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Πόλεμος, Κατοχή και Εμφύλιος
Τα χρόνια του Β΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου και της κατοχής ση&άδευσαν βαθιά την Ελληνική οικονο&ία
και κοινωνία. Παρά το ότι στο τέλος του Gολέ&ου, η Ελλάδα ήταν στο στρατόGεδο των νικητών, οι
οικονο&ικές και κοινωνικές συνέGειες του Gολέ&ου ήταν ολέθριες.
Η κατοχή της χώρας αGό τα εχθρικά στρατεύ&ατα εGέφερε ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή της
εθνικής οικονο&ίας Gροκαλώντας ένα Gρωτοφανή λι&ό και έναν εξίσου Gρωτοφανή
υGερGληθωρισ&ό. Η Gερίοδος αυτή οδήγησε σε δρα&ατική και αυθαίρετη αναδιανο&ή του
εισοδή&ατος και του Gλούτου και εκ&ηδένισε την αξιοGιστία του νο&ισ&ατικού συστή&ατος.
Το Gραγ&ατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ &ειώθηκε κατά GερίGου το ένα τρίτο στην Gερίοδο αυτή, και το
1945 βρισκόταν χα&ηλότερα ακό&η και αGό τα εGίGεδα του 1833 (στα $1287 σε τι&ές 2011).
Ανά&εσα στα άλλα δεινά Gου Gροκάλεσαν ο Gόλε&ος και η κατοχή, ιδιαίτερη έ&φαση θα GρέGει να
δοθεί στο ξέσGασ&α του ε&φυλίου Gολέ&ου &ετά την αGελευθέρωση του 1944. Η ε&φύλια σύρραξη,
Gου διήρκεσε &έχρι το 1949, Gροκάλεσε τεράστιο εGιGλέον κοινωνικό, Gολιτικό και οικονο&ικό
κόστος, και εGιβράδυνε την GροσGάθεια σταθεροGοίησης και ανασυγκρότησης της οικονο&ίας.
Για &ία ακό&η φορά η ελληνική κοινωνία χωρίστηκε στα δύο, &ε αρνητικές συνέGειες Gου
εξακολούθησαν να υφίστανται για ένα &εγάλο &έρος της &εταGολε&ικής Gεριόδου.
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Η Εμπλοκή της Ελλάδας στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
Η χώρα εισήλθε στον Β΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο &ε το ιταλικό τελεσίγραφο του
Οκτωβρίου του 1940. Ο Ελληνοϊταλικός Gόλε&ος διήρκεσε έξι GερίGου &ήνες,
δίχως να ση&ειωθούν εκτετα&ένες Gολε&ικές καταστροφές.
Το θέατρο των Gολε&ικών εGιχειρήσεων ήταν κυρίως τα βορειοδυτικά σύνορα
της χώρας, και το έδαφος της Νοτίου Αλβανίας. Η νικηφόρα Gροέλαση των
ελληνικών στρατευ&άτων διακόGτηκε στις αρχές της άνοιξης του 1941, όταν
τα &ηχανοκίνητα γερ&ανικά στρατεύ&ατα εισέβαλαν στο ελληνικό έδαφος
&έσω Γιουγκοσλαβίας.
Οι εχθροGραξίες εGεκτάθηκαν κατά &ήκος των βορείων συνόρων της χώρας
&ε τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα GροσGάθησε να συνεχίσει
τον αγώνα σε δύο &έτωGα, αλλά η αντίστασή της κά&φθηκε γρήγορα. Στα
τέλη ΑGριλίου, τα εχθρικά στρατεύ&ατα άρχισαν να καταλα&βάνουν τη χώρα.
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Πολιτικές Εξελίξεις εν όψει της Κατοχής
Οι Gολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας ήταν ραγδαίες. Τον Ιανουάριο του 1941, ο
Μεταξάς Gέθανε. Τη διακυβέρνηση της χώρας ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κοριζής, τότε ∆ιοικητής
της Εθνικής ΤράGεζας. ΕνώGιον της ελληνικής ήττας, ο Κοριζής αυτοκτονεί στις 18 ΑGριλίου
1941. Στις 21 ΑGριλίου, GρωθυGουργός της χώρας ορκίζεται ο Gρώην ∆ιοικητής της ΤράGεζας
της Ελλάδος, Ε&&ανουήλ Τσουδερός. Ό&ως, τα εχθρικά στρατεύ&ατα ήδη κατευθύνονται Gρος
την Αθήνα.
Τη νύχτα της 22ας ΑGριλίου, ο Γεώργιος Β΄ και η κυβέρνηση, καθώς και η ∆ιοίκηση της
ΤράGεζας της Ελλάδος, αGοφασίζουν να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να εγκατασταθούν
στην ελεύθερη &έχρι τότε Κρήτη.
Είχε ήδη Gροηγηθεί η &εταφορά του αGοθέ&ατος χρυσού αGό το θησαυροφυλάκιο του
κεντρικού καταστή&ατος της ΤράGεζας στην Αθήνα στο υGοκατάστη&α του Ηρακλείου
(καθαρού βάρους 611 χιλ. ουγγιών).
∆ύο η&έρες &ετά την κατάληψη της Αθήνας αGό τους Γερ&ανούς, στις 29 ΑGριλίου 1941, ενώ η
νό&ι&η κυβέρνηση Τσουδερού είχε ήδη καταφύγει στην Κρήτη, διορίστηκε νέα κυβέρνηση αGό
τις δυνά&εις κατοχής. ΠρωθυGουργός ανέλαβε ο στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου.
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Η Εξόριστη Κυβέρνηση και το Απόθεμα Χρυσού
Με την κατάληψη της Κρήτης αGό τους Γερ&ανούς στα τέλη Μαΐου, ξεκινά η
GεριGετειώδης GροσGάθεια &εταφοράς του αGοθέ&ατος χρυσού σε ασφαλή χώρα.
Μετά τα Χανιά, η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο υGήρξαν διαδοχικά οι Gροσωρινές έδρες
της εξόριστης κυβέρνησης και της ΤράGεζας της Ελλάδος.
Η δρα&ατική φυγή συνεχίστηκε &ε Gολλούς ενδιά&εσους σταθ&ούς και υGό συνεχείς
κινδύνους &ε τελικό Gροορισ&ό την Πραιτώρια της Νοτίου Αφρικής. Συ&φωνήθηκε ο
χρυσός να διαφυλαχτεί στο θησαυροφυλάκιο της κεντρικής τράGεζας της Νοτίου
Αφρικής, της South African Reserve Bank, αφού Gρώτα γίνει έλεγχος και ανάτηξή του,
ώστε να &ετατραGεί σε ο&οιό&ορφες ράβδους χρυσού, κανονικού βαθ&ού
καθαρότητας.
Μετά τη διάσωση του αGοθέ&ατος χρυσού, η αGοστολή της ∆ιοίκησης της ΤράGεζας
είχε τερ&ατισθεί. Το ΣεGτέ&βριο του 1941, ακολούθησε τον Βασιλέα και την
κυβέρνηση στο Λονδίνο, έδρα όλων των εξόριστων ευρωGαϊκών κυβερνήσεων κατά
τη διάρκεια του Gολέ&ου.
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Η Κατοχή και οι Οικονομικές της Συνέπειες
Στα τέλη Μαΐου 1941 είχε ήδη συντελεστεί η ολική κατάληψη της χώρας αGό γερ&ανικά, ιταλικά και
βουλγαρικά στρατεύ&ατα. Η χώρα στερήθηκε ενός ση&αντικού τ&ή&ατος του εδάφους της, ενώ τα
αστικά κέντρα εGιβαρύνθηκαν &ε τους Gρόσφυγες των Gεριοχών Gου είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι,
καθώς και &ε &εγάλα τ&ή&ατα του αγροτικού Gληθυσ&ού Gου εγκατέλειGαν την ύGαιθρο για να
αGοφύγουν τις εχθροGραξίες των κατακτητών &ε τις δυνά&εις της Αντίστασης.
Η Gαραγωγική ικανότητα της χώρας Gεριορίσθηκε στο ελάχιστο, αφού το Gραγ&ατικό κεφάλαιο της
οικονο&ίας τόσο στον Gρωτογενή και δευτερογενή το&έα, καθώς και στον το&έα των &εταφορών
καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά είτε αGό τις εχθροGραξίες, είτε αGό τις εGιτάξεις των
κατακτητών.
Το Gραγ&ατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ &ειώθηκε κατά GερίGου το ένα τρίτο στην Gερίοδο αυτή, και το
1945 βρισκόταν χα&ηλότερα ακό&η και αGό τα εGίGεδα του 1833 (στα $1287 σε τι&ές 2011).
Τεράστια, ό&ως, ήταν η ζη&ία Gου Gροξένησε ο Gόλε&ος και η κατοχή στο ανθρώGινο κεφάλαιο της
οικονο&ίας. ΑGό τον Οκτώβριο του 1940 &έχρι τον Οκτώβριο του 1944, Gάνω αGό &ισό εκατο&&ύριο
Έλληνες είτε σκοτώθηκαν στις Gολε&ικές εGιχειρήσεις, είτε εκτελέσθηκαν, είτε Gέθαναν αGό την
Gείνα και τις αρρώστιες. Περισσότερο αGό 1 εκ. κάτοικοι έ&ειναν άστεγοι, ενώ Gάνω αGό 2 εκ.
(δηλαδή το 1/4 του Gληθυσ&ού) GεριθάλGονταν αGό διεθνείς και εθνικούς οργανισ&ούς για να
εGιζήσουν.
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Επιπτώσεις στη Γεωργία, τη Μεταποίηση και τις
Μεταφορές
Σε όλη την κατοχική Gερίοδο, δεν υGήρξε ούτε &ία χρονιά Gου η γεωργική Gαραγωγή να ξεGέρασε το
40% του ετήσιου GροGολε&ικού εGιGέδου. Η έλλειψη αγροτικών χεριών, λιGασ&άτων και η ση&αντική
αGώλεια του καλλιεργητικού εξοGλισ&ού συνετέλεσαν στη δρα&ατική &είωση της φυτικής
Gαραγωγής. Η Gαραγωγή δη&ητριακών &ειώθηκε κατά 40% σε σχέση &ε τα GροGολε&ικά εGίGεδα
και η Gαραγωγή καGνού και βα&βακιού κατά 89% και 75%, αντίστοιχα. ΕGιGλέον, το 1/4 GερίGου των
δασών κόGηκε και &εταφέρθηκε στη Γερ&ανία και Ιταλία.
Στη &εταGοίηση, οι ζη&ιές αGό τον Gόλε&ο και τις εGιτάξεις των βιο&ηχανικών εγκαταστάσεων αGό
τους εισβολείς, η αδυνα&ία εφοδιασ&ού σε Gρώτες ύλες και καύσι&α, η φθορά αGό την Gαντελή
έλλειψη συντήρησης και οι δυσχέρειες εGικοινωνίας στο εσωτερικό της χώρας Gροκάλεσαν την
κατακόρυφη Gτώση της Gαραγωγής.
Ολοκληρωτική ήταν, εGίσης, και η καταστροφή του το&έα των &εταφορών, &ε αGοτέλεσ&α ο
εφοδιασ&ός &ε Gρώτες ύλες και η διάθεση των τελικών Gροϊόντων να συναντούν ανυGέρβλητες
δυσχέρειες.
Η καταστροφή, εGο&ένως, του Gαραγωγικού δυνα&ικού της χώρας εGέφερε ση&αντική συρρίκνωση
του εθνικού εισοδή&ατος. ΥGολογίστηκε &εταGολε&ικά ότι το 1941 το εθνικό εισόδη&α σε σταθερές
τι&ές 1939 έφτασε &όλις το 1/3 του αντίστοιχου του 1939, ση&ειώνοντας έτσι ρυθ&ό &είωσης της
τάξεως του 64%. Το εGό&ενο έτος, ο ρυθ&ός &είωσης του Gροϊόντος ανήλθε σε 13%.
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Η Οικονομική Λεηλασία των Κατοχικών Δυνάμεων
Η οικονο&ική λεηλασία στην οGοία εGιδόθηκαν οι κατοχικές
δυνά&εις ήταν εξίσου καταστροφική. Στηρίχθηκε στην αρχή της
εGιτόGιας εξασφάλισης όλων των υλικών &έσων για τη συντήρηση
των στρατευ&άτων κατοχής, Gου αριθ&ούσαν GερίGου 400 χιλιάδες
άνδρες.
ΕGιGλέον, υGοχρέωσαν τη χώρα σε υGερβολική συνεισφορά στη
συντήρηση των Gολε&ικών εGιχειρήσεων Gου εGεκτείνονταν στη
λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Οι δαGάνες υGοστήριξης των ∆υνά&εων κατοχής αντιGροσώGευαν
Gοσοστό 56% των συνολικών δη&οσίων δαGανών για το οικονο&ικό
έτος 1941-42, 44% για το έτος 1942-43 και 32% για το έτος 1943-44.
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Η Επισιτιστική Κρίση του 1941
Μεγάλα Gροβλή&ατα στη τροφοδοσία της Αθήνας και τον εGισιτισ&ό Gαρουσιάστηκαν α&έσως &ετά την
κατάληψη της Gρωτεύουσας αGό τα γερ&ανικά στρατεύ&ατα στις 27 ΑGριλίου 1941.
Η Gρωτοφανής εGιχείρηση λεηλασίας των διατροφικών και κάθε άλλου είδους αGοθε&άτων στην οGοία
Gροχώρησε ο γερ&ανικός στρατός, οδήγησε στις Gρώτες ελλείψεις Gροϊόντων.
Αρχικά εGιτάχθηκαν όλες οι Gοσότητες τροφί&ων του ελληνικού στρατού και όσες υGήρχαν σε δη&όσιες
αGοθήκες. Στη συνέχεια καταγράφηκε όλη η ελληνική γεωργική Gαραγωγή και το &εγαλύτερο τ&ή&α της
στάλθηκε στη Γερ&ανία. Ταυτόχρονα, κινητά τυGογραφεία της Βέρ&αχτ, τυGώνοντας εκατο&&ύρια κατοχικά
&άρκα, Gλη&&ύρισαν την ελληνική αγορά &ε χαρτονο&ίσ&ατα Gου δεν είχαν κανένα αντίκρισ&α. Με αυτά οι
Γερ&ανοί στρατιώτες «αγόραζαν» τα Gάντα και τα έστελναν ταχυδρο&ικώς στις οικογένειές τους στη Γερ&ανία.
Η εGίταξη &έσων &εταφοράς και καυσί&ων αGό τις δυνά&εις κατοχής, οι ζη&ιές Gου Gροκλήθηκαν στο οδικό
και σιδηροδρο&ικό δίκτυο αGό τον Gόλε&ο, ο διοικητικός κατακερ&ατισ&ός της χώρας σε τρεις ζώνες κατοχής
(γερ&ανική, ιταλική και βουλγαρική), αGέκοψαν τα αστικά κέντρα αGό την αγροτική ενδοχώρα, στερώντας
τους την κύρια Gηγή τροφοδοσίας.
Την εGισιτιστική κρίση εGιβάρυνε ο θαλάσσιος αGοκλεισ&ός της ηGειρωτικής ΕυρώGης αGό το βρετανικό
Gολε&ικό ναυτικό, γεγονός Gου στερούσε αGό τους λι&οκτονούντες κατοίκους της Αθήνας τη δυνατότητα
εισαγωγής τροφί&ων αGό το εξωτερικό. Η χαριστική βολή δόθηκε στην ελληνική οικονο&ία αGό τα τεράστια
έξοδα κατοχής &ε τα οGοία οι Ναζί εGιβάρυναν τον κρατικό GροϋGολογισ&ό.
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Η Μαύρη Αγορά
Η οικονο&ική λεηλασία της χώρας είχε και &ια άλλη, εξαιρετικά αρνητική συνέGεια. Το καθεστώς
Gαρανο&ίας Gου εGέβαλαν οι κατακτητές δη&ιούργησε ευκαιρίες Gλουτισ&ού για ένα ση&αντικό αριθ&ό
αδίστακτων κερδοσκόGων. Η στενή συνεργασία Ελλήνων &αυραγοριτών και Ναζί στην καταλήστευση του
ελληνικού λαού, Gροκάλεσε τον Gρωτόγνωρο σε ένταση διχασ&ό, ανά&εσα σε αυτούς Gου αντιστάθηκαν
και αυτούς Gου συνεργάστηκαν &ε τους κατακτητές. Οι συνέGειες του διχασ&ού αυτού έγιναν ορατές τον
τελευταίο χρόνο της Κατοχής, όταν Gλέον οι συνεργάτες των Ναζί, για να διατηρήσουν τα κέρδη τους,
Gροχώρησαν αGό την οικονο&ική και στην ένοGλη συνεργασία &ε τους κατακτητές.
Για να γίνει κατανοητή η κλί&ακα του φαινο&ένου, αρκεί η αναφορά &όνο σε έναν αGό τους Gολλούς
τρόGους αGόσGασης Gλούτου &έσω της &αύρης αγοράς. Αυτός δεν είναι Gαρά η Gώληση ακινήτων. Με τα
εισοδή&ατά τους να χάνουν καθη&ερινά αξία, οι Αθηναίοι Gροχώρησαν σε &αζικές Gωλήσεις ακινήτων &ε
στόχο την ανεύρεση χρη&άτων Gου θα τους εGέτρεGαν να αγοράσουν τρόφι&α στις εξοντωτικές τι&ές της
&αύρης αγοράς. Σύ&φωνα &ε τα Gρακτικά &εταGολε&ικών δικών, κατά τη διάρκεια της Κατοχής άλλαξαν
χέρια GερίGου 350.000 ακίνητα τα οGοία αγοράστηκαν αGό 60.000 άτο&α &ε αντίτι&ο, κατά &έσο όρο, το 7%
της GροGολε&ικής τους αξίας.
Η κυριαρχία της &αύρης αγοράς βύθισε τους Έλληνες σε ένα καθεστώς Gαρανο&ίας. Κάθε &έρα Gου
Gερνούσε όλο και Gερισσότεροι άνθρωGοι ε&Gλέκονταν σε Gαράνο&α δίκτυα κλοGής και αGάτης, &ε στόχο
την εGιβίωση ή τον Gλουτισ&ό. Ήταν &ια διαδικασία Gου διέλυσε κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής και
αλληλεγγύης.
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Ο Λιμός της Αθήνας, 1941-1942
Το χει&ώνα του 1941-42, ξέσGασε ο λι&ός της Αθήνας. Ο λι&ός δη&ιούργησε &ια εφιαλτική καθη&ερινότητα.
Εξαντλη&ένους αGό την Gείνα ανθρώGους να &αλώνουν ψάχνοντας στα σκουGίδια, σκελετω&ένα Gαιδιά
αGό την ασιτία, οικογένειες Gου έκρυβαν τους νεκρούς για να &ην αναγκαστούν να καταθέσουν στις αρχές
το δελτίο σίτισης του θανόντα, χιλιάδες νεκρούς αGό την ασιτία στους δρό&ους της Gόλης γιατί δεν
Gρολάβαιναν οι υGηρεσίες του ∆ή&ου να τους Gερισυλλέξουν έγκαιρα.
Στην κορύφωση του λι&ού, τον Ιανουάριο του 1942, Gέθαιναν GερίGου 600 άτο&α καθη&ερινά αGό την
Gείνα. Μέσα σε έξι &ήνες, αGό το Νοέ&βριο του 1941 &έχρι τον ΑGρίλιο του 1942, υGολογίζεται ότι Gέθαναν
αGό την Gείνα 45.000 άνθρωGοι στην Αθήνα και δεκάδες άλλες χιλιάδες στην υGόλοιGη χώρα. Ο λι&ός της
Αθήνας ήταν ο χειρότερο λι&ός κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου.
Ο κίνδυνος να εGαναληφθεί ο λι&ός τον εGό&ενο χει&ώνα του 1942-43, αGοφεύχθηκε διότι &ετά αGό τη
δη&οσιοGοίηση του Gροβλή&ατος και την Gίεση της βρετανικής κοινής γνώ&ης, οι Βρετανοί δέχτηκαν να
άρουν τον ναυτικό αGοκλεισ&ό της ΕυρώGης &όνο για την GερίGτωση της Ελλάδας. Με συντονισ&ένες
ενέργειες άρχισαν να καταφθάνουν στο λι&άνι του Πειραιά, σουηδικά Gλοία φορτω&ένα &ε καναδικό
σιτάρι, υGό την εGοGτεία του ελβετικού γραφείου του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού.
ΑGό τα τέλη του 1942 και &ετά, αν και συνέχισαν να υGάρχουν νεκροί αGό την ασιτία, &έχρι την
αGελευθέρωση της Ελλάδας στα τέλη του 1944, η ασιτία δεν ήταν η Gρώτη αιτία θανάτου στη χώρα.
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Υποσιτισμένα Παιδιά σε Νοσοκομείο της Αθήνας
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Ο Πληθωρισμός και ο Υπερπληθωρισμός
ΑGό τις Gρώτες η&έρες της κατάληψης της χώρας, κάθε &ία αGό τις τρεις ∆υνά&εις κατοχής,
Γερ&ανία, Ιταλία και Βουλγαρία, κυκλοφόρησε, Gαράλληλα &ε τη δραχ&ή, τη δική της
νο&ισ&ατική &ονάδα (&άρκο κατοχής, &εσογειακή δραχ&ή και λέβα). Τα γερ&ανικά &άρκα
κατοχής και η &εσογειακή δραχ&ή κυκλοφόρησαν στην εGικράτεια της χώρας, ενώ στα Ιόνια
νησιά κυκλοφόρησε η Ιονική δραχ&ή. Τα βουλγαρικά λέβα κυκλοφόρησαν &όνο στην
Ανατολική Μακεδονία. Τα νο&ίσ&ατα αυτά, &η έχοντας κα&ία αGολύτως ανταλλακτική αξία
στο εξωτερικό, γρήγορα αGοσύρθηκαν αGό την κυκλοφορία και αGό την 1η Αυγούστου 1941,
η δραχ&ή αGοτέλεσε και Gάλι το &οναδικό &έσο συναλλαγών στην ιταλογερ&ανική ζώνη
κατοχής.
Ταυτόχρονα, θέτοντας υGό τον Gλήρη έλεγχό τους το εκδοτικό ίδρυ&α της χώρας, οι
∆υνά&εις κατοχής Gροχώρησαν στη &αζική και ανεξέλεγκτη έκδοση χαρτονο&ίσ&ατος,
χρη&ατοδοτώντας έτσι &ε Gληθωριστικό τρόGο τις ανάγκες τους.
Η ανοδική τάση των τι&ών, Gου είχε ήδη αρχίσει &ε την κήρυξη του Gολέ&ου τον Οκτώβριο
του 1940 και ενταθεί κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Gολέ&ου, &ετατράGηκε βαθ&ιαία
σε έναν ασυγκράτητο και συνεχώς αυξανό&ενο Gληθωρισ&ό και υGερGληθωρισ&ό.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20
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Η Πληθωριστική Επιβράδυνση του 1942-1943
Στη διάρκεια του 1942 και του 1943 η υGερβάλλουσα Gροσφορά χρή&ατος και η ανυGαρξία Gροσφοράς Gροϊόντων
κατέστησαν αναGόφευκτη τη συνέχιση της ραγδαίας αύξησης του δείκτη κόστους ζωής. Το 1942, ο δείκτης κόστους
ζωής ση&είωσε &έσο &ηνιαίο ρυθ&ό αύξησης της τάξεως του 53%. Οι Gληθωριστικές Gιέσεις αGοκλι&ακώθηκαν στο
εGό&ενο έτος. Στα τέλη του 1943 ο &έσος &ηνιαίος Gληθωρισ&ός ανήλθε σε 24.3%. Οι υGοτι&ητικές Gιέσεις εGί της
δραχ&ής ήταν ανεξέλεγκτες. Ο ετήσιος ρυθ&ός αύξησης της αγοραίας τι&ής της χρυσής λίρας Αγγλίας ήταν στα
τέλη του 1942 και 1943 197% και 233%, αντίστοιχα.
Οι Gληθωριστικές τάσεις &εταξύ των ετών 1942 και 1943 εGέδειξαν &ία ασυνήθιστη συ&Gεριφορά. Ο Gληθωρισ&ός
κορυφώθηκε τον Οκτώβριο του 1942. ΑGό το Νοέ&βριο, η ανοδική Gορεία του Gληθωρισ&ού &ετατρέGεται σε έντονα
καθοδική Gου συνεχίζεται &έχρι το Φεβρουάριο του 1943, ενώ αντίθετα η Gροσφορά χρή&ατος εξακολουθεί να
αυξάνεται. Η ανοδική Gορεία του Gληθωρισ&ού εGανέρχεται έκτοτε, και το Νοέ&βριο του 1943, ο &έσος &ηνιαίος
Gληθωρισ&ός ξεGερνά το 50% και συνεχίζει την αυξητική του Gορεία.
Η Gτωτική Gορεία του Gληθωρισ&ού κατά τους τελευταίους &ήνες του 1942 και τους Gρώτους δύο &ήνες του 1943
&Gορεί να αGοδοθεί σε τρία γεγονότα. Πρώτον, στον εκτετα&ένο αGοθησαυρισ&ό τραGεζογρα&&ατίων και την
εGάνοδό τους στις τράGεζες, λόγω της νικηφόρας έκβασης των Gολε&ικών εGιχειρήσεων των Συ&&άχων εναντίον
των Γερ&ανών στη Βόρεια Αφρική, και των Gροσδοκιών για γρήγορη αGελευθέρωση. ∆εύτερον, στην ά&βλυνση του
Gροβλή&ατος του εGισιτισ&ού &ε τη &εταφορά τροφί&ων στην Αθήνα αGό το φθινόGωρο του 1942 (∆ελιβάνης 1946
και Makinen 1986). Και τρίτον, στα &έτρα Gου έλαβε η γερ&ανική οικονο&ική εGιτροGή υGό τον Neubacher, τα οGοία,
εκτός των άλλων, οδήγησαν σε αύξηση της Gοσότητας τροφί&ων και άλλων βασικών αγαθών Gου διατίθεντο στους
Έλληνες καταναλωτές.
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Η Αναζωπύρωση του Υπερπληθωρισμού, 1944-1945
ΑGό τον Ιανουάριο του 1944 ση&ειώνεται αGότο&η &είωση των εσόδων αGό τη χρήση του εκδοτικού
Gρονο&ίου, ένδειξη της αυξανό&ενης δυσGιστίας Gρος το νό&ισ&α. Αυτή συνοδεύεται αGό ολοένα
&εγαλύτερους ρυθ&ούς αύξησης της Gροσφοράς χρή&ατος και του εGιGέδου τι&ών.
Κατά τον τελευταίο χρόνο της κατοχής, το δη&οσιονο&ικό και νο&ισ&ατικό σύστη&α της χώρας κατέρρευσε
τελείως. Το οικονο&ικό έτος 1943-44, τα δη&όσια έσοδα &ειώθηκαν κατά 43% σε σύγκριση &ε ρυθ&ό
αύξησης της τάξεως του 16,7% τον α&έσως Gροηγού&ενο χρόνο, ενώ η διαρκώς εGιταχυνό&ενη διόγκωση
των δη&οσίων δαGανών Gροσέγγισε το ρυθ&ό της τάξεως του 64%. Το δη&οσιονο&ικό έλλει&&α, εGο&ένως,
έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις. Οι δη&όσιες δαGάνες ήταν 16 φορές &εγαλύτερες αGό τα συνολικά
φορολογικά έσοδα.
Ανάλογη συ&Gεριφορά χαρακτήρισε και τα νο&ισ&ατικά &εγέθη.
Ο υGερGληθωρισ&ός διατηρήθηκε για &εγάλο χρονικό διάστη&α και &ετά την αGελευθέρωση, αφενός διότι
η &εταGολε&ική δη&οσιονο&ική εξυγίανση και η ανάκα&ψη της οικονο&ικής δραστηριότητας
εGιβραδύνθηκαν τόσο αGό την αναGοτελεσ&ατική διαχείριση διαδοχικών αδύνα&ων κυβερνήσεων, όσο και
αGό τον ε&φύλιο Gόλε&ο, και αφετέρου διότι οι Gρώτες GροσGάθειες νο&ισ&ατικής &εταρρύθ&ισης Gου
εGιχειρήθηκαν ήσαν ανεGαρκείς και αGέτυχαν. Αντί να αGοκαταστήσουν την ε&Gιστοσύνη του κοινού στο
νό&ισ&α, συνδέθηκαν &ε τη συνέχιση του υGερGληθωρισ&ού και της συνεχούς αGώλειας της αξίας της
δραχ&ής, &ε συνέGεια να κλονισθεί ακό&η Gερισσότερο η ε&Gιστοσύνη του κοινού στο νό&ισ&α.
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Η Αναζωπύρωση του Υπερπληθωρισμού, 1944-1945
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Η Εμπειρία της Κατοχής και τα Όρια της Νομισματικής
Χρηματοδότησης των Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων
Στην Gερίοδο της κατοχής, &ε την ολοσχερή αGοδιοργάνωση της οικονο&ίας, η GροσGάθεια νο&ισ&ατικής
χρη&ατοδότησης των δαGανών των στρατευ&άτων κατοχής και των δη&οσίων δαGανών έφθασε στα όριά
της.
Η συνεχώς εGιταχυνό&ενη νο&ισ&ατική εGέκταση, σε συνδυασ&ό &ε την έλλειψη αγαθών, οδήγησε σε
συνεχείς &ειώσεις της διακρατού&ενης Gοσότητας χρή&ατος. Σε Gραγ&ατικούς όρους, τα έσοδα αGό το
εκδοτικό Gρονό&ιο &ειώνονταν, καθώς αυξανόταν ο ρυθ&ός αύξησης της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας και
οι Gληθωριστικές Gροσδοκίες. Ο υGερGληθωρισ&ός Gροκάλεσε φυγή αGό τις χάρτινες δραχ&ές και την
εGάνοδο του νο&ισ&ατικού συστή&ατος στον αντιGραγ&ατισ&ό και σε έναν ιδιότυGο ‘κανόνα χρυσού’. Η
εισαγωγή χρυσών λιρών Gροκάλεσε την αντικατάσταση του χαρτονο&ίσ&ατος, το οGοίο, Gαρά το ότι
αGοτελούσε ‘νό&ι&ο’ χρή&α, ουδείς ήθελε να διακρατεί λόγω της ταχύτατης αGώλειας της αξίας του.
Έχου&ε κατά την Gερίοδο της κατοχής ένα ακραίο Gαράδειγ&α νο&ισ&ατικής χρη&ατοδότησης των
ελλει&&άτων. Ενώ &ια ξαφνική αύξηση της νο&ισ&ατικής χρη&ατοδότησης των ελλει&&άτων &Gορεί να
αGοφέρει ση&αντικά έσοδα, &ια ανα&ενό&ενη, έστω και εGιταχυνό&ενη, αύξηση της νο&ισ&ατικής
χρη&ατοδότησης Gροκαλεί, αGό ένα ση&είο και &ετά, τέτοια &είωση της ζήτησης χρή&ατος, Gου τα έσοδα
αGό το εκδοτικό Gρονό&ιο &ειώνονται ση&αντικά. Αν η εGιτάχυνση της νο&ισ&ατικής χρη&ατοδότησης
συνεχισθεί, Gροκαλείται υGοκατάσταση του νο&ίσ&ατος, τόσο ως &έσου Gληρω&ών, όσο και ως &ονάδας
&έτρησης αξιών και &έσου αGοθε&ατοGοίησης Gλούτου.
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Η Απελευθέρωση και η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας

Στις αρχές Οκτωβρίου 1944, η κατοχή τερ&ατίστηκε και στις 18 του ίδιου &ήνα η εξόριστη ελληνική
κυβέρνηση έφτασε στην Αθήνα. Οι τεράστιες οικονο&ικές καταστροφές Gου Gροξένησαν ο Gόλε&ος και
η κατοχή έκαναν εGιτακτική τη λήψη συντονισ&ένων &έτρων για την ανασυγκρότηση της οικονο&ίας.
Τα Gροβλή&ατα Gου έGρεGε να αντι&ετωGιστούν ήταν τεράστια. Ο εGισιτισ&ός, η ένδυση και η
στέγαση &εγάλου &έρους του Gληθυσ&ού, η οργάνωση της Gαραγωγής, η καταστολή του Gολιτικού
εγκλή&ατος και η εGιβολή της δη&όσιας τάξης, η διεκδίκηση της ενσω&άτωσης Gεριοχών όGως η
Βόρειος ΉGειρος, τα ∆ωδεκάνησα και η ΚύGρος, η ενίσχυση της εθνικής ά&υνας και το Gρόβλη&α της
διευθέτησης των διεθνών Gολιτικών και οικονο&ικών σχέσεων της χώρας.
Α&έσως &ετά την αGελευθέρωση της Ελλάδας αGό τους Γερ&ανούς κατακτητές, η κυβέρνηση εθνικής
ενότητας του Γεωργίου ΠαGανδρέου ανέλαβε το δύσκολο έργο της ανόρθωσης της χώρας. Στην
Κυβέρνηση είχε δεχθεί να Gροσχωρήσει και η Αριστερά, της οGοίας έξι στελέχη ανέλαβαν υGουργεία.
Πέραν της αναγκαιότητας της οικονο&ικής σταθεροGοίησης, στην οGοία θα αναφερθού&ε Gαρακάτω,
τα Gροβλή&ατα Gου έGρεGε να αντι&ετωGισθούν ά&εσα ήταν το Gολιτειακό ζήτη&α, η GαραGο&Gή σε
δίκη και τι&ωρία των δοσίλογων και η συγκρότηση εθνικού στρατού και αστυνο&ίας, καταργου&ένων
των ένοGλων τ&η&άτων των αντιστασιακών ο&άδων. Ταυτόχρονα είχε τεθεί αφενός &εν το ζήτη&α της
τι&ωρίας των συνεργατών του κατακτητή, αφετέρου δε η &εθόδευση του αφοGλισ&ού των ανταρτών.
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Η Απελευθέρωση, Οκτώβριος 1944
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Τα Δεκεμβριανά
Η βάση Gάνω στην οGοία κινούνταν η Gολιτική του ΠαGανδρέου ήταν η Συ&φωνία της Καζέρτα, η οGοία
υGέτασσε όλες τις ελληνικές δυνά&εις (εθνικό στρατό και ανταρτικές ο&άδες) υGό συ&&αχική διοίκηση και
συγκεκρι&ένα τον στρατηγό Σκό&Gυ. Για το Gολιτειακό συ&φωνήθηκε ότι θα λυνόταν &ε ελεύθερο
δη&οψήφισ&α α&έσως &όλις το εGέτρεGαν οι συνθήκες, χωρίς να καθοριστεί σαφώς ο χρόνος. Σε αυτό το
Gλαίσιο, ο εξόριστος &ονάρχης είχε Gιεσθεί ώστε να δεσ&ευτεί να &ην εGιστρέψει στη χώρα Gριν ο λαός
αGοφασίσει ρητά για τη &ορφή του Gολιτεύ&ατος Gου εGιθυ&ούσε. Παρά τις αντιρρήσεις του, ο Γεώργιος
δέχτηκε τελικά, &ε Gαρότρυνση και των Βρετανών, να Gαραχωρήσει την αντιβασιλεία στον ΑρχιεGίσκοGο
∆α&ασκηνό. Για το ζήτη&α της δίκης των δοσίλογων και συνεργατών, συ&φωνήθηκε αυτή να ξεκινήσει στα
&έσα ∆εκε&βρίου.
Το ζήτη&α Gου τελικά οδήγησε στην Gρώτη κρίση ήταν ο αφοGλισ&ός των αντάρτικων ο&άδων, Gρος
δη&ιουργία εθνικού στρατού. Το θέ&α αυτό θα &Gορούσε να καθορίσει αGοφασιστικά την κατανο&ή της
εξουσίας &εταξύ των Gολιτικών δυνά&εων. Το ζήτη&α αυτό οδήγησε στην Gαραίτηση των υGουργών του
ΕΑΜ αGό την κυβέρνηση στις 2 ∆εκε&βρίου 1944, και στα αι&ατηρά εGεισόδια της 3ης ∆εκε&βρίου, κατά τη
διάρκεια του συλλαλητηρίου του ΕΑΜ στην Gλατεία Συντάγ&ατος, το οGοίο είχε αGαγορευθεί αGό την
κυβέρνηση. Στο συλλαλητήριο αυτό υGήρξαν αι&ατηρές συγκρούσεις &εταξύ αστυνο&ίας και διαδηλωτών.
Την εGό&ενη &έρα, στις 4 ∆εκε&βρίου, Gραγ&ατοGοιήθηκε γενική αGεργία Gου είχε Gροκηρύξει το ΕΑΜ
αGό τις 2 ∆εκε&βρίου και τελέστηκε η κηδεία των θυ&άτων του συλλαλητηρίου. ΑGό την εGό&ενη η&έρα
ξεκίνησαν οι Gρώτες συγκρούσεις &εταξύ του ΕΛΑΣ και των κυβερνητικών και βρετανικών δυνά&εων Gου
βρίσκονταν στην Αθήνα. Οι εχθροGραξίες τερ&ατίστηκαν &ε ανακωχή στις 11 Ιανουαρίου 1945.
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Συλλαλητήριο 4 Δεκεμβρίου 1944
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Οδομαχίες στην Αθήνα, Δεκέμβριος 1944
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Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο
Στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υGογράφηκε &εταξύ της κυβέρνησης Πλαστήρα και του
ΕΑΜ η συνθήκη της Βάρκιζας Gου GροέβλεGε, &εταξύ άλλων, τον αφοGλισ&ό του
ΕΛΑΣ, αGοκατάσταση Gολιτικών ελευθεριών, α&νηστία των Gολιτικών αδικη&άτων,
λύση του Gολιτειακού &ε δη&οψήφισ&α και διενέργεια εκλογών. Η συ&φωνία
εφαρ&όστηκε &όνο εν &έρει.
Οι ε&φύλιες συγκρούσεις αναζωGυρώθηκαν το Μάρτιο του 1946, εν όψει των εκλογών
Gου είχαν Gροκηρυχθεί για τον ΑGρίλιο, και σταδιακά κλι&ακώθηκαν. Ο ΕΛΑΣ
αναδιοργανώθηκε και &ετονο&άστηκε σε ∆η&οκρατικό Στρατό Ελλάδας (∆ΣΕ). Τον
Ιούνιο του 1946 εGέστρεψε και ο Γεώργιος Β΄, &ετά το αGοτέλεσ&α δη&οψηφίσ&ατος
σχετικού &ε το Gολιτειακό.
Με δεδο&ένη την Gρόθεση των Βρετανών να αGοχωρήσουν αGό την Ελλάδα, η
ελληνική κυβέρνηση είχε ήδη στραφεί Gρος τις ΗΠΑ, τις οGοίες εGισκέφτηκε τον
∆εκέ&βριο του 1946 ο ΠρωθυGουργός Κωνσταντίνος Τσαλδάρης, ο οGοίος είχε
αναδειχθεί &ετά τις εκλογές του 1946.
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Από τα Δεκεμβριανά στον Εμφύλιο, 1944-1946
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Το Δόγμα Τρούμαν και η Έκβαση του Εμφυλίου
ΚατόGιν α&ερικανικής Gίεσης η κυβέρνηση Τσαλδάρη Gαραιτήθηκε και στις 24 Ιανουαρίου 1947 σχη&ατίστηκε
ευρύτερη κυβέρνηση συνεργασίας &ε νέο ΠρωθυGουργό τον ∆η&ήτριο Μάξι&ο. Οι ΗΠΑ εξέφρασαν εGίση&α τη
στήριξή τους στην Ελλάδα &ε το δόγ&α Τρού&αν Gου ανακοινώθηκε αGό τον Α&ερικανό Gρόεδρο στις 12
Μαρτίου 1947. Με βάση το δόγ&α Τρού&αν οι ΗΠΑ θα εξασφάλιζαν στην Ελλάδα οικονο&ική τεχνική και
στρατιωτική υGοστήριξη. Το σχέδιο για βοήθεια στην Ελλάδα εγκρίθηκε αGό το Κογκρέσο στις 10 Μαΐου και
στις 22 Μαΐου έγινε νό&ος του Α&ερικανικού κράτους.
Το δόγ&α Τρού&αν συνιστά την Gρώτη εGέ&βαση των ΗΠΑ στα εσωτερικά θέ&ατα &ίας άλλης χώρας, &ετά τον
δεύτερο Gαγκόσ&ιο Gόλε&ο, ενώ για την Ελλάδα ση&ατοδοτεί την αφετηρία της δεύτερης φάσης του ε&φυλίου.
Οι όροι της α&ερικανικής βοήθειας καθορίστηκαν &ε την υGογραφή της ελληνοα&ερικανικής συ&φωνίας στις
20 Ιουνίου 1947. Ση&αντική Gολιτική εξέλιξη στο διάστη&α αυτό υGήρξε ο αιφνίδιος θάνατος του Βασιλιά
Γεωργίου την 1η ΑGριλίου 1947. Τον Γεώργιο διαδέχτηκε ο &ικρότερός του αδελφός Παύλος.
Με την οικονο&ική και στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, ο κυβερνητικός στρατός εGεκράτησε και τον Οκτώβριο
του 1949 το στρατιωτικό σκέλος του αι&ατηρού ε&φυλίου Gολέ&ου έληξε &ε ήττα του ∆η&οκρατικού Στρατού.
Ο ε&φύλιος Gόλε&ος της Gεριόδου 1946-1949 αGοτελεί την κορυφαία και τραγικότερη αντιGαράθεση στην
ελληνική κοινωνία αGό την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, &ε &εγάλες ανθρώGινες αGώλειες και
δυσ&ενέστατες κοινωνικές, οικονο&ικές και Gολιτικές συνέGειες Gου σφράγισαν την &εταGολε&ική Gορεία της
Ελλάδας.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20

26

Η Οικονομική Κατάρρευση μετά την Απελευθέρωση
Είκοσι τρεις η&έρες &ετά την εGιστροφή της κυβέρνησης στις 18 Οκτωβρίου 1944, το οικονο&ικό σύστη&α της
χώρας κατέρρευσε. Η Gληθωριστική έξαρση βρισκόταν σε Gλήρη εξέλιξη, ενώ η νο&ισ&ατική και Gολιτική
αβεβαιότητα δυσχέραινε τη διαδικασία ανάκα&ψης της οικονο&ικής δραστηριότητας. Αν και οι δη&όσιες
δαGάνες δεν εGιβαρύνονταν Gλέον &ε τις δαGάνες υGοστήριξης των στρατευ&άτων κατοχής, εξακολουθούσαν,
ό&ως, να Gαρα&ένουν σε Gολύ υψηλά εGίGεδα, λόγω των αυξη&ένων εGιδο&άτων ανεργίας. Τα δη&όσια έσοδα
ήταν ελάχιστα και το φοροσυλλεκτικό σύστη&α της χώρας ήταν σχεδόν ανύGαρκτο.
Η δραχ&ή είχε χάσει Gαντελώς την αξία της ως &έσο οικονο&ικών συναλλαγών και διακράτησης Gλούτου, και
το κοινό χρησι&οGοιούσε ευρέως στις καθη&ερινές ε&Gορικές του συναλλαγές τη χρυσή λίρα Αγγλίας καθώς
και ξένα χαρτονο&ίσ&ατα.
Για τη χρη&ατοδότηση των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων η κυβέρνηση Gροσέφυγε στην εκδοτική &ηχανή. Ο
ρυθ&ός αύξησης της Gιστωτικής κυκλοφορίας εGιταχύνθηκε, Gροκαλώντας Gρωτοφανείς Gληθωριστικές
Gιέσεις. Στις 10 Νοε&βρίου, ο δείκτης κόστους ζωής στην Αθήνα ήταν 95 φορές &εγαλύτερος σε σχέση &ε την
τι&ή του δείκτη την 31η Οκτωβρίου.
Η Gιστωτική κυκλοφορία, εGίσης, αυξήθηκε αGό 295 τετράκις εκ. δραχ&ές κατά την η&έρα της αναχώρησης των
Γερ&ανών αGό την Αθήνα, σε 695 τετράκις εκ. στα τέλη του Οκτωβρίου και 6300 τετράκις εκ. δραχ&ές στις 10
Νοε&βρίου. Είχε τριGλασιασθεί εντός είκοσι η&ερών και εννεαGλασιασθεί στις εGό&ενες δέκα η&έρες. Η
ονο&αστική αξία της χρυσής αγγλικής λίρας αυξήθηκε αGό 2,6 τρισεκ. δραχ&ές στα τέλη Οκτωβρίου σε 43
τρισεκ. δραχ&ές στις αρχές Νοε&βρίου.
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Νομισματική Μεταρρύθμιση και Πρόγραμμα
Σταθεροποίησης, Νοέμβριος 1944
Μετά αGό συναντήσεις &ε την κυβέρνηση και τη ∆ιοίκηση της ΤράGεζας, το αGόγευ&α της
8ης Νοε&βρίου, Βρετανοί ε&Gειρογνώ&ονες Gου είχαν &ετακληθεί, κατέληξαν σε ένα
σχή&α νο&ισ&ατικής &εταρρύθ&ισης. Έδωσαν έ&φαση στην αναγκαιότητα GερικοGής των
δη&οσίων δαGανών, αύξησης των φορολογικών συντελεστών και έκδοσης εσωτερικού
χρέους. Για τη συγκράτηση της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας θεσGίστηκε ανώτατο όριο (2
δισεκ. νέες δραχ&ές) Gροκαταβολών και Gιστώσεων της ΤράGεζας Gρος το ∆η&όσιο.
ΕGιGλέον, για την εGανάκτηση της ε&Gιστοσύνης Gρος το εγχώριο νό&ισ&α,
αGοφασίστηκε η εισαγωγή της νέας δραχ&ής.
Η νέα δραχ&ή ορίστηκε ίση &ε 50 δισεκ. Gαλαιές δραχ&ές και ετέθη σε κυκλοφορία στις 11
Νοε&βρίου. Η συναλλαγ&ατική ισοτι&ία της δραχ&ής ως Gρος την αγγλική στρατιωτική
λίρα (British Military Authority, BMA) καθορίστηκε στις 600 δραχ&ές. Και τα δύο
νο&ίσ&ατα, τόσο η δραχ&ή όσο και η αγγλική στρατιωτική λίρα, αGοτελούσαν νό&ι&η
νο&ισ&ατική κυκλοφορία (legal tender). Καθιερώθηκε, εGίσης, η &ετατρεψι&ότητα αGό την
ΤράGεζα της Ελλάδος της νέας δραχ&ής, για χρη&ατικό Gοσό άνω των 12 χιλιάδων
δραχ&ών, σε αγγλικές στρατιωτικές λίρες, στην εGίση&α καθοριζό&ενη ισοτι&ία.
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Οι Επιπτώσεις της Νομισματικής Μεταρρύθμισης
Μετά τη νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση, η νο&ισ&ατική εGέκταση εξακολούθησε &ε την ίδια ένταση, &ε
αGοτέλεσ&α οι Gληθωριστικές Gροσδοκίες να &ην εGηρεαστούν δραστικά. ΑGό τις 11 Νοε&βρίου &έχρι
την 31η ∆εκε&βρίου, η Gροσφορά χρή&ατος αυξήθηκε κατά 239% και ο Gληθωρισ&ός ήταν 49%. Αν και
δεν υGήρχε Gλέον υGερGληθωρισ&ός, &ε τον ορισ&ό του Cagan (1956), δηλαδή άνω του 50% το &ήνα, εν
τούτοις δεν εGετεύχθη νο&ισ&ατική σταθερότητα. ΑGό τον Ιανουάριο του 1945, όταν τερ&ατίστηκαν οι
εχθροGραξίες, Gαρατηρήθηκε &ία βραχυχρόνια νο&ισ&ατική συγκράτηση. Ο ετήσιος Gληθωρισ&ός
&ειώθηκε σε 23%, ο ρυθ&ός αύξησης της Gροσφοράς χρή&ατος σε 131%, ενώ ο δείκτης των Gραγ&ατικών
εσόδων αGό τη φορολογία Gληθωρισ&ού αυξήθηκε αGό 0,96 σε 2,8, ένδειξη κάGοιας εGανάκτησης της
ε&Gιστοσύνης του κοινού Gρος το νό&ισ&α. Η αGοκλι&άκωση του Gληθωρισ&ού έγινε Gιο έντονη στους
εGό&ενους δύο &ήνες. Το Φεβρουάριο και Μάρτιο, ο ρυθ&ός αύξησης της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας
&ειώθηκε σε 58% και 35%, αντίστοιχα, και ο Gληθωρισ&ός τι&ών &ειώθηκε ανάλογα.
Τον ΑGρίλιο του 1945, η Gορεία των νο&ισ&ατικών δεικτών &εταστρέφεται και Gάλι. Νέα Gληθωριστική
έξαρση και υGοτι&ητικές Gιέσεις αGειλούν την οικονο&ία. Τα υψηλά δη&οσιονο&ικά ελλεί&&ατα
Gροκάλεσαν την αύξηση της Gιστωτικής κυκλοφορίας αGό 5 δισεκ. νέες δραχ&ές τον Ιανουάριο σε 13
δισεκ. το Μάρτιο, 21 δισεκ. τον ΑGρίλιο και 26 δισεκ. το Μάιο. Ο ετήσιος ρυθ&ός αύξησης του δείκτη
κόστους ζωής αυξήθηκε κατά 33% τον ΑGρίλιο και Μάιο, και η ισοτι&ία δραχ&ής/χρυσής λίρας αυξήθηκε
αGότο&α αGό 5.400 νέες δραχ&ές το Μάρτιο, σε 12.000 δραχ&ές τον ΑGρίλιο και 19.000 δραχ&ές το Μάιο.
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Γιατί δεν Απέδωσε η Νομισματική Μεταρρύθμιση
Η εισαγωγή της νέας δραχ&ής δεν αGοτέλεσε Gαράδειγ&α εGιτυχούς νο&ισ&ατικής &εταρρύθ&ισης. Το κυριότερο
&ειονέκτη&ά της ήταν ότι δεν Gροβλέφθηκε η εξαίρεση των GροGολε&ικών δανείων αGό την ανταλλαγή 1 νέας
δραχ&ής Gρος 50 δισεκ. Gαλαιές, &ε συνέGεια να υGάρξει ση&αντική αναδιανο&ή του Gλούτου και, το κυριότερο, να
εκ&ηδενισθεί το δη&όσιο χρέος και &εγάλο &έρος των αGοτα&ιεύσεων του αGοτα&ιευτικού κοινού. Η αδυνα&ία αυτή
της νο&ισ&ατικής &εταρρύθ&ισης ενίσχυσε τη δυσGιστία του κοινού Gρος τα χρεόγραφα του ∆η&οσίου και το
νό&ισ&α, &ε αGοτέλεσ&α την Gλήρη αGροθυ&ία διακράτησής του. ΄ΟGως είναι φυσικό, ση&ειώθηκε &ία νέα φυγή
Gρος το χρυσό. Οι ιδιωτικοί φορείς στράφηκαν και Gάλι στη χρυσή λίρα, ως το κυριότερο &έσο αGοθε&ατοGοίησης
Gλούτου και το Gιο αξιόGιστο &έτρο αξιών.
Η Gρώτη GροσGάθεια νο&ισ&ατικής σταθεροGοίησης κατέληξε σε αGοτυχία και για άλλους λόγους. Η Ελληνική
κυβέρνηση δεν Gεριέκοψε τις δαGάνες, αλλά και δεν εGέβαλε νέους φόρους, ούτε αύξησε τους φορολογικούς
συντελεστές. Παράλληλα, το σύστη&α συλλογής των φόρων είχε ήδη καταρρεύσει. Εξάλλου, η κυβέρνηση φάνηκε
αδύνα&η να αντι&ετωGίσει αGοτελεσ&ατικά το Gρόβλη&α της σGανιότητας των αγαθών. Μικρή ήταν η δυνατότητα
αύξησης της Gαραγωγής, αGοκατάστασης των συγκοινωνιών και εGανάληψης των εξωτερικών ε&Gορικών
συναλλαγών, αφού ο Gόλε&ος στη ∆υτική ΕυρώGη συνεχιζόταν.
Η Gολιτική κρίση, Gου άρχισε να διαφαίνεται αGό τα τέλη Νοε&βρίου, δυσχέρανε ακό&η Gερισσότερο την ανάληψη
της σταθεροGοιητικής GροσGάθειας. Μετά το ξέσGασ&α της ε&φύλιας δια&άχης &ε τα ∆εκε&βριανά, κάθε
GροσGάθεια οικονο&ικής ανόρθωσης στα&άτησε. Η κυβέρνηση Gροσέφυγε για άλλη &ία φορά στην εκδοτική
&ηχανή για την κάλυψη τόσο των εGειγουσών στρατιωτικών δαGανών, όσο και των τρεχουσών αναγκών του
δη&οσίου.
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Ο Υπερπληθωρισμός του 1944 και η Αποκλιμάκωσή του
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Το Πρόγραμμα Βαρβαρέσου, 1945
Η αGελGιστική κατάσταση του χρη&ατοGιστωτικού συστή&ατος υGαγόρευε την ανάγκη για
&ία νέα GροσGάθεια σταθεροGοίησης. Στις 4 Ιουνίου 1945 ετέθη σε εφαρ&ογή ένα νέο
σταθεροGοιητικό Gρόγρα&&α. Κύριος ε&Gνευστής του ήταν ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, Gου εκτός
αGό ∆ιοικητής της ΤράGεζας έγινε και ΑντιGρόεδρος της κυβέρνησης. Οι κύριες
κατευθυντήριες γρα&&ές του νέου σταθεροGοιητικού Gρογρά&&ατος συνοψίζονται σε:
1. αύξηση της εξωτερικής οικονο&ικής αρωγής Gρος την Ελλάδα,
2. εGιβολή Gεριορισ&ών και ελέγχων των εισαγωγών ε&Gορευ&άτων,
3. εGιβολή ελέγχων τι&ών και &ισθών και καθορισ&ός ανώτατων τι&ών Gώλησης βασικών
αγαθών διατροφής και ένδυσης,
4. αύξηση των ονο&αστικών και Gραγ&ατικών &ισθών των χα&ηλό&ισθων ιδιωτικών και
δη&οσίων υGαλλήλων.,
5. αGαγόρευση της χρήσης χρυσού και ξένων νο&ισ&άτων στις ιδιωτικές συναλλαγές,
6. υGοτί&ηση της δραχ&ής έναντι της στερλίνας και του δολαρίου. Η νέα ισοτι&ία της δραχ&ής
ως Gρος τη στερλίνα και το δολάριο καθορίστηκε στις 2.000 και 500 δραχ&ές, αντίστοιχα.
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Επιπτώσεις του Προγράμματος, Κοινωνικές Αντιδράσεις
και Παραίτηση Βαρβαρέσου
Οι εGιδράσεις του σταθεροGοιητικού Gρογρά&&ατος στα δη&οσιονο&ικά και
νο&ισ&ατικά &εγέθη ήταν σχεδόν ά&εσες. Κατά τους τρεις &ήνες της σταθεροGοίησης,
τα φορολογικά έσοδα ως Gοσοστό των δη&οσίων δαGανών αυξήθηκαν ση&αντικά, ενώ
ο ρυθ&ός της νο&ισ&ατικής εGέκτασης Gεριορίσθηκε. Ο &ηνιαίος Gληθωρισ&ός
&ειώθηκε σε 3.8% τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο ε&φανίστηκαν έντονες αντιGληθωριστικές
τάσεις (-8.8%). Η ισοτι&ία δραχ&ής/χρυσής λίρας &ειώθηκε σε 12.000 δραχ&ές τον
Ιούνιο και 16.000 δραχ&ές τον Ιούλιο, σε σύγκριση &ε 19.000 δραχ&ές το Μάιο.
[στόσο, το Gρόγρα&&α Gεριελά&βανε και ειδικό φόρο στα εισοδή&ατα αGό ακίνητη
Gεριουσία, ο οGοίος Gροκάλεσε &εγάλες αντιδράσεις, &αζικές διαδηλώσεις και έντονη
κοινωνική και Gολιτική αναταραχή.
Η κυβέρνηση και η διοίκηση αGοδείχθηκαν ανίκανες να αντι&ετωGίσουν την
κατάσταση. Με την Gαραίτηση του Βαρβαρέσου στις 2 ΣεGτε&βρίου 1945 αGό την
ΑντιGροεδρία της κυβέρνησης και ενά&ισι &ήνα αργότερα αGό τη ∆ιοίκηση της
ΤράGεζας, εγκαταλείφθηκε κάθε GροσGάθεια για σταθεροGοίηση.
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Η Αναζωπύρωση της Κρίσης
Με την εγκατάλειψη του σταθεροGοιητικού Gρογρά&&ατος, η οικονο&ία
αGειλήθηκε &ε νέα νο&ισ&ατική κρίση. ΑGό το ΣεGτέ&βριο του 1945, οι τι&ές
άρχισαν και Gάλι να αυξάνονται &ε έντονους ρυθ&ούς. Η GροοGτική
εGανάληψης του υGερGληθωρισ&ού ήταν Gλέον ορατή. Οι υGοτι&ητικές Gιέσεις
ήταν ιδιαίτερα έντονες. Η αγοραία τι&ή της χρυσής λίρας σχεδόν διGλασιάστηκε
&εταξύ Αυγούστου και ΣεGτε&βρίου, για να αυξηθεί ακό&η Gερισσότερο τους
εGό&ενους &ήνες: 30.000 δραχ&ές το ΣεGτέ&βριο, 44.000 δραχ&ές τον Οκτώβριο,
70.000 δραχ&ές το Νοέ&βριο και 182.000 δραχ&ές το ∆εκέ&βριο.
Η εGιταχυνό&ενη αύξηση του κόστους ζωής εGέφερε κατακόρυφη Gτώση των
Gραγ&ατικών &ισθών. ΑGό το ΣεGτέ&βριο έως το ∆εκέ&βριο, εκδηλώνονταν
καθη&ερινά αGεργίες και διαδηλώσεις εργαζο&ένων, &ε κύριο αίτη&α την
αύξηση των ονο&αστικών &ισθών. Η κοινωνική αναταραχή εGέφερε έντονη
Gολιτική κρίση, ενώ η οικονο&ία βάδισε ανεξέλεγκτα στην Gορεία &ίας νέας
κατάρρευσης.
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Η Αγγλοελληνική Συμφωνία και το Τρίτο Πρόγραμμα
Σταθεροποίησης, 1946
Τον Ιανουάριο του 1946, η Ελληνική κυβέρνηση Gροσέφυγε στην Μεγάλη Βρετανία για την Gαροχή οικονο&ικής και
τεχνικής βοήθειας για την αντι&ετώGιση του αδιεξόδου στο οGοίο είχε Gεριέλθει η εθνική οικονο&ία. Με την
Αγγλοελληνική Συ&φωνία της 24ης Ιανουαρίου ξεκινά η τρίτη GροσGάθεια δη&οσιονο&ικής και νο&ισ&ατικής
σταθεροGοίησης. Βρετανοί ε&Gειρογνώ&ονες καταφθάνουν στην Αθήνα για την κατάστρωση ενός σταθεροGοιητικού
Gρογρά&&ατος, Gου κύρια Gροτεραιότητα έδιδε στην ανα&όρφωση της δη&οσιονο&ικής διαχείρισης και στην εGιβολή
νο&ισ&ατικής Gειθαρχίας.
Η Βρετανία συ&φώνησε στη χορήγηση ενός άτοκου δανείου 10 εκ. στερλινών, το οGοίο θα έGρεGε να χρησι&οGοιηθεί ως
‘κάλυ&&α’ της Gιστωτικής κυκλοφορίας και Gαραιτήθηκε αGό κάθε αξίωσή της σχετικά &ε την αGοGληρω&ή των
Gολε&ικών χρεών του 1940-1941. Συ&φωνήθηκε το δάνειο να εξοφληθεί σε 10 ίσες ετήσιες δόσεις, εκκινώντας αGό την 1η
Ιουλίου 1951. Περαιτέρω, η Βρετανική κυβέρνηση συ&φώνησε στην Gώληση σε τι&ή κόστους καταναλωτικών αγαθών
(ρουχισ&ός, &ηχανή&ατα, γεωργικά εργαλεία) συνολικής αξίας 50 χιλιάδων στερλινών. ΥGοσχέθηκε εGίσης να Gαράσχει
τεχνική βοήθεια σε ευρεία κλί&ακα &ε την εγκατάσταση ειδικών ε&Gειρογνω&όνων στα αρ&όδια υGουργεία, όGως και να
εGισκευάσει τις ζη&ιές στην Gαραγωγική υGοδο&ή της χώρας.
Η Ελληνική κυβέρνηση υGοχρεώθηκε να αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές, να Gερικόψει τις δη&όσιες δαGάνες και
να αναλάβει Gρωτοβουλίες βελτίωσης του φοροεισGρακτικού &ηχανισ&ού. Για το σκοGό αυτό ανέλαβε την υGοχρέωση να
καταστρώσει ένα Gρόγρα&&α δη&οσιονο&ικής Gροσαρ&ογής και να δη&οσιεύει &ηνιαίες καταστάσεις των εσόδων και
εξόδων για τον έλεγχο της Gροόδου της εκτέλεσης του σταθεροGοιητικού Gρογρά&&ατος. ΥGοχρεώθηκε, εGίσης, να
Gροσαρ&όσει τους &ισθούς στο εGίGεδο των τι&ών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αγοραστική ικανότητα των χα&ηλότερων
εισοδη&ατικών τάξεων, όGως και να καθιερώσει αυστηρούς ελέγχους στις τι&ές. Τέλος, η Ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την
υGοχρέωση να καταθέσει ως ‘κάλυ&&α’ του ελληνικού νο&ίσ&ατος σε ειδικό λογαριασ&ό στην ΤράGεζα της Αγγλίας 15 εκ.
στερλίνες εGιGλέον των 10 εκ., ώστε το συνολικό ‘κάλυ&&α’ να ανέλθει σε 25 εκ. στερλίνες.
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Επιπτώσεις του Προγράμματος του 1946
Η δραχ&ή υGοτι&ήθηκε και η ισοτι&ία &ε τα άλλα νο&ίσ&ατα καθορίστηκε κοντά στις τι&ές της
ελεύθερης ‘&αύρης’ αγοράς. Η ισοτι&ία δραχ&ής/στερλίνας καθορίστηκε στις 20.000 δραχ&ές και η
ισοτι&ία δραχ&ής/δολαρίου στις 5.000 δραχ&ές. Για τη διακράτηση σταθερής της ισοτι&ίας, η ΤράGεζα
της Ελλάδος Gουλούσε αGεριόριστα χρυσό και συνάλλαγ&α &έσω Gράξεων ανοικτής αγοράς.
Οι εGιδράσεις του σταθεροGοιητικού Gρογρά&&ατος ήταν ά&εσες.
Η βελτίωση των δη&οσιονο&ικών δεικτών Gροκάλεσε &ία ευνοϊκή εξέλιξη των νο&ισ&ατικών
&εγεθών. Κατά το οικονο&ικό έτος 1945-46, το Gοσοστό των συνολικών εσόδων αυξήθηκε στο 59%
των συνολικών δη&οσίων δαGανών, συγκρινό&ενο &ε &όνο 22% το Gροηγού&ενο έτος (1944-45). Ο
&ηνιαίος Gληθωρισ&ός &ειώθηκε αGό 113% τον Ιανουάριο του 1946 σε 2% το Μάρτιο. ΑGό τον ΑGρίλιο
&έχρι το ∆εκέ&βριο, ο &ηνιαίος ρυθ&ός αύξησης των τι&ών δεν ξεGέρασε το 4%. [ς εκ τούτου, οι
συναλλαγ&ατικές διακυ&άνσεις Gεριορίσθηκαν ση&αντικά.
Η ισοτι&ία δραχ&ής/στερλίνας κυ&αινόταν &εταξύ &ιας ελάχιστης τι&ής 13.000 δραχ&ές το Μάιο,
και &ιας &έγιστης τι&ής 13.700 δραχ&ές το ∆εκέ&βριο. Η GροσGάθεια της σταθεροGοίησης
υGοστηρίχθηκε σε &εγάλο βαθ&ό αGό την άνοδο της οικονο&ικής δραστηριότητας. Ο όγκος της
βιο&ηχανικής Gαραγωγής αυξήθηκε το 1946 κατά 64% σε σχέση &ε το 1945, και 18,5% το Gρώτο
εξά&ηνο του 1947. Κατά έναν υGολογισ&ό (Ζολώτας 1950, σελ. 41), το εθνικό εισόδη&α το 1946
αυξήθηκε στο &ισό GερίGου του GροGολε&ικού.
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Η Αποκλιμάκωση του Υπερπληθωρισμού, 1945-1946
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Το τέλος του Υπερπληθωρισμού
Οι ευνοϊκές δη&οσιονο&ικές και νο&ισ&ατικές εξελίξεις εξακολούθησαν σε
όλη τη διάρκεια του 1947. Κατά τη δη&οσιονο&ική χρήση 1946-47, το Gοσοστό
των συνολικών εσόδων στο σύνολο των δη&οσίων δαGανών ανήλθε σε 65%.
Λα&βάνοντας ό&ως υGόψη τα έκτακτα έσοδα αGό τη διάθεση εφοδίων &έσω
των συ&&αχικών δυνά&εων και της UNRRA (αντιGροσώGευαν το 32% του
συνόλου των εσόδων), οι δη&όσιες δαGάνες, ως Gοσοστό στο σύνολο των
εσόδων, &ειώθηκαν σε 105%, δηλώνοντας ση&αντική βελτίωση. Ο &έσος
&ηνιαίος ρυθ&ός αύξησης της Gροσφοράς χρή&ατος και του δείκτη κόστους
ζωής ήταν 4,9% και 3,4%, αντίστοιχα.
Η χαλιναγώγηση των Gληθωριστικών Gροσδοκιών κατέστη δυνατή &όνο
&ετά την Gαρέλευση 15 &ηνών και την ανάληψη τριών διαδοχικών
σταθεροGοιητικών Gρογρα&&άτων. Έτσι εGήλθε και το τέλος του
υGερGληθωρισ&ού.
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Η Αποκλιμάκωση του Πληθωρισμού, 1947-1949
12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%

-6.0%

-8.0%

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20

39

Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική 1946-1949
Παρά το ότι ο Gληθωρισ&ός αGοτελούσε &ία αGό τις κυριότερες αιτίες της οικονο&ικής αβεβαιότητας, Gου ‘Gάγωνε’ τα
σχέδια τόσο των αGοτα&ιευτών όσο και των εGενδυτών, η ΤράGεζα της Ελλάδος και η Νο&ισ&ατική ΕGιτροGή δεν
αντι&ετώGισαν την καταGολέ&ησή του ως αGοκλειστικό στόχο ά&εσης Gροτεραιότητας. Αντιθέτως, ακολούθησαν &ία
σταδιακή και εκλεκτική Gροσέγγιση, εGιχειρώντας να ικανοGοιήσουν ταυτοχρόνως δύο αντικρουό&ενους στόχους, αGό τη
&ία την υGοβοήθηση της ανάκα&ψης της Gαραγωγής και αGό την άλλη τη συγκράτηση των Gληθωριστικών Gιέσεων. Η
Gολιτική αυτή δεν ικανοGοιούσε ούτε εκείνους Gου GροσέβλεGαν σε σύντο&η εξάλειψη του υψηλού Gληθωρισ&ού, ούτε
εκείνους Gου ήθελαν Gερισσότερο άνετη Gιστοδότηση.
΄Ενα ση&αντικό στοιχείο του σταθεροGοιητικού Gρογρά&&ατος του 1946, ήταν η σταδιακή βελτίωση των δη&οσίων
οικονο&ικών.
Αξίζει Gάντως να ση&ειωθούν τρία χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της βελτίωσης.
Πρώτον, ση&αντικό &έρος της αύξησης των εσόδων ήταν Gροσωρινό, καθώς Gοσοστό άνω του 30% των συνολικών εσόδων
της χρήσης 1946-47 οφείλονταν στην εκGοίηση των εφοδίων της ξένης βοήθειας.
∆εύτερον, το &εγαλύτερο &έρος της αύξησης των δαGανών, λόγω της αναζωGύρωσης του ε&φυλίου Gολέ&ου, δεν
ε&φανιζόταν στον GροϋGολογισ&ό αλλά καλύφθηκε αGό τη Βρετανική κυβέρνηση, &έσω της χορήγησης Gολε&ικού υλικού
αξίας 400 δισεκ. δραχ&ών.
Τρίτον, οι εκτός GροϋGολογισ&ού δαGάνες του ∆η&οσίου Gαρέ&ειναν υψηλές, &ε αGοτέλεσ&α οι χορηγήσεις της ΤράGεζας
της Ελλάδος Gρος το ∆η&όσιο για την κάλυψη των αναγκών του, να Gαρα&ένουν εGίσης σε υψηλά εGίGεδα. Πάντως,
&εγάλο &έρος των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων καλυGτόταν αGό την ξένη βοήθεια, της οGοίας η διαχείριση γινόταν &έσω
της ΤράGεζας της Ελλάδος.
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Οι Πωλήσεις Χρυσών Λιρών
΄Ενα αGό τα Gιο ση&αντικά στοιχεία της νο&ισ&ατικής Gολιτικής Gου συνέβαλαν στον Gεριορισ&ό της
νο&ισ&ατικής αστάθειας και στον έλεγχο των νο&ισ&ατικών εGεκτάσεων ήταν η καθιέρωση της
&ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής σε χρυσό, &έσω των Gωλήσεων χρυσών λιρών αGό την ΤράGεζα της Ελλάδος. Η
Gολιτική αυτή εγκαινιάσθηκε το Φεβρουάριο του 1946, &ε τον αναγκαστικό νό&ο 944 Περί Αγορα,ωλησίας Χρυσού
και Χρυσών Νο"ισ"άτων, και στόχευε στην ικανοGοίηση της ζήτησης χρυσών λιρών εκ &έρους του κοινού, σε
ελεγχό&ενες δραχ&ικές τι&ές. Στόχοι ήταν η συγκράτηση των Gληθωριστικών Gροσδοκιών, η αGορρόφηση &έρους
της υGερβάλλουσας δραχ&ικής ρευστότητας και η αGοδυνά&ωση των Gληθωριστικών Gιέσεων. η Gολιτική αυτή
είχε σχεδιασθεί ως βραχυGρόθεσ&ο &έτρο, συνεχίσθηκε έως και το 1952, όταν η υGερβάλλουσα ζήτηση χρυσών
λιρών, &ετά αGό &ία έξαρση τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο, &ειώθηκε δρα&ατικά.
ΕGρόκειτο για &ία ιδιότυGη Gολιτική ανοικτής αγοράς. Οι χρυσές λίρες χρησί&ευαν κυρίως ως &ονάδα &έτρησης
αξιών και αGοθε&ατοGοίησης Gλούτου, και όχι τόσο ως &έσο Gληρω&ών. Καθώς εGρόκειτο για &ονάδα &έτρησης
αξιών, η τι&ή τους σε δραχ&ές ήταν ένας ση&αντικός δείκτης του Gληθωρισ&ού. Η συγκράτηση της τι&ής τους
&έσω των Gωλήσεών τους αGό την ΤράGεζα της Ελλάδος συγκρατούσε συνεGώς και τις Gληθωριστικές
Gροσδοκίες. Παράλληλα, συντελούσε και στον Gεριορισ&ό των &έσων Gληρω&ών, καθώς οι χρυσές λίρες δεν ήταν
ισότι&ο &έσο Gληρω&ών &ε τις χάρτινες δραχ&ές.
Η Gολιτική Gωλήσεων χρυσών λιρών αφενός αGοδείκνυε στο κοινό τη &ετατρεψι&ότητα των χάρτινων δραχ&ών,
αυξάνοντας έτσι την αξιοGιστία του νο&ισ&ατικού συστή&ατος, και αφετέρου &είωνε τη ρευστότητα της
οικονο&ίας.
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Η Τιμή της Χρυσής Λίρας, 1946-1949
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Η Συναλλαγματική Πολιτική
Αντίστοιχες εGιδιώξεις είχε και η συναλλαγ&ατική Gολιτική. Προκει&ένου να &ετριασθούν οι
Gληθωριστικές Gιέσεις, η ΤράGεζα της Ελλάδος εGεδίωξε αGό την αρχή τη σταθεροGοίηση της
συναλλαγ&ατικής ισοτι&ίας της δραχ&ής. Η εGιδίωξη αυτή έγινε ε&φανής &ετά τη νο&ισ&ατική
&εταρρύθ&ιση του 1944, &ε την GροσGάθεια σταθεροGοίησης της τι&ής της νέας δραχ&ής έναντι
της στρατιωτικής αγγλικής λίρας, καθώς εGίσης και &ετά την υGοτί&ηση του Ιουνίου του 1945.
[στόσο, οι αGοτυχίες των σταθεροGοιητικών Gρογρα&&άτων, η ανεGάρκεια του Gαραγωγικού
&ηχανισ&ού, η κακή δη&οσιονο&ική κατάσταση και η χαλαρή νο&ισ&ατική Gολιτική δεν
εGέτρεψαν τη διατήρηση αυτής της Gολιτικής. ΄Ετσι, η υGοτί&ηση του Ιανουαρίου του 1946
κατέστη αναGόφευκτη.
Σύντο&α, ό&ως, και αυτή η υGοτί&ηση αGοδείχθηκε ανεGαρκής, και οι ισοτι&ίες της δραχ&ής
άρχισαν να υφίστανται νέες Gιέσεις. Εν όψει της συναλλαγ&ατικής στενότητας και της
αGώλειας ανταγωνιστικότητας, λόγω του συνεχιζό&ενου Gληθωρισ&ού, η κυβέρνηση αντί για
&ία νέα υGοτί&ηση του νο&ίσ&ατος &ε αGελευθέρωση της αγοράς συναλλάγ&ατος, καθιέρωσε
τον Οκτώβριο του 1947 ένα σύστη&α εGιδότησης των εξαγωγών και αGοθάρρυνσης των
εισαγωγών, &έσω των λεγό&ενων α,οδεικτικών συναλλάγ"ατος.
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Τα Αποδεικτικά Συναλλάγματος, 1947
Οι εξαγωγείς, αλλά και όσοι εισήγαγαν συνάλλαγ&α στη χώρα, όταν Gουλούσαν στην ΤράGεζα της Ελλάδος το
συνάλλαγ&ά τους έGαιρναν και ένα αGοδεικτικό για το Gοσό Gου είχαν εισάγει. Τα αGοδεικτικά αυτά ήταν αGαραίτητα
Gροκει&ένου να αγορασθεί συνάλλαγ&α αGό τους εισαγωγείς και ήταν διαGραγ&ατεύσι&α.
Η αρχική εισαγωγή του συστή&ατος αυτού ισοδυνα&ούσε &ε de facto υGοτί&ηση της δραχ&ής, καθώς οι εξαγωγείς άρχισαν
να εισGράττουν την εGίση&η ισοτι&ία συν την τι&ή του αGοδεικτικού, και οι εισαγωγείς Gλήρωναν την εGίση&η ισοτι&ία συν
την τι&ή του αGοδεικτικού. ΥGολογίζεται ότι η τι&ή του αGοδεικτικού κατά την εισαγωγή του συστή&ατος ήταν GερίGου
5.000 δραχ&ές ανά λίρα ή 1.250 δραχ&ές ανά δολάριο. ∆ηλαδή, η εισαγωγή του συστή&ατος ισοδυνα&ούσε &ε ά&εση
υGοτί&ηση της δραχ&ής κατά 20%.
Αν το σύστη&α των αGοδεικτικών συναλλάγ&ατος λειτουργούσε ελεύθερα, θα είχε τα ίδια αGοτελέσ&ατα &ε ένα σύστη&α
κυ&αινό&ενων ισοτι&ιών. Η τι&ή των αGοδεικτικών θα κυ&αινόταν &ε τρόGο Gου θα εξασφάλιζε συνεχή εξισορρόGηση της
ζήτησης και Gροσφοράς συναλλάγ&ατος. [στόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Προκει&ένου να Gεριορισθεί η συναλλαγ&ατική
και νο&ισ&ατική αβεβαιότητα, η ΤράGεζα της Ελλάδος Gαρενέβαινε στην αγορά αGοδεικτικών, για να εξο&αλύνει τις
διακυ&άνσεις της τι&ής τους. Η Gολιτική αυτή ήταν άλλωστε συνεGής &ε την Gολιτική Gώλησης χρυσών λιρών.
Η ΤράGεζα, ό&ως, δεν &Gορούσε να ε&Gοδίσει τη σταδιακή αύξηση της τι&ής των αGοδεικτικών, ιδίως κατά τους Gρώτους
7-8 &ήνες της εφαρ&ογής του συστή&ατος. Η τι&ή τους αυξήθηκε αρκετές φορές, &ε αGοτέλεσ&α να φτάσουν σταδιακά τις
5.000 δραχ&ές ανά δολάριο τον Ιούνιο του 1948 αGό 1.250 δραχ&ές ανά δολάριο τον Οκτώβριο του 1947. ΄Εκτοτε, η τι&ή τους
σταθεροGοιήθηκε στις 10.000 δραχ&ές ανά δολάριο και 22.000 δραχ&ές ανά στερλίνα. Στις 21 ΣεGτε&βρίου 1949 υGήρξε νέα
αναGροσαρ&ογή της τι&ής των αGοδεικτικών συναλλάγ&ατος. Η αναGροσαρ&ογή αυτή ισοδυνα&ούσε &ε νέα υGοτί&ηση
της δραχ&ής έναντι του δολαρίου κατά 33,3% και της στερλίνας κατά 24,8%. Οι νέες ισοτι&ίες της δραχ&ής καθορίστηκαν &ε
βάση τις νέες τι&ές των αGοδεικτικών συναλλάγ&ατος: 15.000 δραχ&ές ανά δολάριο και 42.000 δραχ&ές ανά στερλίνα.
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Η Υποτίμηση του 1949
Στις 21 ΣεGτε&βρίου 1949 καθορίστηκαν νέες ισοτι&ίες της δραχ&ής &ε
βάση τις νέες τι&ές των αGοδεικτικών συναλλάγ&ατος: 15.000 δραχ&ές
ανά δολάριο και 42.000 δραχ&ές ανά στερλίνα. Η αναGροσαρ&ογή αυτή
ισοδυνα&ούσε &ε νέα υGοτί&ηση της δραχ&ής έναντι του δολαρίου κατά
33,3% και της στερλίνας κατά 24,8%.
Η υGοτί&ηση του 1949 είχε &εγαλύτερη εGιτυχία αGό τις Gροηγού&ενες,
διότι συνδυάστηκε &ε την υGοτί&ηση της στερλίνας και όλων των
ευρωGαϊκών νο&ισ&άτων έναντι του δολαρίου, έγινε σε εGοχή Gου ο
Gληθωρισ&ός είχε &ετριασθεί και συνέGεσε &ε την ουσιαστική λήξη του
ε&φυλίου Gολέ&ου.
ΕGιGλέον, συνοδεύτηκε &ε &έτρα Gου αGέτρεψαν την ά&εση ύψωση των
τι&ών των εισαγό&ενων, και έτσι αGεφεύχθη η Gληθωριστική έκρηξη.
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Ο Ρόλος της Ξένης Βοήθειας
Ένα αGό τα Gιο ση&αντικά ίσως στοιχεία της
σταθεροGοιητικής GροσGάθειας &ετά το 1946
ήταν η αύξηση της ξένης βοήθειας και η
χαλάρωση ορισ&ένων αGό τους Gεριορισ&ούς
στις εισαγωγές. Με τον τρόGο αυτό, εGετεύχθη
ο ο&αλότερος εφοδιασ&ός της αγοράς και έτσι
συγκρατήθηκαν οι Gληθωριστικές Gιέσεις.
Η ξένη βοήθεια αρχικά Gροερχόταν αGό τη
Βρετανία και &ετά το 1947 αGό τις ΗΠΑ, &ε την
εφαρ&ογή του δόγ&ατος Truman.
Το 1948 η Ελλάδα εντάχθηκε και στο Σχέδιο
Marshall, Gου υλοGοίησαν οι ΗΠΑ για την
Gαροχή βοήθειας για την ανασυγκρότηση των
οικονο&ιών της ∆υτικής ΕυρώGης.
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Ξένη Βοήθεια, 1944-1946
Α&έσως &ετά την αGελευθέρωση, Gαραχωρήθηκε στην Ελλάδα ση&αντική ξένη βοήθεια, αρχικά αGό την
Στρατιωτική ΥGηρεσία Αρωγής (Military Liaison ή ML) της Μεγάλης Βρετανίας και κατόGιν αGό τη
∆ιοίκηση Περίθαλψης και Ανασυγκρότησης των Ηνω&ένων Εθνών (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration, ή UNRRA).
Με τις εισαγωγές τροφί&ων, ειδών ι&ατισ&ού, &ηχανη&άτων και Gρώτων υλών αντι&ετωGίσθηκαν οι
βασικές ανάγκες του Gληθυσ&ού και άρχισε &ία Gρώτη GροσGάθεια ανασυγκρότησης του Gαραγωγικού
&ηχανισ&ού. ΑGό την αGελευθέρωση έως και το Μάρτιο του 1945, η ML είχε διανεί&ει, δωρεάν κατά το
&εγαλύτερο &έρος τους, 142.000 τόνους τρόφι&α και 61.000 τόνους καύσι&α, ι&ατισ&ό, γεωργικά εφόδια
κ.λG. Ακό&η, εισήγαγε 943 αυτοκίνητα και 135 ελκυστήρες. Μεταξύ ΑGριλίου 1945 και Μαΐου 1947, η
UNRRA έφερε στην Ελλάδα εφόδια αξίας 416,2 εκ. δολαρίων, εκ των οGοίων Gερισσότερα αGό τα &ισά ήταν
τρόφι&α και είδη ι&ατισ&ού και ιατροφαρ&ακευτικής Gερίθαλψης. Το &εγαλύτερο &έρος αGό τα εφόδια της
UNRRA διετέθησαν στον Gληθυσ&ό σε τι&ές Gου ορίζονταν αGό ειδική εGιτροGή, και τα έσοδα
Gεριέρχονταν στο κράτος. Τα έσοδα αυτά υGήρξαν ση&αντική Gηγή εσόδων για το ∆η&όσιο.
Ση&αντικό ρόλο έGαιξαν, ό&ως, και οι Gαροχές της Συ&φωνίας του Λονδίνου, της 24ης Ιανουαρίου 1946 (10
εκ. στερλίνες), καθώς και τα δάνεια &ε ευνοϊκούς όρους αGό τις ΗΠΑ (115 εκ. δολάρια). Οι Gαροχές αυτές
χρησι&οGοιήθηκαν για τη σταθεροGοίηση της δραχ&ής, τη χρη&ατοδότηση εισαγωγών ειδών ι&ατισ&ού,
υλικών και &ηχανη&άτων, την αGοκατάσταση των συγκοινωνιών, την οργάνωση των ενόGλων δυνά&εων
και την ανασυγκρότηση του ελληνικού ε&Gορικού στόλου (&ε Gλοία τύGου Liberty).
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Το Δόγμα Truman, 1947
Στα τέλη του 1946, η Βρετανία δήλωσε ότι αδυνατούσε να συνεχίσει την Gαροχή οικονο&ικής
βοήθειας Gρος την Ελλάδα. Η κυβέρνηση στράφηκε τότε Gρος τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οGοίων
αGέστειλε τον Ιανουάριο του 1947 την εGιτροGή Porter, Gροκει&ένου να &ελετήσει τις ανάγκες της
χώρας. Πριν, ό&ως, η εGιτροGή τελειώσει το έργο της, εξαγγέλθηκε το ∆όγ&α Truman.
Το ∆όγ&α Truman ήταν η Gολιτική Gου διατύGωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Harry Truman σε ο&ιλία του
στις 12 Μαρτίου 1947, δηλώνοντας Gως οι Ηνω&ένες Πολιτείες θα υGοστήριζαν την Ελλάδα και την
Τουρκία οικονο&ικά και στρατιωτικά για να αGοτρέψει την Gτώση τους στην Σοβιετική εGιρροή. Το
∆όγ&α εGεκτάθηκε ανεGίση&α για να γίνει η βάση της Α&ερικανικής Gολιτικής στον Ψυχρό Πόλε&ο
σε όλη την ΕυρώGη και τον κόσ&ο. ΜετατόGισε την Α&ερικανική εξωτερική Gολιτική Gρος τη
Σοβιετική Ένωση αGό την χαλάρωση της έντασης (détente) σε &ια Gολιτική ανάσχεσης της
Σοβιετικής εGέκτασης.
Για την Ελλάδα, διετέθησαν 300 εκ. δολάρια, τα &ισά GερίGου για στρατιωτικές δαGάνες και τα άλλα
&ισά ως οικονο&ική βοήθεια. ∆όθηκαν εGίσης εGιGλέον 50 εκ. δολάρια για την αγορά εφοδίων για τον
Gληθυσ&ό. Για τη διαχείριση της βοήθειας, δη&ιουργήθηκε ειδικός οργανισ&ός. Η βοήθεια αυτή
αντικατέστησε τη βοήθεια &έσω της UNRRA έως ότου υλοGοιηθεί το σχέδιο Marshall, Gου κάλυGτε
τις χώρες της ∆υτικής ΕυρώGης και την Ελλάδα.
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Το Σχέδιο Marshall, 1948-1952
Το Σχέδιο Marshall (εGίση&α το ΕυρωGαϊκό Πρόγρα&&α Ανάκα&ψης) ήταν &ια α&ερικανική Gρωτοβουλία Gου
εγκρίθηκε το 1948 για να βοηθήσει την ανασυγκρότηση των οικονο&ιών της ∆υτικής ΕυρώGης, Οι Ηνω&ένες
Πολιτείες διέθεσαν Gάνω αGό 12 δισεκατο&&ύρια δολάρια (σχεδόν 100 δισεκατο&&ύρια δολάρια σε δολάρια ΗΠΑ
του 2018) σε βοήθεια για την ανασυγκρότηση των δυτικοευρωGαϊκών οικονο&ιών. Αντικαθιστώντας &ια
Gροηγού&ενη Gρόταση για σχέδιο Morgenthau, το σχέδιο λειτούργησε για τέσσερα χρόνια αρχίζοντας στις 3
ΑGριλίου 1948.
Οι στόχοι των Ηνω&ένων Πολιτειών ήταν η ανασυγκρότηση των κατεστρα&&ένων αGό τον Gόλε&ο οικονο&ιών, η
άρση των ε&Gορικών φραγ&ών, ο εκσυγχρονισ&ός της βιο&ηχανίας, η βελτίωση της ευρωGαϊκής ευη&ερίας και η
Gρόληψη της διάδοσης του κο&&ουνισ&ού. Το σχέδιο Marshall αGαιτούσε &είωση των διακρατικών ε&Gοδίων,
αGελευθέρωση των οικονο&ιών &ε την κατάργηση Gολλών κανονιστικών ρυθ&ίσεων και ενθάρρυνε την αύξηση της
Gαραγωγικότητας καθώς και την υιοθέτηση σύγχρονων εGιχειρη&ατικών διαδικασιών.
Η ενίσχυση του σχεδίου Marshall &οιράστηκε &εταξύ των συ&&ετεχόντων κρατών κατά Gροσέγγιση σε κατά
κεφαλήν βάση. Ένα &εγαλύτερο Gοσοστό δόθηκε στις &εγάλες βιο&ηχανικές χώρες, καθώς η εGικρατούσα άGοψη
ήταν ότι η αναζωογόνησή τους ήταν αGαραίτητη για τη γενική ευρωGαϊκή ανάκα&ψη. ΚάGως Gερισσότερη κατά
κεφαλήν βοήθεια κατευθύνθηκε εGίσης Gρος τις συ&&αχικές χώρες, &ε λιγότερη βοήθεια για εκείνες Gου ήταν
&έρος του Άξονα ή Gαρέ&ειναν ουδέτερες. Ο &εγαλύτερος αGοδέκτης των χρη&άτων του σχεδίου Marshall ήταν το
Ηνω&ένο Βασίλειο (το οGοίο έλαβε GερίGου το 26% του συνόλου), ακολουθού&ενο αGό τη Γαλλία (18%) και τη
∆υτική Γερ&ανία (11%). ∆εκαοκτώ ευρωGαϊκές χώρες, &εταξύ των οGοίων και η Ελλάδα, έλαβαν βοήθεια αGό το
Σχέδιο Marshall.
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Το Σχέδιο Marshall και η Ελλάδα
Μέσω του σχεδίου Marshall, διετέθη στην Ελλάδα GερίGου ένα δισεκατο&&ύριο δολάρια. Η χορηγού&ενη
βοήθεια ήταν τόσο ά&εση όσο και έ&&εση. Η ά&εση βοήθεια συνίστατο σε χρη&ατική βοήθεια σε δολάρια για
την αγορά αγαθών αGό τις ΗΠΑ. Η έ&&εση βοήθεια έλαβε τη &ορφή των τραβηκτικών δικαιω&άτων
(drawing rights) για την Gληρω&ή των εισαγό&ενων αγαθών αGό άλλες ευρωGαϊκές χώρες. Με άλλα λόγια,
τα ε&Gορικά ελλεί&&ατα σε δι&ερείς συ&φωνίες &εταξύ των ευρωGαϊκών χωρών χρη&ατοδοτούνταν &έσω
των δικαιω&άτων αυτών.
Προκει&ένου να εκτα&ιευθεί η βοήθεια, η Ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε την υGοχρέωση να συντάξει ένα
τετραετές Gρόγρα&&α ανασυγκρότησης για την Gερίοδο 1948-52. Το Gρόγρα&&α αυτό, Gαρά το ότι δεν
εφαρ&όσθηκε Gαρά &όνο εν &έρει, ήταν η Gρώτη ίσως GροσGάθεια ολοκληρω&ένου οικονο&ικού
Gρογρα&&ατισ&ού στην Ελλάδα.
Μέσω του σχεδίου Marshall, χρη&ατοδοτήθηκε η ανασυγκρότηση του κρατικού, γεωργικού και βιο&ηχανικού
το&έα, καλύφθηκαν σε &εγάλο βαθ&ό τα ελλεί&&ατα του κρατικού GροϋGολογισ&ού και έγιναν ορισ&ένα
βασικά έργα υGοδο&ής.
Σε αντίθεση &ε τη βοήθεια Gου διετέθη στη χώρα α&έσως &ετά την αGελευθέρωση, το σχέδιο Marshall δεν
χρησι&οGοιήθηκε &όνο για τη στήριξη της κατανάλωσης.
Παρά τις αδυνα&ίες της δη&όσιας διοίκησης, Gου δεν εGέτρεψαν την Gιο αGοτελεσ&ατική χρησι&οGοίησή της,
η Α&ερικανική οικονο&ική βοήθεια έGαιξε ση&αντικό ρόλο στη &εταGολε&ική ανασυγκρότηση της Ελλάδας.
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Συμπεράσματα
Μετά την κατοχή η χώρα είχε ανάγκη αGό ταχεία οικονο&ική ανασυγκρότηση και αGοκατάσταση της
νο&ισ&ατικής σταθερότητας. Λόγω του ε&φυλίου Gολέ&ου και των συνεGειών του για τα
δη&οσιονο&ικά ελλεί&&ατα και την αGοκατάσταση της γεωργικής Gαραγωγής και των συγκοινωνιών,
η Gορεία της νο&ισ&ατικής σταθεροGοίησης υGήρξε εξαιρετικά βραδεία, ενώ &εγάλες δυσκολίες
συνάντησε και η γενικότερη οικονο&ική ανασυγκρότηση.
Για &ία ακό&η φορά, &ετά αGό &ία &εγάλη Gαγκόσ&ια σύρραξη, η ανασυγκρότηση της χώρας
καθυστέρησε αGό νέες Gολε&ικές GεριGέτειες. Μετά τον Α΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο υGήρξε η Μικρασιατική
εκστρατεία και καταστροφή, και &ετά τον Β΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο ο ε&φύλιος. Και στις δύο GεριGτώσεις,
τα δη&όσια οικονο&ικά αGοσταθεροGοιήθηκαν, &ε συνέGεια να ε&Gοδισθεί η αGοκατάσταση ενός
σταθερού νο&ισ&ατικού καθεστώτος και να καθυστερήσει η ανάκα&ψη της οικονο&ίας.
Τέλος, ένα αGό τα Gιο ση&αντικά ίσως στοιχεία της σταθεροGοιητικής GροσGάθειας &ετά το 1946 ήταν
η αύξηση της ξένης βοήθειας και η χαλάρωση ορισ&ένων αGό τους Gεριορισ&ούς στις εισαγωγές. Με
τον τρόGο αυτό, εGετεύχθη ο ο&αλότερος εφοδιασ&ός της αγοράς και έτσι συγκρατήθηκαν οι
Gληθωριστικές Gιέσεις, αλλά κρίθηκε και το αGοτέλεσ&α του ε&φυλίου Gολέ&ου.
Η ξένη βοήθεια αρχικά Gροερχόταν αGό τη Βρετανία και &ετά το 1947 αGό τις ΗΠΑ, &ε την εφαρ&ογή
του δόγ&ατος Truman. Το 1948 η Ελλάδα εντάχθηκε και στο Σχέδιο Marshall, Gου υλοGοίησαν οι ΗΠΑ
για την Gαροχή βοήθειας για την ανασυγκρότηση των οικονο&ιών της ∆υτικής ΕυρώGης.
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