις και 
την επιβολή ελέγχων και κυρώσεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα που παραβίαζαν το 
κανονιστικό πλαίσιο που ρύθµιζε την ποσοτική και ποιοτική κατανοµή των 
δανειοδοτήσεων και των πιστωτικών διευκολύνσεων. 

Επιπλέον και η πρόσδεση της δραχµής  στο δολλάριο σε µια σταθερή 
συναλλαγµατική ισοτιµία, ισοτιµία που  παρέµεινε αµετάβλητη καθόλη την εικοσαετία 
1953-1973 και  ουσιαστικά οδήγησε στην διαµόρφωση µιας υπερτιµηµένης ισοτιµίας 
υπέρ της δραχµής,  που δρούσε ανασχετικά στην εισαγωγή πληθωριστικών πιέσεων 
µέσω της ανατίµησης των τελικών αγαθών και των  πρώτων υλών που εισάγονταν  στην 
Ελλάδα από το εξωτερικό, βοήθησε, δεδοµένης και της µεγάλης εξάρτησης της εγχώριας 
παραγωγικής βάσης από τις εισροές του εξωτερικού αλλά και της υψηλής ροπής για 
εισαγωγές που εµφανίζει η εγχώρια καταναλωτική δαπάνη,  στην συγκράτηση των 
πληθωριστικών πιέσεων και στην µακρόχρονη διατήρηση της νοµισµατικής 
σταθερότητας. 

Κοµβικής σηµασίας για την διατήρηση χαµηλών ρυθµών πληθωρισµού κατά την 
εξεταζόµενη χρονική περίοδο υπήρξε και η πολιτική του ισοζυγίου πληρωµών, που 
ουσιαστικά απέβλεπε στην σηµαντική διεύρυνση του εθνικού εισοδήµατος και της 
ενεργούς ζήτησης µέσω της αύξησης της αγοραστικής δύναµης µε εισοδήµατα όµως που 
δεν σχηµατίζονταν στο εσωτερικό της χώρας αλλά προέρχονταν από το εξωτερικό, 
δεδοµένο που επέτρεπε την αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης χωρίς την 
διακινδύνευση της πρόκλησης πληθωριστικών πιέσεων καθώς οι εισοδηµατικές ροές που 
εισέρεαν  από το εξωτερικό µε τη µορφή συναλλαγµατικών πόρων καθιστούσαν δυνατή 
την αύξηση των εισαγωγών, συνεπώς και της προσφοράς αγαθών στην ελληνική 
οικονοµία, γεγονός που λειτουργούσε στην κατεύθυνση της αποτροπής εκδήλωσης 
πληθωριστικών φαινοµένων. 

Μια πολιτική τόνωσης της εγχώριας ενεργούς ζήτησης που θα προέρχονταν από 
µια αύξηση της προσφοράς χρήµατος µέσω του εκδοτικού προνοµίου, µε δεδοµένες τις 
αδυναµίες, τις παθογένειες και τις ανελαστικότητες που χαρακτήριζαν την εγχώρια 
παραγωγική βάση θα οδηγούσαν µε βεβαιότητα στην εµφάνιση ισχυρών πληθωριστικών 
πιέσεων, ενώ αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονοµία θα προέκυπταν αν η 
ενίσχυση της ενεργού ζήτησης υποστηριζόταν από την σύναψη εξωτερικών δανείων, 
αφού η παραγωγική διάρθρωση της χώρας θα κατηύθυνε το µεγαλύτερο µέρος της 
καταναλωτικής δαπάνης στην διόγκωση των εισαγωγών, εξέλιξη που 
µεσοµακροπρόθεσµα θα οδηγούσε στην περαιτέρω συρρίκνωση του εγχώριου 
παραγωγικού µηχανισµού και στην συρρίκνωση του εθνικού εισοδήµατος ή στην συνεχή 
σύναψη νέων δανείων για να εξυπηρετηθούν τα προηγούµενα δάνεια, εξέλιξη που θα που 
θα διόγκωνε την δανειακή επιβάρυνση της χώρας και θα απαιτούσε την ολοένα και 
µεγαλύτερη διάθεση τµήµατος του εθνικού εισοδήµατος για την αποπληρωµή των 
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας προς το εξωτερικό, µε ότι αυτό θα συνεπαγόταν για 
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού της.    

Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος µε ρυθµούς µεγαλύτερους από την αύξηση 
του Α.Ε.Π και η σηµαντική υστέρηση που εκδηλωνόταν στην αναπροσαρµογή των 
εργατικών αµοιβών, ιδιαίτερα µάλιστα των κατώτατων πραγµατικών µισθών και 
ηµεροµισθίων,  έναντι των αντίστοιχων  αναπροσαρµογών που εµφάνιζε η 
παραγωγικότητα της εργασίας, όπου σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις η διαφορά στον 
αστικό τοµέα της οικονοµίας κατά τη δεκαετία 1956-1965 µεταξύ της αύξησης 
παραγωγικότητας της εργασίας και των κατώτατων ονοµαστικών µισθών και 
ηµεροµισθίων κυµαινόταν στο 20-30% [Καράγιωργας 1994(1965): 237-238], σε ένα 
περιβάλλον µάλιστα νοµισµατικής σταθερότητας και µε δεδοµένη την διάρθρωση των 
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σχέσεων ανάµεσα στο τραπεζικό και βιοµηχανικό κεφάλαιο, τις πηγές άντλησης των 
πόρων που εισέρεαν στο πιστωτικό σύστηµα, την καταστρατήγηση των πιστωτικών 
κανόνων που είχαν επιβληθεί από τις νοµισµατικές αρχές και τις αδυναµίες και τις 
στρεβλώσεις που χαρακτήριζαν το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πιστωτικής 
πολιτικής, σηµατοδοτούσε µια ευρεία εισοδηµατική µετατόπιση από τα χαµηλά προς τα 
ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα που απέβη προς όφελος των προσώπων εκείνων που 
ανέπτυξαν συνδυαστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες τόσο στο εµποροβιοµηχανικό 
όσο και στο πιστωτικό κύκλωµα, καθώς ήταν σε θέση να εκµεταλλευτούν καλύτερα τις 
ευκαιρίες προνοµιακής πρόσβασης στην µεγάλη ρευστότητα που διέθετε το πιστωτικό 
σύστηµα, όπως και τα διαφορικά και πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους  που εµφάνιζαν οι 
διάφοροι κλάδοι και τοµείς της οικονοµίας. 

Η παραγωγικότητα της εργασίας υπήρξε η κινητήριος δύναµη που συνέβαλε στην 
αύξηση της εγχώριας παραγωγής µεταπολεµικά, καθώς σύµφωνα µε εκτιµήσεις το 
χρονικό διάστηµα ανάµεσα στο 1951 και στο 1961 η αύξηση της παραγωγής οφείλονταν 
µόνο κατά 10% στην αύξηση της απασχόλησης, κατά 25% στην αύξηση του χρόνου 
εργασίας και κατά 65% στην αύξηση της παραγωγικότητας.Τα αντίστοιχα ποσοστά για 
το διάστηµα ανάµεσα στο 1958 και το 1964 ήταν 33.3%, 10% και 50% (Ροµπόλης 
1994:488), εδραιώνοντας την διαπίστωση ότι η παραγωγικότητα της εργασίας 
συνιστούσε τον βασικό παράγοντα της ανόδου που εµφάνιζε η εγχώρια παραγωγή, µε τις 
όποιες διαρθρωτικές τις υστερήσεις, και περισσότερο λόγω των σηµαντικών 
µεταναστευτικών εκροών και κατά πολύ λιγότερο λόγω της αύξησης της απασχόλησης, 
δεδοµένο που οφείλεται στο αναπτυξιακό πρότυπο που υιοθετήθηκε µεταπολεµικά.  

Παρενθετικά πρέπει να επισηµανθούν και οι σχετικά διαφοροποιηµένες 
εκτιµήσεις του Ξ.Ζολώτα για το πραγµατικό µέγεθος των αναπροσαρµογών των 
εργατικών αµοιβών στη µεταποίηση και τη συσχέτισή τους µε την παραγωγικότητα της 
εργασίας. Σύµφωνα µε το Ζολώτα οι αυξήσεις που σηµειώθηκαν στο ύψος των 
εργατικών αµοιβών υπερέβαιναν το ύψος του πληθωρισµού, µε εξαίρεση το 1959, µε 
αποτέλεσµα να αυξάνεται σε µόνιµη βάση η πραγµατική αγοραστική δύναµη και το 
βιοτικό επίπεδο των εργατικών στρωµάτων, ενώ παρά το ότι µέχρι και το 1960 η 
ποσοστιαία αύξηση των ονοµαστικών ηµεροµισθίων υπολειπόταν της ποσοστιαίας 
αύξησης που εµφάνιζε η παραγωγικότητα της εργασίας, γεγονός που λειτουργούσε 
αποτρεπτικά στην εκδήλωση πληθωριστικών πιέσεων, εντούτοις µετά το έτος αυτό η 
βελτίωση της παραγωγικότητας εµφανίζεται, κατά τον Ζολώτα, να υπολείπεται των 
αυξήσεων που γνώρισαν οι εργατικές αµοιβές (Ζολώτας 1964: 169-170).                         

Συνεπώς, ο στόχος της οικονοµικής ανάπτυξης εξυπηρετήθηκε στο βαθµό που 
συµβάδιζε µε τα συµφέροντα του ισχυρού τραπεζικού κεφαλαίου και στο µέτρο που οι 
νοµισµατικές αρχές κατάφεραν να ελέγξουν και να επηρεάσουν προς τις επιθυµητές 
κατευθύνσεις την πιστωτική συµπεριφορά των εµπορικών τραπεζών.Εκ του 
αποτελέσµατος µπορεί να εξαχθεί ότι παρά τους υψηλούς ρυθµούς  αύξησης που 
παρουσίασε το εθνικό εισόδηµα για µια µακρά περίοδο ετών, οι φορείς χάραξης και 
εφαρµογής της µακροοικονοµικής πολιτικής δεν κατόρθωσαν να θέσουν την ελληνική 
οικονοµία σε τροχιά ανάπτυξης σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και να αποβάλλουν από 
τον ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό τα χρόνια παθογενή   χαρακτηριστικά  που τον 
συνοδεύουν. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρµόσθηκε µεταπολεµικά στην Ελλάδα, όπως 
αυτή εκφράστηκε µέσα από την εκπόνηση των διαφόρων αναπτυξιακών προγραµµάτων 
και από τις διακριτές µακροοικονοµικές παρεµβάσεις και επιλογές, ήταν σταθερά 
προσανατολισµένη όχι στην συστηµατική αντιµετώπιση των διαρθρωτικών 
προβληµάτων αλλά στην επίτευξη υψηλών ρυθµών αύξησης του εθνικού εισοδήµατος 
υπό συνθήκες διατήρησης της τεχνολογικής και οικονοµικής εξάρτησης της χώρας από 
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το εξωτερικό (Σακκάς 1994:73).Αυτό σήµαινε την απουσία στοχεύσεων προς την 
κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του εθνικού παραγωγικού µηχανισµού και την παγίωση 
της έλλειψης των εγγενών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής 
ικανότητας των εγχώριων παραγωγικών µονάδων.Η µορφή των κρατικών παρεµβάσεων 
στη σφαίρα της αναπτυξιακής στρατηγικής και της εν γένει µακροοικονοµικής πολιτικής 
στόχευαν στη διαχείριση της εισοδηµατικής δυναµικής µε τρόπο που δεν θα υπαγόρευε ή 
θα προϋπέθετε την αναδιάρθρωση ή την άρση των δοµικών ατελειών και αδυναµιών της 
εγχώριας παραγωγικής βάσης που δηµιουργούσαν και αναπαρήγαγαν τα φαινόµενα 
κοινωνικής παθογένειας και ανταγωνιστικής υστέρησης του ελληνικού 
κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού.Η έµφαση που αποδόθηκε στην αύξηση των 
εισοδηµατικών µεγεθών χωρίς την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταβολών στο 
παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονοµίας αντικατοπτριζόταν στη 
µικρή εξάρτηση της κατανάλωσης από τα µεγέθη στα οποία διαµορφώνονταν οι 
εργατικές αµοιβές, το ύψος των οποίων κυµαίνονταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα λόγω της 
υστέρησης του ρυθµού αναπροσαρµογής τους σε σχέση µε τους ρυθµό αύξησης της 
παραγωγικότητας, γεγονός που µετατόπιζε το βάρος για την ενίσχυση των εισοδηµάτων, 
που ήταν απαραίτητη για την νοµιµοποίηση του πολιτικού συστήµατος και των 
κοινωνικών σχέσεων κυριαρχίας που αυτό εξέφραζε, σε πεδία της οικονοµικής 
δραστηριότητας που βρίσκονταν είτε εκτός των κρίσιµων παραγωγικών τοµέων µιας 
οικονοµίας που της προσδίδουν ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση είτε ακόµα και εκτός των 
εθνικών γεωγραφικών ορίων της χώρας.Έτσι η ανάπτυξη µιας αξιόλογης δυναµικής του 
εθνικού εισοδήµατος µεταπολεµικά στηρίχθηκε στην εισροή πόρων από δραστηριότητες 
που αναπτύχθηκαν εκτός του ελληνικού κοινωνικούς σχηµατισµού όπως ήταν οι 
συναλλαγµατικοί πόροι που προέρχονταν από την ναυτιλία και πολύ περισσότερο από τα 
µεταναστευτικά εµβάσµατα και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του εθνικού 
οικονοµικού χώρου που στηρίχθηκαν όµως σηµαντικό βαθµό από τις συναλλαγµατικές 
εισροές που προέρχονταν από το εξωτερικό όπως ήταν η ανέγερση κατοικιών και ο 
τουρισµός, δραστηριότητες που διεύρυναν τα εισοδηµατικά µεγέθη χωρίς να θίγουν τα 
δοµικά χαρακτηριστικά της παραγωγικής φυσιογνωµίας της ελληνικής οικονοµίας. 

Η διάρθρωση αυτή των πηγών σχηµατισµού του εθνικού εισοδήµατος 
αντικατοπτρίζεται και στα δοµικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήµατος και του 
φοροεισπρακτικού µηχανισµού.Εν πρώτοις η σηµαντική διεύρυνση της ικανότητας 
ιδιωτικής κατανάλωσης και στα µικροαστικά κοινωνικά στρώµατα ως µέσου 
νοµιµοποίησης του πολιτικού συστήµατος και αντιρρόπησης του καχεκτικού κράτους 
πρόνοιας και της παροχής υποδεέστερων δηµοσίων αγαθών από τα αντίστοιχα ιδιωτικά, 
µεταθέτει την ανάληψη των φορολογικών βαρών από τα υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα 
προς τα µεσαία και χαµηλά εισοδηµατικά κλιµάκια, κάτι που επιτυγχάνεται µέσω της 
πρωτοκαθεδρίας των έµµεσων φόρων έναντι των άµεσων, καθώς η ταµιευτική απόδοση 
της έµµεσης φορολογίας έναντι της άµεσης είναι και υψηλότερη και εξυπηρετεί 
αποτελεσµατικότερα στοχεύσεις που σχετίζονται µε την νοµιµοποίηση του 
κοινωνικοπολιτικού καθεστώτος.Η υψηλότερη ταµιευτική απόδοση των έµµεσων φόρων 
έναντι των άµεσων οφείλεται στην διάρθρωση του εθνικού εισοδήµατος που κατά το 
µεγαλύτερο µέρος του σχηµατίζεται από την κατανάλωση η οποία τροφοδοτείται από 
την εισροή πόρων από το εξωτερικό και όχι από την δηµιουργία εισοδηµάτων που 
προκύπτουν από παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας όπως είναι η 
παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών και εν γένει τελικών βιοµηχανικών αγαθών που 
ενσωµατώνουν τεχνολογία αιχµής.Κατά συνέπεια η µετατόπιση της φορολογικής 
επιβάρυνσης στο επίπεδο της κυκλοφορίας και κατανάλωσης των αγαθών, που 
πραγµατοποιείται µε την πρόταξη της έµµεσης φορολόγησης των εισοδηµάτων κυρίως 
µέσω της υψηλής δασµολογικής επιβάρυνσης και των φόρων υπέρ τρίτων, οι οποίοι 
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συνιστούσαν έναν µηχανισµό µετατόπισης εισοδήµατος κυρίως από τα χαµηλά προς τα 
µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, ή άλλων έµµεσων φόρων, καθίσταται αποδοτικότερη 
για τα δηµόσια ταµεία καθώς στην ελληνική περίπτωση οι καταναλωτικές δαπάνες 
συνιστούν σαφώς µεγαλύτερη φορολογική βάση σε σχέση µε τα εισοδήµατα που 
σχηµατίζονται από τις δραστηριότητες του εγχώριου παραγωγικού µηχανισµού. 

Αναφορικά µε την εξυπηρέτηση στοχεύσεων που ανάγονται στη σφαίρα της 
νοµιµοποίησης του πολιτικού καθεστώτος πρέπει να επισηµανθεί ότι οι έµµεσοι 
καταναλωτικοί φόροι  επειδή δεν γίνονται «αισθητοί» από του φορολογουµένους στον 
ίδιο βαθµό που γίνονται οι άµεσοι φόροι, λόγω του ότι συγχέονται µε την τιµή του 
εµπορεύµατος, αποτελούν ένα πρόσφορο φορολογικό εργαλείο στα χέρια κάθε πολιτικής 
εξουσίας που δεν επιθυµεί να πλήξει άµεσα το διαθέσιµο εισόδηµα των 
πολιτών-ψηφοφόρων αλλά και δεν επιθυµεί ταυτόχρονα να συρρικνώσει τα δηµόσια 
έσοδα.Στην περίπτωση της Ελλάδας η πρωτοκαθεδρία των έµµεσων έναντι των άµεσων 
φόρων συνάρθρωνε-και συναρθρώνει- αρµονικά την διττή αυτή στόχευση της πολιτικής 
εξουσίας, γεγονός που ευνοείται και από την ίδια την διάρθρωση του εθνικού 
εισοδήµατος, η οποία αντικαθρεφτίζει το χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της 
εγχώριας αστικής τάξης έναντι των διεθνών «οµολόγων» της αλλά πολύ περισσότερο την 
έλλειψη της βούλησή της για την µεταβολή των όρων συσσώρευσης στο εσωτερικό του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού και την αναβάθµιση της χώρας στο παγκόσµιο 
καταµερισµό εργασίας. 

Στο ίδιο αναλυτικό πλαίσιο πρέπει να αναζητηθεί και η διαχρονική απροθυµία 
της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να συγκροτήσει έναν αξιόπιστο και αποτελεσµατικό 
φοροεισπρακτικό µηχανισµό, καθώς θεωρείται πολιτικά επιζήµια  για το πολιτικό 
καθεστώς και οικονοµικά δυσχερής ή/και ανεπιθύµητη, η σύλληψη  της φορολογητέας 
ύλης και η επιβολή φορολογικών υποχρεώσεων σε εισοδήµατα που ναι µεν διαθέτουν 
υψηλή φοροδοτική ικανότητα αλλά ταυτόχρονα ο τρόπος σχηµατισµού τους τους 
παρέχει  ευρείες δυνατότητες φοροδιαφυγής, φοροκλοπής και φοροαποφυγής.Η  
αδυναµία του φοροεισπρακτικού µηχανισµού,  να ελέγξει τα εισοδήµατα που 
δηµιουργούνται έξω από τη σφαίρα της µισθωτής εργασίας, αποτέλεσµα τόσο της 
απροθυµίας της πολιτικής εξουσίας να υποβάλλει στη βάσανο της φορολόγησης τα µη 
µισθωτά στρώµατα και να συλλέξει από αυτά τα φορολογικά έσοδα που αντιστοιχούν 
στη φοροδοτική τους ικανότητα όσο και της φύσης των δραστηριοτήτων από τις οποίες 
προκύπτουν τα εισοδήµατα της µη µισθωτής εργασίας, µεταθέτει µοιραία τα φορολογικά 
βάρη εν πρώτοις στο πεδίο της κατανάλωσης, όπου όµως η κυριαρχία των έµµεσων 
καταναλωτικών φόρων που συνήθως επιβάλλονται πλήττουν δυσανάλογα τα 
χαµηλότερα εισοδήµατα, και σε δεύτερο βαθµό σε εκείνα τα είδη εισοδηµάτων που εξ 
ορισµού διαθέτουν πολύ µικρότερες δυνατότητες απόκρυψης, άρα και αποφυγής των 
φορολογικών βαρών, ήτοι τα εισοδήµατα που προέρχονται από τη µισθωτή εργασία και 
είναι κατά κανόνα σηµαντικά χαµηλότερα από τα εισοδήµατα που προέρχονται από την 
άσκηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Θεµελιώδης όµως συνιστώσα στήριξης του µεταπολεµικού πολιτικού 
καθεστώτος και βασική ερµηνευτική παράµετρος της βιωσιµότητάς του συνιστά η 
επιλογή ενίσχυσης των µικροαστικών στρωµάτων της ελληνικής οικονοµίας τόσο µέσα 
από την εφαρµογή των πολιτικών έγγειας ιδιοκτησίας, που διόγκωσαν το φαινόµενο της 
µικροϊδιοκτησίας, όσο και από  την προώθηση του µικροεπαγγελµατισµού, µέσω της 
πολυποίκιλης παροχής αδειών άσκησης ελευθέριων επαγγελµάτων παροχής υπηρεσιών 
και χορήγησης πιστωτικών, ή και άλλης µορφής διευκολύνσεων, σε 
αυτοαπασχολούµενους ή  βιοτέχνες, που σε συνδυασµό µε την ανοχή στα φαινόµενα 
εκτεταµένης φοροδιαφυγής που επικρατεί στους εν λόγω επαγγελµατικούς κλάδους, την 
απουσία κρατικού ελέγχου για την πληµµελή συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που 
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προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία για την άσκηση των επαγγελµάτων που εντάσσονται 
σ’αυτές τις κατηγορίες και την ικανοποίηση συντεχνιακής φύσεως αιτηµάτων των 
κλάδων αυτών, που τείνουν να λάβουν τη µορφή προνοµίων που συνιστούν κοινωνική 
πρόκληση, οδήγησαν στην διαµόρφωση µιας ετερόκλητης αλλά συµπαγούς κοινωνικής 
µάζας που αποτέλεσαν µία ισχυρή κοινωνική βάση υποστήριξης του αστικού πολιτικού 
καθεστώτος.Αυτή η πολιτική λειτούργησε ανασταλτικά στην εκβιοµηχάνιση της χώρας 
καθώς συρρίκνωνε τον κύκλο των ατόµων που ήταν διατεθειµένοι να προσφέρουν την 
εργασία τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και ενίσχυε τις τάσεις ιδιώτευσης του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, τάσεις που ενθαρρύνονταν σε µεγάλο βαθµό και από τα 
εισοδήµατα που εισέρεαν στη χώρα µε τη µορφή των µεταναστευτικών εµβασµάτων.Η 
καθυστέρηση που προκαλούσε στην επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης η διεύρυνση 
των µικροαστικών και µεσοαστικών στρωµάτων αυτής της µορφής, αποτελούσε το 
τίµηµα για την συγκρότηση και διατήρηση µιας επιφαινόµενης νοµιµοποίησης του 
µεταπολεµικού πολιτικού συστήµατος και της εξουσιαστικής δοµής που υπηρετούσε, 
καθώς µέσα από την διάχυση της ιδιότητας του µικροϊδιοκτήτη και την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης των διαφόρων µορφών αυτοαπασχόλησης, πολιτικές που διαµεσολαβούνταν 
από πελατειακού χαρακτήρα διευθετήσεις και εκδουλεύσεις που παρείχε το πολιτικό 
προσωπικό, καθίστατο δυνατή η απόσπαση της συναίνεσης του σώµατος των 
πολιτών-ψηφοφόρων από το πολιτικό σύστηµα µε εξωθεσµικές διαδικασίες και η 
αναπαραγωγή  του τελευταίου, έστω και µε τον προβληµατικό τρόπο που αυτή 
πραγµατοποιούνταν, σε ένα µακροοικονοµικό περιβάλλον που διαιώνιζε την οικονοµική 
υπανάπτυξη παρά τις εξαγγελίες των ιθυνόντων για την αποτελεσµατικότητα του 
αναπτυξιακού προτύπου που υιοθετήθηκε µεταπολεµικά. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

                     
Η άσκηση του συγκεκριµένου είδους µακροοικονοµικής πολιτικής που  επιλέχθηκε 
µεταπολεµικά και βρισκόταν σε λειτουργική συνάρθρωση µε τον τρόπο της 
συσσώρευσης κεφαλαίου και της διάρθρωσης του παραγωγικού µηχανισµού της χώρας 
προϋπέθετε και αναπαρήγαγε και ένα δεδοµένο καθεστώς πολιτικής κυριαρχίας της 
εγχώριας αστικής τάξης. Η αδυναµία της τελευταίας να ανασυγκροτήσει την κυριαρχία 
της, µε τα προπολεµικά της χαρακτηριστικά, στις συνθήκες που διαµορφώθηκαν 
µεταπολεµικά µε βάση τις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και οικονοµικές µεταβολές 
που επήλθαν κατά την κατοχική περίοδο, κατέστησαν αναγκαία την ενεργή παρέµβαση 
των στρατιωτικών µηχανισµών  που πρόσκειντο στις αστικές κοινωνικές δυνάµεις και 
την παροχή ισχυρής υποστήριξης σε υλικό και ιδεολογικό επίπεδο από τις ξένες 
δυνάµεις, που συνιστούσαν τους προπολεµικούς και µεταπολεµικούς επικυρίαρχους του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, προκειµένου ο εγχώριος συνασπισµός αστικών 
δυνάµεων να διατηρήσει το καθεστώς της πολιτικής και κοινωνικοοικονοµικής του 
εξουσίας.Η απόλυτη εξάρτηση της αστικής τάξης από τους κατασταλτικούς 
µηχανισµούς, τουλάχιστον κατά την πρώτη µετακατοχική και µεταπολεµική περίοδο, 
όπως αυτή εκφράστηκε µέσα από την καταλυτική συµβολή του στρατού στην ένοπλη 
εµφύλια  αντιπαράθεση που θεµελίωσε πρωτογενώς την επικράτηση των αστικών 
κοινωνικών δυνάµεων στη µεταπολεµική Ελλάδα, αναβάθµισε δραµατικά το ρόλο του 
στρατού στο εγχώριο πολιτικό γίγνεσθαι µετατρέποντάς τον σε ένα αυτόνοµο και 
κυρίαρχο πόλο εξουσίας στο µεταπολεµικό πολιτικό σύστηµα, γεγονός που του 
προσέδωσε πρωτεύουσα σηµασία,  έναντι των αστικών πολιτικών κοµµάτων και του 
βασιλικού θεσµού, για την εδραίωση και την διασφάλιση της αστικού καθεστώτος 
κυριαρχίας στο εγχώριο µεταπολεµικό πολιτικό περιβάλλον. 

Το αυταρχικό περιεχόµενο της µεταπολεµικής αστικής διακυβέρνησης, που 
εκφραζόταν  από την έντονη παρουσία και δράση τόσο των θεσµοθετηµένων κρατικών 
κατασταλτικών  δυνάµεων όσο και από την αντίστοιχη ενεργοποίηση ισχυρών 
παρακρατικών µηχανισµών άσκησης φυσικής βίας και ιδεολογικού καταναγκασµού, 
αποτελούσε το συµπλήρωµα, σε επίπεδο άρθρωσης κρατικής πολιτικής και  
διαµόρφωσης πολιτικής κουλτούρας, της αδυναµίας ή απροθυµίας της αστικής τάξης  να 
αναπτύξει την παραγωγική δοµή της χώρας επί τη βάσει διαδικασιών και µηχανισµών 
που θα προϋπέθεταν τη ριζική αναδιάρθρωση των όρων κοινωνικοσυµβολαιακής 
ρύθµισης και συγκρότησης του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού. 

Στο πλαίσιο όµως των αναγκαιοτήτων που υφίστανται για την πολιτική εξουσία 
συγκρότησης των όρων νοµιµοποίησης της ύπαρξης και δράσης της, η κυρίαρχη 
παρουσία του στρατού και των παρακρατικών µηχανισµών στο µεταπολεµικό σύστηµα 
εξουσίας θα έπρεπε να εκφραστεί εµµέσως µέσω θεσµικών διαµεσολαβήσεων. Το ρόλο 
αυτό κλήθηκε να διαδραµατίσει ο θεσµός των ανακτόρων, που αποτελούσε το συνδετικό 
κρίκο ανάµεσα στο στρατό και τη νοµότυπη πολιτική εξουσία που εξέφραζαν τα αστικά 
κοινοβουλευτικά κόµµατα.Η παρουσία του θεσµού της µοναρχίας στο µεταπολεµικό 
πολιτικό σύστηµα συνιστά την νόµιµη έκφραση του ιδιαίτερου ρόλου του στρατού στην 
επιβολή και διατήρηση του αστικού πλαισίου κυριαρχίας στην Ελλάδα.Επιπλέον το 
πολιτικό σύστηµα έπρεπε να αποκτήσει τη συναίνεση των αρχούµενων στο πλαίσιο µιας 
ιστορικής περιόδου όπου η αστική τάξη αδυνατούσε ή εµφανιζόταν απρόθυµη να 
δηµιουργήσει τους απαραίτητους όρους για την οικονοµική ανάπτυξη και την προώθηση 
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της κοινωνικής ευηµερίας, επί τη βάσει  ριζικών παραγωγικών αναδιαρθρώσεων της 
ελληνικής οικονοµίας. Αυτή η ιδιότυπη θεσµική διευθέτηση που χαρακτήριζε το 
µεταπολεµικό σύστηµα εξουσίας αντικατόπτριζε την έλλειψη βούλησης και ικανότητας 
της αστικής τάξης να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και τους όρους που ήταν αναγκαίοι 
για την νοµιµοποίηση του εξουσιαστικού πλαισίου στο οποίο εδραζόταν η ίδια της η 
ύπαρξη και κυριαρχία. 

Η φύση και τα δοµικά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της 
ελληνικής αστικής τάξης, ή µε άλλα λόγια το εγχώριο µοντέλο κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης, δεν ήταν σε θέση να συγκροτήσουν µεταπολεµικά το νοµιµοποιητικό 
πλαίσιο της αστικής κυριαρχίας, δεδοµένου ότι οι δραστηριότητες αυτές οριοθετούνταν 
στη σφαίρα της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής κερδοσκοπίας, στην ανάπτυξη 
µεταπρατικών δράσεων, που εν γένει διακρίνονταν για τον παρασιτικό τους χαρακτήρα,  
και την χαµηλή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας µε παράλληλη 
συµπίεση του εργατικού κόστους.Αυτή ακριβώς η διάρθρωση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας αδυνατούσε να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη, αυξάνοντας την 
απασχόληση και το εθνικό εισόδηµα µε τρόπο που ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος να 
διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο, εξέλιξη που θα εµβάθυνε και θα διηύρυνε την 
νοµιµοποίηση προς το αστικό κοινωνικοπολιτικό καθεστώς.Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 
ήταν απαραίτητη η άσκηση βίας και καταναγκασµού, φυσικού και ιδεολογικού, από το 
στρατό και  των παρακρατικών δυνάµεων που λειτουργούσαν στις παρυφές του κρατικού 
εξουσιαστικού µηχανισµού, µε την ιδιαίτερη µάλιστα µορφή που αυτές οι µέθοδοι και 
διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν, µέσω της διαµεσολάβησής και της τυπικής θεσµικής 
υπαγωγής τους στο θεσµό της µοναρχίας. 

Σε πλήρη αρµονία µε αυτού του είδους τον τρόπο κάλυψης του ελλείµµατος 
νοµιµοποίησης που γεννούσαν οι εγχώριες δοµές παραγωγής και συσσώρευσης πλούτου 
βρισκόταν η ιδεολογική προπαγάνδα που εκφραζόταν µέσα από τη δράση και λειτουργία 
των κρατικών και παρακρατικών θεσµών και µηχανισµών, κυρίως µέσω του στρατού και 
του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά σε µικρότερο βαθµό και µέσω του Τύπου.Στον 
πυρήνα της άσκησης της ιδεολογικής προπαγάνδας βρισκόταν η διαίρεση του 
κοινωνικού σώµατος σε εθνικόφρονες και µη εθνικόφρονες, διαίρεση που εξυπηρετούσε 
την δαιµονοποίηση και αποκλεισµό από το εθνικό σώµα όλων εκείνων που εξέφραζαν 
απόψεις ή ανέπτυσσαν οποιαδήποτε δραστηριότητα που έθεταν σε αµφισβήτηση το 
αστικό καθεστώς κυριαρχίας .Αυτό επέσυρε µε τη σειρά του για τα πρόσωπα που 
χαρακτηρίζονταν ως µη εθνικόφρονα, πολλές φορές και µε ανύπαρκτα στοιχεία ή βάσει 
διαβλητών διαδικασιών, την  απαγόρευση εισόδου στο δηµόσιο τοµέα, στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση ή τον αποκλεισµό από την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις την φυλάκιση και τον εκτοπισµό τους. 

Ο φυσικός και ιδεολογικός καταναγκασµός, σε συνδυασµό µε τα ιδιότυπα µέτρα 
και πολιτικές οικονοµικής φύσεως που υλοποιήθηκαν, αποτέλεσαν συνεπώς τα µέσα για 
την απάµβλυνση του νοµιµοποιητικού ελλείµµατος που προέκυπτε από το  σύµµετρο 
έλλειµµα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δηµιουργούσε το µεταπολεµικό 
µοντέλο  κεφαλαιακής συσσώρευσης.Το αναπτυξιακό έλλειµµα και οι 
κοινωνικοοικονοµικές δοµές που το δηµιούργησαν και το συντηρούσαν δεν µπορούσε να 
συνεχίσει να υφίσταται χωρίς την προσφυγή του άρχοντος κοινωνικού συνασπισµού σε 
εξωθεσµικές διαδικασίες και µεθόδους συγκρότησης της νοµιµοποιητικής βάσης  του 
αστικού  εξουσιαστικού πλαισίου.Η αναπαραγωγή του συστήµατος των πελατειακών 
σχέσεων, η διαίρεση του κοινωνικού σώµατος σε εθνικόφρονες και µη και η 
δαιµονοποίηση επί τη βάσει αυτής της διαίρεσης των εργατικών και ευρύτερων 
κοινωνικών διεκδικήσεων, όπως και η χρήση κρατικών και παρακρατικών µηχανισµών 
καταστολής των κοινωνικών δυνάµεων που τοποθετούνταν απέναντι από τις ιδεολογικές 
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και κοινωνικές αναφορές του αστικού καθεστώτος, αποτελούσαν τα µέσα  
αντιµετώπισης και διαχείρισης του ελλείµµατος νοµιµοποίησης που χαρακτήριζε το 
ελληνικό  µεταπολεµικό καθεστώς αστικής κυριαρχίας. 

Τις µεθόδους καταστολής που µετέρχονταν οι εξουσιαστικοί φορείς του 
πολιτικού συστήµατος προκειµένου να επιλύσουν τα προβλήµατα αναπαραγωγής του 
µεταπολεµικού καθεστώτος κυριαρχίας βασίζονταν σε ένα σώµα διατάξεων και 
ρυθµίσεων που εισήγαν ένα πλέγµα «έκτακτων» µέτρων παρά το γεγονός ότι είχαν 
θεσπιστεί την πρώτη µετακατοχική περίοδο, όπου βρισκόταν σε ισχύ ο η εµφύλια 
αντιπαράθεση, παρέµειναν σε ισχύ και µετά την ψήφιση του Συντάγµατος του 1952, 
καθώς µε ψήφισµα της Βουλής προβλεπόταν η διατήρησή τους σε ισχύ.Η διατήρηση του  
καθεστώτος των «έκτακτων» µέτρων βασίστηκε στην επινόηση της θεωρίας του 
¨διαρκούς Εµφυλίου Πολέµου», δεδοµένου ότι κατά την θέσπιση των µέτρων αυτών 
προβλεπόταν η διατήρηση της ισχύς τους για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούσε η 
«ανταρσία», δηλαδή η προσπάθεια των αριστερών κοινωνικών δυνάµεων να 
αποτρέψουν το αστικό καθεστώς κυριαρχίας.Μάλιστα η δικαστική εξουσία δεχόταν ως 
το 1962 πως η «ανταρσία» συνεχιζόταν, αφού δεν είχε δια νόµου αναγγελθεί ο 
τερµατισµός της.Με αυτό τον τρόπο τα «έκτακτα» µέτρα ενσωµατώθηκαν στο 
συνταγµατικό καθεστώς της χώρας και διαιώνισαν κατ’ουσίαν την εµφύλια 
αντιπαράθεση και την περίοδο της «βασιλευοµένης δηµοκρατίας» υπό το Σύνταγµα του 
’52.Τα «έκτακτα» µέτρα που ενδύονταν ένα ιδεολογικό µανδύα, στη βάση της διαίρεσης 
των ελλήνων πολιτών σε εθνικόφρονες και µη, στόχευαν στην νοµιµοποίηση της 
κατασταλτικής δράσης λειτουργώντας ως ένα παράλληλο Σύνταγµα, ή όπως ονοµάστηκε 
ως ένα «παρασύνταγµα», υποσκάπτοντας τα θεµέλια της κοινωνικής συνοχής και 
ειρήνευσης, εξέλιξη που δηµιουργούσε και τεράστια προβλήµατα στην διαδικασία 
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας και εποµένως και στην µεταβολή των 
δοµών και των όρων κεφαλαιακής συσσώρευσης. 

Ο «έκτακτος» χαρακτήρας συγκρότησης της νοµιµοποιητικής βάσης του 
µεταπολεµικού εξουσιαστικού πλαισίου αποτελούσε τη σύµµετρη προϋπόθεση και το 
σύστοιχο  αποτέλεσµα του κερδοσκοπικού και µεταπρατικού χαρακτήρα των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που ανάπτυσσε η εγχώρια αστική τάξη, η οποία 
στήριζε την επιτυχία της δράσης της στην απουσία οµαλών και σταθερών οικονοµικών 
και κοινωνικών συνθηκών λόγω των ιδιαιτεροτήτων του µοντέλου υλικής συσσώρευσης 
που υπηρετούσε.Το εγχώριο µοντέλο οικονοµικής µεγέθυνσης βασιζόταν στη διαχείριση 
και τον έλεγχο των  οικονοµικών αξιών στη σφαίρα της κυκλοφορίας, γεγονός που δεν 
καθιστούσε απαραίτητη την κοινωνικοσυµβολαιακή ρύθµιση, αλλά αντιθέτως 
καθιστούσε αναγκαία για την ύπαρξη και διαιώνισή της  την κοινωνική διαίρεση και την 
δηµιουργία ενός ανώµαλου κοινωνικού περιβάλλοντος επί τη βάσει συνεχούς 
αναπαραγωγής έκτακτων συνθηκών, που δεν θα καθιστούσαν ικανό το κοινωνικό σώµα 
να θέσει σε αµφισβήτηση, και πολύ περισσότερο να άρει, τους κοινωνικούς όρους 
συγκρότησης και διατήρησης του αστικού καθεστώτος κυριαρχίας και τον 
προϋποτιθέµενο τρόπο κεφαλαιακής συσσώρευσης.Η απουσία  αναγκαιότητας της 
ύπαρξης  κοινωνικοσυµβολαιακής ρύθµισης, τουλάχιστον µεσοβραχυχρόνια, προέκυπτε 
στη βάση της πραγµάτωσης και απόσπασης της υπεραξίας που ενσωµατώνουν οι 
οικονοµικές αξίες στο κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, από την εγχώρια 
επιχειρηµατική τάξη έξω από το χώρο της µαζικής παραγωγής των οικονοµικών αξιών, 
αλλά κυρίως στη σφαίρα της κυκλοφορίας των αξιών αυτών, γεγονός που σε διαφορετική 
περίπτωση θα απαιτούσε την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών συναινέσεων  ώστε  να 
καταστεί αποτελεσµατική η διαδικασία παραγωγής και απόσπασης  υπεραξίας από την 
εγχώρια κεφαλαιοκρατική τάξη. 
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Επιπλέον η κυριαρχία εκείνης της µερίδας του εγχώριου κεφαλαίου που 
δραστηριοποιείται στο πεδίο της κυκλοφορίας και στηρίζει την ύπαρξη και την 
κερδοφορία της στις τραπεζικές εργασίες και στις εµπορικές και κερδοσκοπικές δράσεις,  
δεν προσφέρεται για την άσκηση δηµοσιονοµικών πολιτικών αναδιανοµής του εθνικού 
εισοδήµατος, αφενός γιατί καθίσταται δύσκολη η διακρίβωση και η σύλληψη της 
φορολογητέας ύλης, γεγονός που περιορίζει σηµαντικά την υψηλή ταµιευτική απόδοση 
των άµεσων φόρων και µετατοπίζει το βάρος για την εισροή φορολογικών εσόδων στο 
δηµόσιο ταµείο στους έµµεσους φόρους, που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαµηλότερα 
εισοδηµατικά στρώµατα, και αφετέρου διότι η αποδοτική λειτουργία του κεφαλαίου που 
δραστηριοποιείται στο πεδίο της κυκλοφορίας δεν υπακούει σε αναγκαιότητες και 
δεσµεύσεις που υπαγορεύουν την σφυρηλάτηση και τη διασφάλιση συνθηκών και όρων 
ευρείας κοινωνικής συναίνεσης και συνοχής, ενώ ταυτόχρονα αυτή η µορφή κεφαλαίου 
διαθέτει µεγαλύτερη ευχέρεια διασύνδεσης των δραστηριοτήτων της  µε τις αγορές του 
εξωτερικού, και συνεπώς είναι σε θέση να εξασφαλίσει ευκολότερα την επιβίωσή της και 
να επιτυγχάνει την αποφυγή φορολόγησής της.Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα να 
µειώνεται δραστικά η δυνατότητα άσκησης αναδιανεµητικών κρατικών πολιτικών προς 
όφελος των οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων και να περιορίζονται οι 
δυνατότητες άµβλυνσης των εισοδηµατικών ανισοτήτων και προαγωγής συνθηκών 
κοινωνικής ευηµερίας. 

Το έλλειµµα κοινωνικής συνοχής που χαρακτηρίζει τον ελληνικό κοινωνικό 
σχηµατισµό διαχρονικά και εκπορεύεται κατά µείζονα λόγο από τις δοµές παραγωγής 
και διανοµής του υλικού πλούτου αντικατοπτρίζεται στην αδυναµία των ηγεµονικών 
πολιτικοοικονοµικών του οµάδων να διαµορφώσουν συνεκτικές πολιτικές  εκτός του 
ορίζοντα των δικών τους στενών επιδιώξεων και συµφερόντων, µε αποτέλεσµα να 
απουσιάζει η συγκρότηση ενός σώµατος κοινών κανόνων µε καθολική ισχύ που να 
λειτουργεί στην βάση ενοποίησης των κοινωνικού σώµατος µέσω της σύνθεσης των 
ετερόκλητων και επιµέρους συµφερόντων που αρθρώνονται και εκφράζονται εντός του 
πλαισίου της κοινωνικής ολότητας.Ως συνέπεια αυτής της κατακερµατισµένης µορφής 
άρθρωσης και ικανοποίησης των επιµέρους συµφερόντων, που αναγκαστικά λόγω του 
αποσπασµατικού τους χαρακτήρα δρουν ανασταλτικά και υπονοµευτικά στην προαγωγή 
κοινωνικών στοχοθεσιών, η συνισταµένη της δράσης τους οδηγεί στην αλληλοαναίρεσή 
τους και εν τέλει στην λυµφατική κοινωνική τους απόδοση.Με άλλα λόγια το γεγονός ότι 
ο σχηµατισµός και η επιδίωξη της πραγµάτωσης των επιµέρους συµφερόντων δεν 
διαµεσολαβείται και δεν κατατείνει στην εκπλήρωση αιτηµάτων που προωθούν 
στοχεύσεις κοινωνικού περιεχοµένου κατ’ουσίαν  αντιστρατεύεται  την ικανοποίηση των 
επιµέρους συµφερόντων, καθώς αυτή δεν πραγµατοποιείται στη βάση µιας 
µακροπρόθεσµης, βιώσιµης και λειτουργικής κοινωνικής ορθολογικότητας.Οι εκφάνσεις 
αυτού του φαινοµένου ακραίας κοινωνικής παθογένειας εντοπίζονται, µεταξύ άλλων, 
στο περιεχόµενο των εργασιακών διευθετήσεων, στο τρόπο λειτουργίας του δηµόσιου 
τοµέα, στις διαδικασίες και τις µεθόδους προσδιορισµού των µισθολογικών απολαβών 
στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, στο χαρακτήρα των ασφαλιστικών ρυθµίσεων, στη 
δοµή του φορολογικού συστήµατος, στον τρόπο εκπροσώπησης και διεκδίκησης των 
αιτηµάτων των διάφορων επαγγελµατικών οµάδων κ.ά. 

Έτσι κάθε άρθρωση αστικού αιτήµατος ακυρώνεται στην πράξη εν τη γενέσει του 
και µετατρέπεται σε προαστικό, διεκδικώντας την προστασία του από την υποβολή του 
σε  κάθε µορφής ανταγωνιστική διαδικασία και άρα την υπαγωγή του σε ένα προνοµιακό 
καθεστώς δράσης και λειτουργίας που θα αποφέρει στο υποκείµενο που το εκφέρει 
οφέλη που αντιβαίνουν σε κάθε έννοια γενικού συλλογικού συµφέροντος.                 

 Η στρεβλή, µε όρους µιας τυπικής και ιστορικά θεµελιωµένης αντίληψης περί 
καπιταλιστικής αναπτυξιακής διαδικασίας, διάρθρωση της επιχειρηµατικής δράσης της 
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ελληνικής αστικής τάξης, µε τις υστερήσεις στις οποίες ερείδονταν και τις οποίες 
αναπαρήγαγε, γεννούσε και το αντίστοιχο  ανώµαλο µεταπολεµικό καθεστώς πολιτικής 
κυριαρχίας της αστικής τάξης, που µε τις ιδεολογικές φορτίσεις και τις κοινωνικές 
διαιρέσεις που δηµιουργούσε, αλλά και στις οποίες βάσιζε την ιδιόρρυθµη, όσο και 
προβληµατική,   λειτουργικότητά του, υπονόµευε τις µελλοντικές προοπτικές άρσης των 
παθογενειών του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, στοιχείο που αποτελεί όρο εκ των 
ων ουκ άνευ για την µακροπρόθεσµη και βιώσιµη επίτευξη και διατήρηση της 
κοινωνικής ευηµερίας.     
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