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H Μεταπολεμική Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας
και το Οικονομικό ‘Θαύμα’ της Περιόδου 1953-1973
H λήξη του ε&φυλίου ?ολέ&ου ση&ατοδότησε &ία νέα ?ερίοδο για την ελληνική οικονο&ία, αφού εξέλι?ε ?λέον ένα
α?ό τα ση&αντικότερα ε&?όδια για την ε?ίτευξη της σταθερο?οίησης και της ?αραγωγικής ανασυγκρότησης της
οικονο&ίας. Παρά το ότι για αρκετά ακό&η χρόνια η ?ολιτική κατάσταση ?αρέ&εινε ασταθής, άρχισαν να
δη&ιουργούνται οι συνθήκες για &ία α?ό τις &ακρύτερες ?εριόδους ταχείας οικονο&ικής ανά?τυξης και
νο&ισ&ατικής σταθερότητας ?ου γνώρισε η νεότερη Ελλάδα. Ε?ρόκειτο για ένα ?ραγ&ατικό οικονο&ικό ‘θαύ&α’.
Οι βάσεις για την εντυ?ωσιακή ?ορεία της ελληνικής οικονο&ίας στην εικοσαετία 1953-1973 τέθηκαν στις αρχές της
δεκαετίας του 1950. Αν δεν υ?ήρχαν ορισ&ένες κρίσι&ες α?οφάσεις και ε?ιλογές στην ?ερίοδο 1951-1953, και αν η
&ετέ?ειτα οικονο&ική ?ολιτική δεν χαρακτηριζόταν α?ό συνέχεια και συνέ?εια, η &ετέ?ειτα ?ορεία της ελληνικής
οικονο&ίας ασφαλώς δεν θα ήταν τόσο θετική.
Η ?ερίοδος 1953-1973 ήταν και &ία α?ό τις σ?άνιες ?εριόδους ?ου η οικονο&ική ανά?τυξη της Ελλάδος δεν
βασίστηκε στον εξωτερικό δανεισ&ό και δεν διακό?ηκε α?ό κρίσεις εξωτερικού χρέους. Η χρη&ατοδότηση των
ε?ενδύσεων έγινε &έσω της αύξησης των εγχώριων α?οτα&ιεύσεων. Αυτό ε?έτρεψε &ία &ακρά ?ερίοδο ταχείας
οικονο&ικής ανά?τυξης χωρίς ?ροβλή&ατα στο ισοζύγιο ?ληρω&ών και το εξωτερικό χρέος. Βεβαίως το ε&?ορικό
ισοζύγιο ?αρέ&ενε έντονα ελλει&&ατικό, ?αρά τη βιο&ηχανική ανά?τυξη η ο?οία βασίστηκε κυρίως στην
υ?οκατάσταση των εισαγωγών. Το έλλει&&α του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το ο?οίο ?ροσδιορίζει τη
συσσώρευση εξωτερικού χρέους, ήταν σχετικά χα&ηλό. Ο λόγος ήταν τα εξωτερικά ?λεονάσ&ατα α?ό τη ναυτιλία
και τον τουρισ&ό, καθώς και τα &εταναστευτικά ε&βάσ&ατα. Η δε χρη&ατοδότηση των ελλει&&άτων του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών δεν έγινε &ε εξωτερικό δανεισ&ό, ό?ως στο ?αρελθόν, αλλά &ε ά&εσες ξένες ε?ενδύσεις
και αυτόνο&ες εισροές κεφαλαίου α?ό το εξωτερικό.
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Το Πολιτικό Σύστημα μετά το Τέλος του Εμφυλίου
Πολέμου
Η ?ερίοδος &εταξύ της λήξης του ε&φυλίου και της &ετα?ολίτευσης του 1974 χαρακτηρίστηκε α?ό εναλλαγές
?ολιτικής αστάθειας και σταθερότητας και την ε?ταετή δικτατορία του 1967.
Ο ε&φύλιος ?όλε&ος έληξε ε?ί της κυβέρνησης του Αλέξανδρου ∆ιο&ήδη, ο ο?οίος είχε διαδεχθεί τον
Θε&ιστοκλή Σοφούλη, &ετά τον θάνατο του τελευταίου τον Ιούνιο του 1949.
Το τέλος του ε&φυλίου ε?έτρεψε στα υ?όλοι?α ‘αστικά’ κό&&ατα να δο&ήσουν ένα κράτος βασισ&ένο στην
?εριθωριο?οίηση των ηττη&ένων, δηλαδή των ο?αδών του ΚΚΕ και της αριστεράς ευρύτερα. Μέσα στα
?λαίσια αυτά, &ία ση&αντική &ερίδα ελλήνων ?ολιτών, αυτή ?ου θεωρούνταν ως κο&&ουνιστές ή
‘συνοδοι?όροι’ των κο&&ουνιστών, στερήθηκε στοιχειώδη συνταγ&ατικά δικαιώ&ατα, καθώς το
‘?ιστο?οιητικό κοινωνικών φρονη&άτων’ χρησι&ο?οιήθηκε ως ?ιστο?οιητικό ‘κοινωνικού α?οκλεισ&ού’,
?ροκει&ένου να στερηθούν στοιχειωδών ?ολιτικών τους δικαιω&άτων, να α?οκλειστούν α?ό τη δη&όσια
διοίκηση και τις ανώτατες σχολές, ακό&η και α?ό τη δυνατότητα α?όκτησης διαβατηρίου ώστε να
ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Η σταδιακή κλι&άκωση του Ψυχρού Πολέ&ου διευκόλυνε αυτές τις ?ρακτικές, οι
ο?οίες οδήγησαν και σε εκκαθαρίσεις στην αστυνο&ία, τη χωροφυλακή, το στρατό και τη δικαιοσύνη.
Α?ό την άλλη, τα ‘αστικά’ ?ολιτικά κό&&ατα ήταν ?ολυδιασ?ασ&ένα. Αυτό α?οτυ?ώθηκε στις εκλογές της
5ης Μαρτίου του 1950, όταν τρία κό&&ατα, το Λαϊκό Κό&&α υ?ό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη (18,8% των
ψήφων), το Κό&&α των Φιλελευθέρων υ?ό τον Σοφοκλή Βενιζέλο (17,2% των ψήφων) και η Εθνική
Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) υ?ό τον Νικόλαο Πλαστήρα (16,4% των ψήφων) σχεδόν ισοψήφησαν. Η
αριστερά, η ο?οία κατήλθε στις εκλογές ως ∆η&οκρατική Παράταξη ήλθε ?έ&?τη, &ε &όλις 9,7% των ψήφων.
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Δημοσιονομική και Νομισματική Σταθεροποίηση,
1951-1952
Α?ό τα τέλη του 1951 η νο&ισ&ατική ?ολιτική άρχισε να γίνεται έντονα ?εριοριστική. Ο ?εριορισ&ός της ξένης βοήθειας
οδήγησε σε ση&αντική &είωση της νο&ισ&ατικής ε?έκτασης, αλλά και σε ?εραιτέρω &είωση των δη&οσιονο&ικών
ελλει&&άτων. Οι ?ιστωτικοί ?εριορισ&οί έγιναν ?ιο σφικτοί, την ίδια στιγ&ή ?ου η κυβέρνηση άρχισε να καταργεί αρκετούς
α?ό τους υ?όλοι?ους διοικητικούς ?εριορισ&ούς στη λειτουργία των αγορών.
Κατευθυντήρια γρα&&ή της νέας ?ιστωτικής ?ολιτικής ήταν η όσο το δυνατόν &εγαλύτερη συ&&ετοχή των ε&?ορικών
τρα?εζών στη χρη&ατοδότηση των ?αραγωγικών το&έων της οικονο&ίας, ώστε να ελαττωθεί η έκδοση χαρτονο&ίσ&ατος.
Η &είωση του ρυθ&ού της νο&ισ&ατικής ε?έκτασης οδήγησε σε &εγάλη ?τώση του ?ληθωρισ&ού το 1952, καθώς συνέ?εσε
και &ε &εγάλη αύξηση της ?αραγωγής ορισ&ένων αγροτικών ?ροϊόντων και τη &είωση των α?οθε&άτων, καθώς και &ε τις
?τωτικές τάσεις των διεθνών τι&ών, &ετά το τέλος του ?ολέ&ου της Κορέας. Οι ?ληθωριστικές ?ροσδοκίες &ειώθηκαν
ση&αντικά, κάτι ?ου είχε ά&εση αντανάκλαση στην αγορά χρυσών λιρών. Ήδη α?ό τα τέλη Φεβρουαρίου του 1952, η
?ροσφορά και ζήτηση χρυσών λιρών είχαν εξισωθεί. Στη διάρκεια ενός &όνο &ήνα, η τι&ή της λίρας έ?εσε κατά 20%
?ερί?ου, α?ό τις 226.500 στις 180.000 δραχ&ές. Η ?εριοριστική νο&ισ&ατική ?ολιτική της ?εριόδου 1951-52 είχε ως συνέ?εια,
α?ό τη &ια την ε?ιβράδυνση της οικονο&ικής δραστηριότητας, και α?ό την άλλη, συνέβαλε τα &έγιστα στη &είωση των
?ληθωριστικών ?ροσδοκιών και την α?οδυνά&ωση της ?ληθωριστικής διαδικασίας γενικότερα.
Vστόσο, η οικονο&ική βελτίωση, ?ου είχε συντελεσθεί, δεν ήταν ε?αρκής. Παρέ&εναν ση&αντικές στρεβλώσεις στο
σύστη&α τι&ών α?ό τις ε?ιδοτήσεις και τους αγορανο&ικούς και άλλους διοικητικούς ελέγχους. Ε?ι?λέον, η &εγάλη
διαφορά ?ληθωρισ&ού &εταξύ της Ελλάδας και των ε&?ορικών της εταίρων, στο διάστη&α ?ου είχε &εσολαβήσει α?ό τις
υ?οτι&ήσεις του 1949 και του 1951, είχε ?ροκαλέσει ση&αντική α?ώλεια ανταγωνιστικότητας. Η &είωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας &ε τη σειρά της α?αιτούσε τη διατήρηση ση&αντικών ελέγχων στις διεθνείς συναλλαγές,
ε&?οδίζοντας ?αράλληλα την ανάκα&ψη της εγχώριας ?αραγωγής.
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Από τις Κυβερνήσεις του Κέντρου στον Παπάγο
Μετά α?ό &ία σειρά βραχύβιων κυβερνήσεων συνασ?ισ&ού &ε εναλλαγές στην ?ρωθυ?ουργία των
Βενιζέλου και Πλαστήρα, στις εκλογές της 16ης Νοε&βρίου του 1952 ?ρωθυ?ουργός αναλα&βάνει ο
Αλέξανδρος Πα?άγος, ιδρυτής ενός νέου κό&&ατος, του Ελληνικού Συναγερ&ού, το ο?οίο, &ε 49,2%
των ψήφων, λόγω του ?λειοψηφικού συστή&ατος ?ου υιοθετήθηκε, ?έτυχε &ία α?ό τις &εγαλύτερες
κοινοβουλευτικές ?λειοψηφίες.
Ε?ί 300 εδρών έλαβε 247, το 82,33% των εδρών. Ο συνασ?ισ&ός του Κό&&ατος των Φιλελευθέρων &ε
την ΕΠΕΚ, έλαβε 34,2% των ψήφων, αλλά &όλις 51 έδρες. Η Ελληνική ∆η&οκρατική Αριστερά (Ε∆Α)
και το Λαϊκό Κό&&α έ&ειναν εκτός κοινοβουλίου.
Λόγω της ?ολιτικής αστάθειας ?ου είχε ?ροηγηθεί, στις εκλογές του 1952 ο Πα?άγος είχε την
υ?οστήριξη του Α&ερικανικού ?αράγοντα αλλά κυρίως του Τύ?ου. Λόγω της ακυβερνησίας και της
συχνής εναλλαγής κυβερνήσεων τα ?ροηγού&ενα χρόνια, υ?οστηρίχθηκε ακό&α και α?ό εφη&ερίδες
του φιλελεύθερου κεντρώου χώρου. Εναντίον της καθόδου του Πα?άγου στη ?ολιτική ήταν ο
Βασιλεύς, ο ο?οίος δεν τον ε&?ιστευόταν.
Ο Πα?άγος ορκίστηκε Πρωθυ?ουργός στις 19 Νοε&βρίου 1952 και ?αρέ&εινε στη θέση αυτή έως τον
θάνατό του στις 4 Οκτωβρίου 1955, &ετά α?ό σύντο&η ασθένεια. Η κυβέρνηση Πα?άγου
ση&ατοδότησε την α?αρχή &ιας ?εριόδου σχετικής ?ολιτικής σταθερότητας.

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

5

Αλέξανδρος Παπάγος (1883-1955)
Ο Αλέξανδρος Πα?άγος (Αθήνα, 9 ∆εκε&βρίου 1883 –
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1955) ήταν Έλληνας
αξιω&ατικός του στρατού και ?ολιτικός ?ου διετέλεσε
Αρχηγός του Γενικού Ε?ιτελείου Στρατού (1936 1941), Αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνά&εων κατά
τον ελληνοϊταλικό ?όλε&ο (1940 - 1941) και κατά την
?ερίοδο 1949 - 1951 καθώς και Πρωθυ?ουργός της
Ελλάδας κατά την ?ερίοδο 1952 - 1955.
Παραιτήθηκε α?ό το στράτευ&α το 1951, εν όψει των
εκλογών του 1951, ίδρυσε κό&&α, τον Ελληνικό
Συναγερ"ό και &ετέσχε στις εκλογές της 9ης
Σε?τε&βρίου 1951, ό?ου συγκέντρωσε τη σχετική
?λειοψηφία του 36,53% των ψήφων. Στις εκλογές της
16ης Νοε&βρίου του 1952 συγκέντρωσε το 49,2% των
ψήφων και, λόγω του ?λειοψηφικού συστή&ατος ?ου
υιοθετήθηκε, ?έτυχε &ία α?ό τις &εγαλύτερες
κοινοβουλευτικές ?λειοψηφίες και ανέλαβε
?ρωθυ?ουργός.
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Υποτίμηση και Νομισματική Μεταρρύθμιση, 1953-1954
Μία α?ό τις ση&αντικότερες α?οφάσεις οικονο&ικής ?ολιτικής ?ου ελήφθησαν στην αρχή της ?εριόδου &ετά τον ε&φύλιο,
ήταν η α?όφαση για εκ νέου υ?οτί&ηση της δραχ&ής και &ία ακό&η νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση. Το 1953 δραχ&ή
υ?οτι&ήθηκε κατά 50% έναντι του δολαρίου και των άλλων νο&ισ&άτων ?ου ήταν συνδεδε&ένα &ε αυτό.
Στις 9 Α?ριλίου 1953, η κυβέρνηση Πα?άγου ?ου ?ροέκυψε α?ό τις εκλογές του Νοε&βρίου του 1952, ?ροχώρησε σε
υ?οτί&ηση της δραχ&ής κατά 50%. Προηγήθηκε εισήγηση του Υ?ουργού Συντονισ&ού Σ?ύρου Μαρκεζίνη, και η σύ&φωνη
γνώ&η της Νο&ισ&ατικής Ε?ιτρο?ής, του ∆ιεθνούς Νο&ισ&ατικού Τα&είου και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ?ου έδινε την
εξωτερική βοήθεια. Η τι&ή του δολαρίου ανα?ροσαρ&όσθηκε α?ό τις 15.000 στις 30.000 δραχ&ές, &ε ανάλογες αυξήσεις για
τα άλλα νο&ίσ&ατα.
Η ε?ιλογή αυτή ήταν κρίσι&η διότι ε?έτρεψε τη &ετέ?ειτα ε?ιδίωξη και διατήρηση νο&ισ&ατικής σταθερότητας σε συνθήκες
υψηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας για τα ελληνικά ?ροϊόντα. Συνδυάστηκε &ε την ευρεία α?ελευθέρωση του ελληνικού
διεθνούς ε&?ορίου και των αγορών γενικότερα, &ε την αξιό?ιστη σύνδεση της δραχ&ής &ε το δολάριο στα ?λαίσια του
συστή&ατος σταθερών ισοτι&ιών του Bretton Woods, &ε την ?εραιτέρω δη&οσιονο&ική εξυγίανση και &ε ?εριοριστική
νο&ισ&ατική και ?ιστωτική ?ολιτική.
Ε?ι?λέον, η υ?οτί&ηση ήταν κά?ως &εγαλύτερη α?ό ό,τι χρειαζόταν για την α?οκατάσταση της ισοδυνα&ίας της
αγοραστικής δύνα&ης της δραχ&ής. Αυτό ε?έτρεψε την α?ορρόφηση, χωρίς ιδιαίτερες συνέ?ειες για τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα, των ?ληθωριστικών ?ιέσεων ?ου ανα?όφευκτα δη&ιουργεί &ία υ?οτί&ηση, λόγω της συνακόλουθης
αύξησης των &ισθών και των τι&ών των διεθνώς ε&?ορεύσι&ων αγαθών.
Ση&αντικό ρόλο στην α?οδυνά&ωση των ?ληθωριστικών ?ροσδοκιών φαίνεται να έ?αιξε και η νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση
του Μαΐου του 1954, όταν ορίσθηκε η νέα δραχ&ή, ?ου ισοδυνα&ούσε &ε 1.000 ?αλαιές. Η α?όφαση να ?ερικο?ούν τρία
&ηδενικά α?ό όλες τις νο&ισ&ατικές αξίες ση&ατοδότησε τη νέα ε?οχή του χα&ηλού ?ληθωρισ&ού και της α?οκατάστασης
της ε&?ιστοσύνης στη δραχ&ή.
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Η Σύνδεση Δραχμής Δολαρίου, 1953-1973
Ταυτόχρονα &ε την υ?οτί&ηση, η δραχ&ή συνδέθηκε &ε το δολάριο στα ?λαίσια του διεθνούς νο&ισ&ατικού
συστή&ατος των σταθερών ισοτι&ιών του Bretton Woods. Η σύνδεση αυτή ήταν αξιό?ιστη λόγω της
ανα?ροσαρ&ογής της ισοτι&ίας ?ου είχε ?ροηγηθεί, των συνθηκών ?ολιτικής σταθερότητας ?ου είχαν
δη&ιουργηθεί, της διατήρησης του ?εριοριστικού χαρακτήρα της νο&ισ&ατικής και δη&οσιονο&ικής
?ολιτικής, της ?εριορισ&ένης αύξησης του κόστους εργασίας και του ?ληθωρισ&ού, καθώς και της ά&εσης
βελτίωσης του ισοζυγίου ?ληρω&ών &ετά την υ?οτί&ηση.
Η συ&&ετοχή της δραχ&ής στο σύστη&α του Bretton Woods α?οτελεί το &οναδικό ίσως ?αράδειγ&α στην
ιστορία της νεότερης Ελλάδας, ?ου το νό&ισ&α ενσω&ατώθηκε σχετικά έγκαιρα και αξιό?ιστα σε ένα
διεθνές σύστη&α σταθερών ισοτι&ιών.
Ό?ως είδα&ε στις ?ροηγού&ενες διαλέξεις, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό στα τέλη του 19ου αιώνα, ούτε
&ε τη Λατινική Νο&ισ&ατική Ένωση, ούτε &ε το διεθνή κανόνα χρυσού, λόγω της υιοθέτησης της
αναγκαστικής κυκλοφορίας και της ?αύσης της &ετατρεψι&ότητας.
Ούτε στην ?ροσ?άθεια α?οκατάστασης του κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος στην ?ερίοδο του
&εσο?ολέ&ου συ&&ετείχε έγκαιρα η δραχ&ή, λόγω των ?ολιτικών και νο&ισ&ατικών αναστατώσεων της
δεκαετίας του 1920.
Τέλος, ό?ως θα δού&ε στις διαλέξεις ?ου ακολουθούν, ούτε στο Ευρω?αϊκό Νο&ισ&ατικό Σύστη&α &?όρεσε
να συ&&ετάσχει η δραχ&ή στη δεκαετία του 1980.
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Η Οκταετία Καραμανλή, 1955-1963
Στις 5 Οκτωβρίου του 1955, &ετά τον θάνατο του Πα?άγου, ο βασιλιάς Παύλος Α΄ ,
?ροκαλώντας γενική έκ?ληξη, ανέθεσε την εντολή σχη&ατισ&ού νέας κυβέρνησης α?ό το
κό&&α της ?λειοψηφίας στον Κωνσταντίνο Καρα&ανλή, τον ηλικίας 48 ετών σχετικά άγνωστο
Υ?ουργό Μεταφορών και Ε?ικοινωνιών, αγνοώντας τους δύο αντι?ροέδρους της κυβέρνησης
Στέφανο Στεφανό?ουλο και Παναγιώτη Κανελλό?ουλο.
Έτσι, ο Καρα&ανλής έγινε για ?ρώτη φορά ?ρωθυ?ουργός σχη&ατίζοντας κυβέρνηση και
εξασφαλίζοντας λίγο αργότερα κοινοβουλευτική ?λειοψηφία στις εκλογές του 1956, ο?ότε
σχη&άτισε νέα κυβέρνηση. Σε αυτές τις εκλογές ε?ανίδρυσε το κό&&α του Συναγερ&ού &ε το
νέο όνο&α Εθνική Ριζοσ?αστική Ένωσις (Ε.Ρ.Ε.) και &ε αυτό κέρδισε την ?ρώτη του
κοινοβουλευτική ?λειοψηφία.
Ο Καρα&ανλής ?αρέ&εινε ?ρωθυ?ουργός για σχεδόν &ία οκταετία, έχοντας κερδίσει εκλογές
και το 1958 και το 1961. Παραιτήθηκε στις 19 Ιουνίου του 1963 &ετά α?ό διαφωνία του &ε τον
Βασιλέα Παύλο Α΄.
Η οκταετία Καρα&ανλή συνδέθηκε &ε την α?οκατάσταση της ?ολιτικής, δη&οσιονο&ικής και
νο&ισ&ατικής σταθερότητας και την ε?ιτάχυνση της οικονο&ικής ανά?τυξης της χώρας.
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Κωνσταντίνος Καραμανλής (1907-1998)
Ο Κωνσταντίνος Γ. Καρα&ανλής ήταν
ε?ιφανής Έλληνας ?ολιτικός ο ο?οίος
διετέλεσε έξι φορές Πρωθυ?ουργός της
Ελλάδας (1955, 1956-58, 1958-61, 1961-63,
1974-1977, 1977-1980) και δύο φορές Πρόεδρος
της Ελληνικής ∆η&οκρατίας.
Υ?ήρξε α?ό τους ση&αντικότερους Έλληνες
?ολιτικούς και σύνδεσε το όνο&α του &ε την
οικονο&ική ανά?τυξη της Ελλάδος την ?ερίοδο
1955-1963, την ο&αλή α?οκατάσταση της
∆η&οκρατίας το 1974 και τη θε&ελίωση της
Τρίτης Ελληνικής ∆η&οκρατίας, την εθνική
συ&φιλίωση &ε την νο&ι&ο?οίηση του ΚΚΕ
(1974) και την είσοδο της Ελλάδας στις
Ευρω?αϊκές Κοινότητες (1981).
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Η Οικονομική Στρατηγική Καραμανλή, 1955-1963
Α?ό το 1951 έως το 1955 οι κυβερνήσεις του Κέντρου και του Συναγερ&ού είχαν ε?ιτύχει τη σταθερο?οίηση των δη&οσίων
οικονο&ικών, εν όψει της ?ερικο?ής της α&ερικανικής βοήθειας και τη νο&ισ&ατική σταθερο?οίηση &ετά την υ?οτί&ηση της
δραχ&ής του 1953 και την νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση του 1954.
Η στρατηγική των κυβερνήσεων Καρα&ανλή για την ανά?τυξη βασίστηκε στο δόγ&α της ?ολιτικής, δη&οσιονο&ικής και
νο&ισ&ατικής σταθερότητας.
Η ελληνική οικονο&ία έ?ρε?ε να κινηθεί σε ?λαίσιο σταθερότητας, χωρίς ?ληθωρισ&ό και ελλεί&&ατα του δη&όσιου το&έα,
να αυξήσει την ?αραγωγικότητά της και να αναζητήσει κεφάλαια για &εγάλα ε?ενδυτικά σχέδια.
Οι α&οιβές θα κινούνταν αυξητικά, αλλά ο ρυθ&ός της αύξησης των &ισθών και των η&ερο&ισθίων δεν θα υ?ερέβαινε αλλά
θα υ?ολει?όταν κατά τι του ρυθ&ού αύξησης της ?αραγωγικότητας, ώστε να δη&ιουργούνται τα αναγκαία κίνητρα για
ε?ενδύσεις.
Το κράτος θα έ?αιζε ?αρε&βατικό ρόλο, έχοντας στη διάθεσή του ?οικίλα &έσα. Έχοντας υ?ό τον έλεγχό του το
&εγαλύτερο &έρος του τρα?εζικού συστή&ατος, θα ρύθ&ιζε &ε νο&ισ&ατικά αλλά και ?ιστωτικά &έτρα τη ροή των
α?οτα&ιεύσεων ώστε να χρη&ατοδοτούνται ε?ενδύσεις στις υ?οδο&ές και τη &ετα?οίηση.
Θα αναζητούσε ξένους ε?ενδυτές, στους ο?οίους θα ?αρείχε ευνοϊκούς όρους, ενώ σε ?ερι?τώσεις α?ροθυ&ίας θα
αναλά&βανε το ίδιο τη σύσταση βασικών βιο&ηχανιών.
Έως το 1963 το ελληνικό οικονο&ικό το?ίο είχε &εταβληθεί και η Ελλάδα είχε εξελιχτεί σε &ία ταχέως ανα?τυσσό&ενη χώρα
Οι κυβερνήσεις ?ου ακολούθησαν δεν ανέστρεψαν, αν και ?ροσάρ&οσαν αυτή τη στρατηγική.
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Οι Κυβερνήσεις της Ένωσης Κέντρου
Στις εκλογές της 3ης Νοε&βρίου 1963, η Ένωσις Κέντρου υ?ό τον Γεώργιο Πα?ανδρέου α?έσ?ασε τη
σχετική ?λειοψηφία. Ο Πα?ανδρέου έλαβε την εντολή σχη&ατισ&ού κυβέρνησης, και ψήφο
ε&?ιστοσύνης α?ό τη Βουλή, &ε τη σύ&?ραξη της Ε∆Α. Vστόσο, καθώς δεν ε?ιθυ&ούσε να στηρίζεται
στις ψήφους της αριστεράς, ?αραιτήθηκε, αφού είχε ?ροχωρήσει σε κά?οιες ?αροχές, ζητώντας την
?ροκήρυξη νέων εκλογών. Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 1964 α?έσ?ασε την α?όλυτη
?λειοψηφία &ε 52,7% και 170 έδρες στο Κοινοβούλιο.
Οι κυβερνήσεις Πα?ανδρέου ?ροχώρησαν σε &έτρα ?ολιτικής φιλελευθερο?οίησης, αναδιανο&ής του
εισοδη&άτος ?ρος όφελος των &ισθωτών και στη θέσ?ιση της δωρεάν Παιδείας σε όλες τις βαθ&ίδες
της εκ?αίδευσης. ∆εν &ετέβαλλαν ό&ως τις βασικές κατευθύνσεις της οικονο&ικής ?ολιτικής.
Ο Πα?ανδρέου ?αρέ&εινε ως Πρωθυ?ουργός έως τις 15 Ιουλίου 1965, όταν ?αραιτήθηκε &ετά α?ό
σύγκρουση &ε τον νέο Βασιλέα, Κωνσταντίνο Β΄. Μετά την ?αραίτησή του ακολούθησε ο διορισ&ός
α?ό τον Κωνσταντίνο, διαδοχικών ?ρωθυ?ουργών α?ό την ίδια την Ένωση Κέντρου, για να τον
αντικαταστήσει. Τα στελέχη αυτά καθώς και οι υ?οστηρικτές τους α?οκλήθηκαν α?οστάτες.
Ακολούθησε &ία διετής ?ερίοδος ?ολιτικών συγκρούσεων και αστάθειας, ?ου διευκόλυνε τελικά το
?ραξικό?η&α της 21ης Α?ριλίου 1967.
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Γεώργιος Παπανδρέου, 1888-1968
Ο Γεώργιος Πα?ανδρέου (13 Φεβρουαρίου 1888 1 Νοε&βρίου 1968) υ?ήρξε ε?ιφανής Έλληνας
?ολιτικός. ∆ιετέλεσε τρεις φορές Πρωθυ?ουργός
της Ελλάδας (1944-1945, 1963, 1964-1965),
Αντι?ρόεδρος της Κυβέρνησης τα χρόνια
1950-1952 και ?ολλές φορές Υ?ουργός, &ε ?ρώτη
υ?ουργική θητεία στην ε?αναστατική
κυβέρνηση του 1922. Υ?ήρξε φίλος, συνεργάτης
και διευθυντής του ?ολιτικού γραφείου του
Ελευθερίου Βενιζέλου. Α?έκτησε το ?ροσωνύ&ιο
«Γέρος της ∆η&οκρατίας».
Παρά το ότι οι ?ρωθυ?ουργικές θητείες του
υ?ήρξαν σύντο&ες, συνδέθηκε &ε την ?ολιτική
φιλελευθερο?οίηση του 1963-65 και την
καθιέρωση της δωρεάν ?αιδείας σε όλες τις
βαθ&ίδες της εκ?αίδευσης.
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Το Πραξικόπημα του 1967 και η Επταετής Δικτατορία
Στις 21 Α?ριλίου 1967, και ενώ είχαν ?ροκηρυχθεί εκλογές για τις 28 Μαΐου, αξιω&ατικοί του στρατού υ?ό
την ηγεσία του συνταγ&ατάρχη Γεωργίου Πα?αδό?ουλου κατέλαβαν την εξουσία &ε ?ραξικό?η&α
καταλύοντας τη δη&οκρατία. Α?ό το 1967 ως το 1974 η Ελλάδα κυβερνήθηκε α?ό στρατιωτική δικτατορία.
Η ?ερίοδος της δικτατορικής διακυβέρνησης διήρκησε &έχρι τις 23 Ιουλίου 1974, δηλαδή ε?τά χρόνια.
Στη διάρκεια της ε?ταετίας σχη&ατίστηκαν τέσσερις δικτατορικές κυβερνήσεις: η Κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Κόλλια 1967, η Κυβέρνηση Γεωργίου Πα?αδό?ουλου 1967, η Κυβέρνηση Σ?ύρου Μαρκεζίνη
1973 και η Κυβέρνηση Αδα&αντίου Ανδρουτσό?ουλου 1973.
Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέ&βριο του 1973 και τη βίαιη καταστολή της, ένα νέο
?ραξικό?η&α υ?ό τον ταξίαρχο ∆η&ήτριο Ιωαννίδη ανέτρεψε τον Πα?αδό?ουλο, ισχυρό άνδρα του
καθεστώτος έως τότε. Το καθεστώς του Ιωαννίδη “κατέρρευσε” στις 24 Ιουλίου του 1974 κάτω α?ό το βάρος
της τουρκικής εισβολής στην Κύ?ρο, &ετά α?ό ?ραξικό?η&α ?ου είχε ανατρέψει τον Πρόεδρο της Κύ?ρου
Μακάριο. Η κυβέρνηση Ανδρουτσό?ουλου, ?ου είχε αναλάβει &ετά το ?ραξικό?η&α του Ιωαννίδη, υ?ό την
?ίεση της ε?α?ειλού&ενης ?ολε&ικής σύρραξης &ε την Τουρκία είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει την εξουσία
α?ό το ?ρωί της 23ης Ιουλίου.
Με ?ρωτοβουλία του ‘Προέδρου της ∆η&οκρατίας’ του καθεστώτος Φαίδωνα Γκιζίκη και των Αρχηγών των
Ενό?λων ∆υνά&εων, &ετά α?ό σύσκεψη &ε ?ολιτικούς και άλλους ?αράγοντες της δη&όσιας ζωής,
?ροσεκλήθη ο Κωνσταντίνος Καρα&ανλής να αναλάβει ως Πρωθυ?ουργός το σχη&ατισ&ό νέας
Κυβέρνησης.
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Η Στρατηγική της Οικονομικής Ανάπτυξης, 1953-1973
Η εντυ?ωσιακή ?ορεία της ελληνικής οικονο&ίας στην εικοσαετία 1953-1973 δεν οφείλεται
βέβαια &όνο στην υ?οτί&ηση του 1953 ή στη συ&&ετοχή της δραχ&ής στο σύστη&α του Bretton
Woods. Οφείλεται σε &εγάλο βαθ&ό σε τρεις κυρίως ?αράγοντες.
Πρώτον, στο γεγονός ότι υιοθετήθηκε &ία συνε?ής στρατηγική ?ροώθησης των ?αραγωγικών
ε?ενδύσεων και της οικονο&ικής ανά?τυξης.
∆εύτερον, στο ότι το αυταρχικό, αλλά δη&οκρατικό εως το 1967, &ετε&φυλιακό καθεστώς,
εξασφάλισε για &εγάλο διάστη&α την κοινωνική ειρήνη, ?αρά τις αδυνα&ίες του και τις
εσωτερικές αντιφάσεις του.
Τέλος, στο γεγονός ότι υ?ήρξε συνέχεια στους θεσ&ούς και συνέ?εια στην οικονο&ική ?ολιτική.
Η οικονο&ική ανά?τυξη δεν έγινε σε βάρος της ιδιωτικής κατανάλωσης, η ο?οία αυξήθηκε
εντυ?ωσιακά στην υ?ό εξέταση ?ερίοδο. Ασφαλώς, η αύξηση της εισοδη&άτων και της
κατανάλωσης συνέβαλε τα &έγιστα στην α?οδοχή του υφιστά&ενου κοινωνικού και ?ολιτικού
συστή&ατος, ακό&η και όταν το καθεστώς έχασε τη δη&οκρατική του νο&ι&ο?οίηση, ό?ως στην
?ερίοδο της δικτατορίας.
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Ο Μετασχηματισμός της Ελληνικής Οικονομίας
Μεταξύ 1952 και 1973 συνέβη ένας εντυ?ωσιακός &ετασχη&ατισ&ός της ελληνικής οικονο&ίας, &ε
εντυ?ωσιακούς ρυθ&ούς &εγέθυνσης, κυρίως στη &ετα?οίηση.
Το 1949, το ένα τρίτο σχεδόν (33.5%) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ?ροερχόταν α?ό τον
?ρωτογενή το&έα (αγροτικές δραστηριότητες), ενώ οι υ?ηρεσίες συνεισέφεραν σχεδόν το &ισό ΑΕΠ (49.9%).
Μόνο το ένα έκτο του ΑΕΠ (16.6%) οφειλόταν στη δευτερογενή ?αραγωγή (ορυκτά, &ετα?οίηση, κατασκευές).
Το 1973, η σύνθεση του ΑΕΠ είχε αλλάξει ριζικά. Η δευτερογενής ?αραγωγή είχε ?άρει τη θέση της
?ρωτογενούς και αντιστοιχούσε σε ?ερισσότερο α?ό το ένα τρίτο του ΑΕΠ (34,7%), ενώ η αγροτική
?αραγωγή αντιστοιχούσε στο ένα έκτο (16.6%). Οι υ?ηρεσίες είχαν &ειώσει ελαφρά τη σχετική τους θέση,
συνεισφέροντας το &ισό σχεδόν ΑΕΠ (49,7%).
Ο &έσος ετήσιος ρυθ&ός &εγέθυνσης του ?ραγ&ατικού ΑΕΠ στην ?ερίοδο 1953-1973 ήταν 7,0%. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην &εγέθυνση της δευτερογενούς ?αραγωγής, ?ου αυξανόταν &ε &έσο ετήσιο ρυθ&ό
10,2%. Ο &έσος ετήσιος ρυθ&ός &εγέθυνσης της ?ρωτογενούς ?αραγωγής (γεωργίας) στην ίδια ?ερίοδο ήταν
κάτω του &έσου όρου για το συνολικό ?ραγ&ατικό ΑΕΠ, στο 4,6%, ενώ ο &έσος ετήσιος ρυθ&ός &εγέθυνσης
της τριτογενούς ?αραγωγής (υ?ηρεσιών) ήταν 6,6%, χα&ηλότερος αλλά ?ολύ κοντά στο &έσο όρο για το
συνολικό ?ραγ&ατικό ΑΕΠ.
Η ενίσχυση της δευτερογενούς ?αραγωγής ήταν &ία συνειδητή ε?ιλογή της οικονο&ικής ?ολιτικής, και
?ροωθήθηκε &ε όλα τα &έσα ?ου είχαν στη διάθεσή τους οι τότε κυβερνήσεις.
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Η Εξέλιξη του Πραγματικού ΑΕΠ στον Πρωτογενή,
Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα
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Πρώτα Σχέδια Οικονομικής Ανάπτυξης, 1948-1952
Μεταξύ των ετών 1947 και 1952 καταρτίστηκαν τα ?ρώτα ?ρογρά&&ατα οικονο&ικής ανασυγκρότησης και ανά?τυξης. Η
εφαρ&ογή τους ήταν &ερική και η ε?ιτυχία τους ανάλογη. Εκτός α?ό διάφορες &ελέτες του Τεχνικού Ε?ι&ελητηρίου, του
Οργανισ&ού Ανασυγκρότησης, της UNRRA και διαφόρων ανεξάρτητων ε?ιστη&ονικών ο&άδων, &έχρι το 1948 δεν υ?ήρχε
&ακρο?ρόθεσ&ο σχέδιο για την στρατηγική οικονο&ικής ανά?τυξης της Ελλάδας.
Ένα ?ροσχέδιο για την εκ&ετάλλευση του σχεδίου Marshall, ?ου είχε εκ?ονήσει &ία κυβερνητική ε?ιτρο?ή υ?ό τον
Αλέξανδρο ∆ιο&ήδη, έδινε έ&φαση στην εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών, συγκοινωνιακών και υδροηλεκτρικών έργων, καθώς
και στη δη&ιουργία σιδηροβιο&ηχανίας. Την Ε?ιτρο?ή ∆ιο&ήδη διαδέχθηκε το Ανώτατο Συ&βούλιο Ανασυγκρότησης, ?ου
εκ?όνησε το Προσωρινόν Μακρο?ρόθεσ&ον Πρόγρα&&α Οικονο&ικής Ανορθώσεως της Ελλάδος, 1948-1952. Το ?ρόγρα&&α
υ?οβλήθηκε στον Οργανισ&ό Ευρω?αϊκής Οικονο&ικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ), ?ρόδρο&ο του Οργανισ&ού Οικονο&ικής
Συνεργασίας και Ανά?τυξης (ΟΟΣΑ), στο Παρίσι, ?ροκει&ένου να χρη&ατοδοτηθεί α?ό την Α&ερικανική Βοήθεια κατά το
&εγαλύτερο &έρος. Στο τέλος του 1952, το ?ρόγρα&&α ?ροέβλε?ε αύξηση της βιο&ηχανικής ?αραγωγής σε ε?ί?εδο
υ?ερδι?λάσιο του ?ρο?ολε&ικού ε?ι?έδου και αύξηση κατά 20% της γεωργικής ?αραγωγής. Το ?ρόγρα&&α αυτό, ό?ως και
ένα ακό&η ?ρόγρα&&α του 1952, σε &ικρό &όνο &έρος ακολουθήθηκαν ως ?ρος τους ?οσοτικούς τους στόχους. Οι
α?οκλίσεις οφείλονταν στο ότι η Α&ερικανική Βοήθεια ήταν &ικρότερη α?ό τις ?ροβλέψεις, αλλά και στο ότι οι στόχοι ?ου
είχαν τεθεί ήταν αρκετά φιλόδοξοι, δεδο&ένων των υφιστα&ένων οργανωτικών, διοικητικών και χρη&ατοδοτικών
?εριορισ&ών.
Αυτό ?ου έχει &εγάλη ση&ασία δεν είναι τόσο οι ?οσοτικοί στόχοι, όσο η γενική κατεύθυνση αυτών των ?ρογρα&&άτων,
?ου σε &εγάλο βαθ&ό είχε ε?ηρεασθεί και α?ό τις εκθέσεις του FAO (Οργανισ&ός Τροφί&ων και Γεωργίας των Ηνω&ένων
Εθνών, Νοέ&βριος 1946) και της ε?ιτρο?ής Porter (Α?οστολή α?ό το Α&ερικανικό Υ?ουργείο Εξωτερικών, ΙανουάριοςΜάρτιος 1947).
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Η Έκθεση Βαρβαρέσου και το Πρόγραμμα του 1953
Στις αρχές του 1952, η τότε κυβέρνηση είχε αναθέσει στον Κυριάκο Βαρβαρέσο την εκ?όνηση έκθεσης σχετικά &ε το ?ρόβλη&α της
οικονο&ικής ανόρθωσης της χώρας (βλ. Βαρβαρέσος 1952). Η έκθεση Βαρβαρέσου εξέφραζε α?αισιοδοξία για το κατά ?όσον η
οικονο&ική ανά?τυξη θα &?ορούσε να ?ροέλθει α?ό τη &ετα?οίηση και τις υ?ηρεσίες. Ε?εσή&ανε ότι ως στόχος της οικονο&ικής
ανόρθωσης της χώρας θα έ?ρε?ε να τεθεί η ανά?τυξη της γεωργίας, διατηρώντας έτσι την ?ρο?ολε&ική οικονο&ική ισορρο?ία.
Θεωρούσε ως ανέφικτο το στόχο της εκβιο&ηχάνισης αφού βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονο&ίας, ό?ως η στενότητα
?ρώτων υλών, κεφαλαίων και υ?οδο&ών, λειτουργούν ως τροχο?έδη στην ανα?τυξιακή διαδικασία.
Η έκθεση Βαρβαρέσου δεν υιοθετήθηκε εν τέλει. Αντίθετα, το 1953, &ετά την υ?οτί&ηση, υιοθετήθηκε ένα ?ιο ρεαλιστικό &εσο?ρόθεσ&ο
?ρόγρα&&α, βασισ&ένο στα έργα υ?οδο&ής ?ου &?ορούσαν να χρη&ατοδοτηθούν &ε βάση τους υ?άρχοντες ?όρους. Ιδιαίτερη έ&φαση
δόθηκε στην ?αραγωγή ενέργειας και στα εγγειοβελτιωτικά έργα. Ε?ίσης, ορίσθηκε ως ?ροτεραιότητα η ?ροώθηση βιο&ηχανιών ?ου
θα βασίζονταν στην εκ&ετάλλευση των εγχώριων ?ρώτων υλών, καθώς και η ?ροσέλκυση ά&εσων ξένων ε?ενδύσεων.
Για τον τελευταίο αυτό στόχο καθιερώθηκε ειδικό νο&οθετικό καθεστώς, ο νό&ος 2687 της 31ης Οκτωβρίου 1953, Περί Ε,ενδύσεων και
Προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού. Ο νό&ος αυτός, ο ο?οίος α?οτέλεσε βασικό στοιχείο του ανα?τυξιακού ο?λοστασίου, ?αρείχε
?λήρη και συνταγ&ατικά κατοχυρω&ένη ?ροστασία στα κεφάλαια α?ό το εξωτερικό. Με βάση το νό&ο αυτό, στη δεκαετία 1957-1966
εισήχθησαν στην Ελλάδα ?ερί?ου $500 εκ., ?ου ε?ενδύθηκαν στους το&είς της ε?εξεργασίας &ετάλλου (Αλου&ίνιο της Ελλάδος και
Ανώνυ&η Ελληνική Εταιρία Χάλυβος κ.α.), στη ναυ?ηγοε?ισκευαστική βιο&ηχανία (Ελληνικά Ναυ?ηγεία, Ναυ?ηγεία Λάτση,
Ναυ?ηγεία Ελευσίνος), στις αερο&εταφορές (Ολυ&?ιακή Αερο?ορία), σε χη&ικές βιο&ηχανίες (Ανώνυ&ος Ελληνική Πετροχη&ική
Βιο&ηχανία, Βιο&ηχανία Φωσφορικών Λι?ασ&άτων, Χη&ικαί Βιο&ηχανίαι Βορείου Ελλάδος, ΕΘΥΛ Ελλάς), σε διϋλιστήρια ?ετρελαίου
(ESSO) και στη βιο&ηχανία τσι&έντου (Α.Γ.Ε.Τ.).
Ση&αντικό ρόλο στην ?ροώθηση των ε?ενδύσεων έ?αιξε ε?ίσης ο νό&ος 3323/1955, ?ου καθιέρωσε το φόρο εισοδή&ατος και θέσ?ισε
ειδικά φορολογικά κίνητρα για τα &η διανε&ό&ενα κέρδη των ε?ιχειρήσεων.
Προκει&ένου να υ?οβοηθηθεί η ?ροσέλκυση ξένων ε?ενδύσεων, η κυβέρνηση άρχισε ?ροσ?άθειες διακανονισ&ού του εξωτερικού
δη&όσιου χρέους, ενώ ?ροχώρησε και σε διακρατικές συ&φωνίες για την ?ρο&ήθεια κεφαλαιακού εξο?λισ&ού.
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Το Πενταετές Πρόγραμμα του 1960 και η Συμφωνία
Σύνδεσης με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Οι κατευθύνσεις του ?ρογρά&&ατος του 1953 ακολουθήθηκαν και &ετά το 1955,
α?ό τις διαδοχικές κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καρα&ανλή, ?ου διαδέχθηκε
τον Πα?άγο.
Ο Καρα&ανλής έδωσε &εγάλη έ&φαση στις ε?ενδύσεις υ?οδο&ής και ιδιαίτερα στη
βελτίωση του οδικού δικτύου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 εξαγγέλθηκε το νέο
Πενταετές Πρόγρα&&α Οικονο&ικής Ανα?τύξεως της Χώρας, 1960-1964, και
ακολούθησε αργότερα σειρά άλλων ?ρογρα&&άτων.
Αξίζει να ση&ειωθεί ότι το Πενταετές του 1960 για ?ρώτη φορά έθεσε ως στόχο την
ενεργότερη συ&&ετοχή της χώρας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρω?αϊκής
Οικονο&ικής Συνεργασίας. Το 1957 είχε υ?ογραφεί στη Ρώ&η η Συνθήκη ίδρυσης
της Ευρω?αϊκής Οικονο&ικής Κοινότητας (ΕΟΚ).
Το 1961, η Ελλάδα έθεσε τις βάσεις της συ&&ετοχής της σε αυτήν, &ε την υ?ογραφή
στην Αθήνα της συ&φωνίας τελωνειακής ένωσης της χώρας &ε τις χώρες της ΕΟΚ.
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Η Αναπτυξιακή Πολιτική 1963-1973
Η στρατηγική της οικονο&ικής ανά?τυξης ?αρέ&εινε η ίδια, στις βασικές της γρα&&ές, και &ε τις κυβερνήσεις της Ένωσης
Κέντρου &ετά το 1963.
Παρά το ότι οι κυβερνήσεις αυτές έδωσαν &εγαλύτερη έ&φαση στην αύξηση των &ισθών και την ε?έκταση του κοινωνικού
κράτους, η βασική τους οικονο&ική στρατηγική είχε &ικρές &όνο διαφορές α?ό αυτή των ?ροκατόχων τους. Τόσο οι
ανα?τυξιακές ?ροτεραιότητες όσο και το φορολογικό ?λαίσιο ?αρέ&ειναν α&ετάβλητα. Vστόσο, οι αυξήσεις των
?ραγ&ατικών &ισθών, ?έραν της αύξησης της ?αραγωγικότητας, οδήγησαν σε αύξηση της καταναλωτικής δα?άνης και
&είωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, &ε α?οτέλεσ&α αύξηση του ?ληθωρισ&ού και διεύρυνση του ελλεί&&ατος του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Πιο ση&αντική &εταβολή στις ?ροτεραιότητες της οικονο&ικής ?ολιτικής υ?ήρξε κατά την ?ερίοδο της ε?ταετούς
δικτατορίας ?ου εγκαθιδρύθηκε &ετά το ?ραξικό?η&α της 21ης Α?ριλίου του 1967.
Ήδη, η ?ολιτική αστάθεια ?ου ε?ικράτησε &ετά την ?αραίτηση της κυβέρνησης Γ. Πα?ανδρέου το 1965, είχε ως συνέ?εια
την ε?ιβράδυνση των ε?ενδύσεων κατά το 1966. Η ε?ιβολή της δικτατορίας το 1967 οδήγησε αρχικά σε ?εραιτέρω ?τώση
των ε?ενδύσεων.
Vστόσο, &ετά το 1968, &ε τη βοήθεια και της ευνοϊκής διεθνούς οικονο&ικής συγκυρίας, ακολουθήθηκε &ία έντονα
ε?εκτατική &ακροοικονο&ική ?ολιτική. Αυτή, σε συνδυασ&ό &ε τη &εγάλη ανά?τυξη της διεθνούς οικονο&ίας στα τέλη της
δεκαετίας του 1960, είχε ως α?οτέλεσ&α την ε?ιτάχυνση των ρυθ&ών οικονο&ικής ανά?τυξης και, σε συνδυασ&ό &ε τη
&ετανάστευση, τη θεα&ατική ?τώση της ανεργίας. Η &ακροοικονο&ική ?ολιτική της δικτατορίας βασίσθηκε στις ακό&η ?ιο
υψηλές δη&όσιες ε?ενδύσεις, στην ενίσχυση των ε?ενδύσεων σε κατοικίες και στην ενίσχυση των ε?ενδύσεων στον κλάδο
του τουρισ&ού. Κατά τα άλλα, ακολουθήθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις της ανα?τυξιακής στρατηγικής ?ου είχε ε?ιλεγεί
στις αρχές της δεκαετίας του 1950.

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

21

Η Υπερβολικά Επεκτατική Μακροοικονομική Πολιτική
της Δικτατορίας
Η ιδιαίτερα ε?εκτατική οικονο&ική ?ολιτική της δικτατορίας ε?έφερε αρνητικές
ε?ι?τώσεις στη λειτουργία της οικονο&ίας ?ου άρχισαν ήδη να ε&φανίζονται
α?ό τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και έγιναν ?ερισσότερο αισθητές στην
?ρώτη &εταδικτατορική ?ερίοδο.
Ο ε?εκτατικός ?ροσανατολισ&ός της ?ιστωτικής ?ολιτικής (κυρίως σε
οικοδο&ικές και τουριστικές δραστηριότητες) σε συνδυασ&ό &ε τη χαλαρή
δη&οσιονο&ική ?ολιτική δεν συνεισέφεραν ιδιαίτερα στη βελτίωση της
διάρθρωσης της ?αραγωγής.
Αντιθέτως, αύξησαν ?εραιτέρω τις καταναλωτικές δα?άνες, ενισχύοντας τις
?ιέσεις στο ισοζύγιο ?ληρω&ών και στον ?ληθωρισ&ό.
Ο υψηλός ρυθ&ός αύξησης των εισαγωγών ?ροκάλεσε έντονες ?ιέσεις στο ήδη
ελλει&&ατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και η υ?ερβολική ε?έκταση της
συνολικής ζήτησης ενίσχυσε τις ?ληθωριστικές ?ιέσεις.
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Η Αγορά Εργασίας και οι Εξελίξεις στους
Πραγματικούς Μισθούς
Ση&αντικό ρόλο στην εντυ?ωσιακή ?ορεία των ε?ενδύσεων έ?αιξε και το καθεστώς της αγοράς εργασίας.
Αυτό βασιζόταν στον κυβερνητικό έλεγχο της Γενικής Συνο&οσ?ονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) στα ?λαίσια
του αυταρχικού &ετε&φυλιακού ?ολιτικού καθεστώτος. Παρά το ότι το καθεστώς αυτό είχε ση&αντικά
κοινωνικά και ?ολιτικά &ειονεκτή&ατα, καθώς ήταν συνέ?εια της έκβασης του ε&φυλίου ?ολέ&ου, γεγονός
είναι ότι στην ?ερίοδο ?ου λειτούργησε συνέβαλε ση&αντικά στη συγκράτηση των &ισθολογικών αυξήσεων,
στα ?λαίσια της αύξησης της ?αραγωγικότητας.
Το καθεστώς εργασιακών σχέσεων στην ?ερίοδο 1953-1973 είχε θετικές ε?ι?τώσεις στην ανά?τυξη της
οικονο&ίας, καθώς ?αρείχε εγγυήσεις στις ε?ιχειρήσεις και τους ε?ενδυτές ότι η α?όδοση της ε?ένδυσής τους
δεν κινδύνευε α?ό &ελλοντικές &ισθολογικές αυξήσεις ?ου θα υ?ερέβαιναν την αύξηση της ?αραγωγικότητας.
Αυτό ?ου σε άλλες χώρες της ∆υτικής Ευρώ?ης κατέστη δυνατό στην ίδια ?ερίοδο &έσω συναινετικών θεσ&ών,
?ου ευνοούσαν τη συνεργασία εργαζο&ένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων, στην Ελλάδα έγινε &έσω του
κυβερνητικού ελέγχου του εργατικού κινή&ατος.
Προφανώς, ο έλεγχος αυτός έγινε ασφυκτικός κατά την ?ερίοδο της δικτατορίας, όταν α?αγορεύθηκαν οι
α?εργίες.
Σε κάθε ?ερί?τωση, ?αρά τα ανα?τυξιακά του ?λεονεκτή&ατα στην ?ερίοδο αυτή, το καθεστώς αυτό των
εργασιακών σχέσεων δεν θα &?ορούσε να θεωρηθεί ούτε γενικότερα ε?ιθυ&ητό αλλά ούτε και &ακροχρόνια
διατηρήσι&ο.
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Εξελίξεις στο Ισοζύγιο Πληρωμών
Σε ολόκληρη την εικοσαετία &ετά το 1953, η διαδικασία της οικονο&ικής ανά?τυξης διευκολύνθηκε α?ό τις
εξελίξεις στο ισοζύγιο ?ληρω&ών. Μετά τη δη&οσιονο&ική ?ροσαρ&ογή του 1952 και την υ?οτί&ηση του
1953, το ισοζύγιο ?ληρω&ών βελτιώθηκε ραγδαία ?αρά τη ση&αντική &είωση της ξένης βοήθειας. Το
έλλει&&α του ε&?ορικού ισοζυγίου, ?ου στην τετραετία ?ριν το 1952 κυ&αινόταν γύρω στα $300 εκ., το 1952
&ειώθηκε στα $160 εκ. και το 1953 &ειώθηκε στα $110 εκ. Το βασικό δε ισοζύγιο, το άθροισ&α δηλαδή του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των αυτόνο&ων εισροών κεφαλαίου, έγινε ?λεονασ&ατικό.
Αξίζει εδώ να τονισθεί η &εγάλη συ&βολή των καθαρών αδήλων ?όρων και της καθαρής εισροής
κεφαλαίων στη βελτίωση του βασικού ισοζυγίου. Πρόκειται για &ία εξέλιξη ?ου χαρακτηρίζει κυρίως την
?ρώτη &ετα?ολε&ική ?ερίοδο, και ?ου είχε καθοριστική ση&ασία για την ανά?τυξη της ελληνικής
οικονο&ίας.
Παρά τη &είωση της βοήθειας α?ό το εξωτερικό, &ετά το 1953 υ?ήρξε θεα&ατική άνοδος στο ?λεόνασ&α
των αδήλων συναλλαγών, κυρίως λόγω της ανόδου του ναυτιλιακού και τουριστικού συναλλάγ&ατος, και
αργότερα λόγω των &εταναστευτικών ε&βασ&άτων. Έτσι, το συνεχιζό&ενο &εγάλο έλλει&&α στο ε&?ορικό
ισοζύγιο δεν α?ειλούσε το ισοζύγιο ?ληρω&ών, καθώς σε &εγάλο βαθ&ό αντισταθ&ιζόταν α?ό το
?λεόνασ&α των αδήλων ?όροων.
Σε συνδυασ&ό &ε την καθαρή εισροή κεφαλαίων, το βασικό ισοζύγιο διατηρήθηκε σε σχετική ισορρο?ία
ακό&η και &ετά το 1964, όταν υ?ήρξε &εγάλη διεύρυνση του ε&?ορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών.
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Η Εξέλιξη του Ισοζυγίου Πληρωμών, 1948-1973
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Η Αποκαταστάση της Εμπιστοσύνης στη Δραχμή
Στα ?ρώτα χρόνια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονο&ίας, ακό&η και &ετά τη νο&ισ&ατική
&εταρρύθ&ιση του 1954, η ε&?ιστοσύνη του κοινού στη δραχ&ή ήταν σε χα&ηλά ε?ί?εδα. Ο κατοχικός
και &ετακατοχικός ?ληθωρισ&ός, καθώς και οι α?οτυχη&ένες νο&ισ&ατικές &εταρρυθ&ίσεις, είχαν
αφήσει βαθιά ση&άδια στην ψυχολογία των συναλλασσο&ένων και των α?οτα&ιευτών. Σταδιακά,
?άντως, η ε&?ιστοσύνη στο νο&ισ&ατικό σύστη&α άρχισε να α?οκαθίσταται.
Η σταδιακή α?οκατάσταση της ε&?ιστοσύνης φαίνεται καθαρά στην εξέλιξη &ιας σειράς
νο&ισ&ατικών δεικτών. Ένας τέτοιος δείκτης είναι η ζήτηση χρή&ατος (δραχ&ών) ως ?οσοστό του
συνολικού εισοδή&ατος (ΑΕΠ). Το ?οσοστό αυτό &ετρά το κατά ?όσον το κοινό ε&?ιστεύεται ότι το
χρή&α δεν θα α?ωλέσει ση&αντικό &έρος της αξίας του λόγω του ?ληθωρισ&ού. Η ζήτηση χρή&ατος
αυξήθηκε ση&αντικά &εταξύ του 1950 και του 1965. Α?ό 8% του ΑΕΠ το 1950, η ζήτηση χρή&ατος
(σύ&φωνα &ε το στενό ορισ&ό του Μ1, ?ου ?εριλα&βάνει κέρ&ατα, χαρτονο&ίσ&ατα συν καταθέσεις
όψεως) αυξήθηκε σταδιακά στο 20% του ΑΕΠ, έως το 1965. Μετά το 1965 η ζήτηση χρή&ατος
σταθερο?οιήθηκε σε αυτό ?ερί?ου το ?οσοστό. Η εξέλιξη αυτή ?αρίσταται στο ∆ιάγρα&&α ?ου
ακολουθεί.
Με άλλα λόγια, ενώ το κοινό διακρατούσε &ία δραχ&ή εισοδή&ατος το 1950 για τέσσερις ?ερί?ου
εβδο&άδες ?ερί?ου κατά &έσο όρο, το 1955 ο χρόνος αυτός είχε αυξηθεί στις έξι εβδο&άδες και το 1965
άρχισε να σταθερο?οιείται στις 8,5 εβδο&άδες.
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Η Ζήτηση Χρήματος (Μ1) ως Ποσοστό του ΑΕΠ
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Η Αποκαταστάση της Εμπιστοσύνης στο Πιστωτικό
Σύστημα
Παράλληλα σταδιακά υ?ήρξε και αντίστοιχη α?οκατάσταση της ε&?ιστοσύνης στο τρα?εζικό και
?ιστωτικό σύστη&α. Η ζήτηση ρευστών διαθεσί&ων (Μ3), η ο?οία ?εριλα&βάνει και τις καταθέσεις
τα&ιευτηρίου και ?ροθεσ&ίας, αυξήθηκε α?ό 12,4% του ΑΕΠ ?ερί?ου το 1953, σε 35,2% του ΑΕΠ το
1965 και σε 53,4% το 1972. Ο &έσος χρόνος δηλαδή διακράτησης &ιας δραχ&ής εισοδή&ατος &ε τη
&ορφή ρευστών διαθεσί&ων σε δραχ&ές αυξήθηκε α?ό 6 ?ερί?ου εβδο&άδες το 1953, σε 28 εβδο&άδες
το 1972.
Ένας άλλος χρήσι&ος δείκτης της α?οκατάστασης της ε&?ιστοσύνης στο ?ιστωτικό σύστη&α είναι ο
?ολλα?λασιαστής της νο&ισ&ατικής βάσης. Αυτός δεν είναι ?αρά ο λόγος της ?ροσφοράς χρή&ατος
(Μ1) ή των ρευστών διαθεσί&ων (Μ3) ?ρος τη νο&ισ&ατική βάση, η ο?οία ?εριλα&βάνει κέρ&ατα,
χαρτονο&ίσ&ατα στην κατοχή του κοινού, και τα ρευστά διαθέσι&α των ε&?ορικών τρα?εζών. Όσο
&εγαλύτερη είναι η ε&?ιστοσύνη του κοινού ?ρος το τρα?εζικό σύστη&α, τόσο &εγαλύτερος είναι ο
?ολλα?λασιαστής της νο&ισ&ατικής βάσης. Αυτό συ&βαίνει διότι το κοινό διακρατά &εγαλύτερο
?οσοστό των ρευστών διαθεσί&ων του στο τρα?εζικό σύστη&α, &ε τη &ορφή καταθέσεων, και το
τρα?εζικό σύστη&α διακρατά &ικρότερο ?οσοστό ρευστών τα&ιακών διαθεσί&ων. Κατά συνέ?εια, για
δεδο&ένη νο&ισ&ατική βάση, το τρα?εζικό σύστη&α δη&ιουργεί ?ερισσότερο χρή&α και ρευστά
διαθέσι&α. Η εξέλιξη του ?ολλα?λασιαστή της νο&ισ&ατικής βάσης φαίνεται στο ∆ιάγρα&&α ?ου
ακολουθεί.
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Ο Πολλαπλασιαστή της Νομισματικής Βάσης (Μ3),
1953-1973
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Η Πτώση του Πληθωρισμού
Η α?οκατάσταση της ε&?ιστοσύνης ενισχύθηκε α?ό την ταχεία
?τώση του ?ληθωρισ&ού &ετά την υ?οτί&ηση του 1953, και α?ό τη
διατήρηση της ?ολιτικής σταθερότητας α?ό τα &έσα της δεκαετίας
του 1950.
Με τη σειρά της, η ταχεία ?τώση του ?ληθωρισ&ού στηρίχθηκε
στον ?εριορισ&ό του εισαγό&ενου ?ληθωρισ&ού &ετά τη
σταθερο?οίηση της ισοτι&ίας της δραχ&ής και στις ?εριορισ&ένες
αυξήσεις του κόστους εργασίας &ετά την υ?οτί&ηση.
Έτσι, δη&ιουργήθηκε ένας “ενάρετος” κύκλος ?τωτικής τάσης του
?ληθωρισ&ού, ?ου ενίσχυσε τη ζήτηση χρή&ατος, η ο?οία &ε τη
σειρά της οδηγούσε σε ?εραιτέρω ?τώση του ?ληθωρισ&ού κ.ο.κ.
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Η Νομισματική Επιτροπή και η Κατανομή των
Πιστώσεων
Το ?ιστωτικό σύστη&α κατά τη διάρκεια της ?εριόδου αυτής ελάχιστα α?ελευθερώθηκε. Ο ρόλος της
Τρά?εζας της Ελλάδος και της Νο&ισ&ατικής Ε?ιτρο?ής στην ?ρώτη &ετα?ολε&ική ?ερίοδο ενδυνα&ώθηκε.
Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1953-1972, ?αρά τη ση&αντική συσσώρευση καταθέσεων στις ε&?ορικές
τρά?εζες, ελάχιστα &ειώθηκε ο ά&εσος έλεγχος της Τρά?εζας της Ελλάδος στις ?ιστωτικές εξελίξεις. Κά?οια
βή&ατα έγιναν το 1954 και το 1956, όταν &ε α?οφάσεις της Νο&ισ&ατικής Ε?ιτρο?ής δόθηκε &εγαλύτερη
ελευθερία στις ε&?ορικές τρά?εζες να ?αρέχουν ?ιστώσεις ?ρος τη βιο&ηχανία και το ε&?όριο.
Vστόσο, και &ετά την ?εριορισ&ένη αυτή α?ελευθέρωση, οι ε&?ορικές τρά?εζες δεν είχαν τη δυνατότητα
?αρά να χρη&ατοδοτούν κλάδους και ε?ιχειρήσεις ?ου όριζε η Νο&ισ&ατική Ε?ιτρο?ή, σε διοικητικά
καθοριζό&ενα ε?ιτόκια.
Οι ε&?ορικές τρά?εζες υ?οχρεώνονταν να ανακαταθέτουν στην Τρά?εζα της Ελλάδος το 8% των ιδιωτικών
καταθέσεων όψεως και τα&ιευτηρίου ?ου ?ροσέλκυαν. Πριν τις &εταρρυθ&ίσεις, το ?οσοστό ήταν 12%.
Καθιερώθηκε ε?ίσης η ανα?ροεξόφληση του χαρτοφυλακίου τους και δόθηκε η δυνατότητα ?ροσωρινών
ανοιγ&άτων των λογαριασ&ών τους στην Τρά?εζα της Ελλάδος.
Οι ε&?ορικές τρά?εζες ήσαν υ?οχρεω&ένες να διαθέτουν για τις «ειδικές» κατηγορίες χορηγήσεων, αυτές
δηλαδή ?ου όριζε η Νο&ισ&ατική Ε?ιτρο?ή, το 33% των καταθέσεών τους.
Ε?ι?λέον, διατηρήθηκαν χα&ηλά ανώτατα όρια χρη&ατοδότησης για τις υ?όλοι?ες ‘&η ?αραγωγικές’
δραστηριότητες.
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Εξελίξεις στο Τραπεζικό Σύστημα
Οι ό?οιες καινοτο&ίες του ?ιστωτικού συστή&ατος ?εριορίστηκαν στις συγχωνεύσεις
τρα?εζών και στη δη&ιουργία τριών τρα?εζών ε?ενδύσεων. Το 1953, η Εθνική
συγχωνεύθηκε &ε την Τρά?εζα Αθηνών και το 1958, η Ιονική &ε τη Λαϊκή Τρά?εζα. Οι
συγχωνεύσεις αυτές σε συνδυασ&ό &ε την ανασύσταση της Ένωσης Ελληνικών Τρα?εζών
το 1963, και τον ασφυκτικό έλεγχο της Νο&ισ&ατικής Ε?ιτρο?ής τόσο στα ε?ιτόκια όσο και
στη γενικότερη λειτουργία των ε&?ορικών τρα?εζών, συνετέλεσαν στην ενίσχυση των
ολιγο?ωλιακών τάσεων του τρα?εζικού συστή&ατος.
Η ?ροσ?άθεια ενίσχυσης της &ετα?οίησης α?ό το τρα?εζικό σύστη&α ?ήρε και άλλες
&ορφές. Το 1962, ιδρύθηκε η Τρά?εζα Ε?ενδύσεων, α?ό το συγκρότη&α της Ε&?ορικής και
Ιονικής-Λαϊκής Τρά?εζας. Ένα χρόνο &ετά, η Εθνική και 14 ξένες τρά?εζες ίδρυσαν την
Εθνική Τρά?εζα Ε?ενδύσεων Βιο&ηχανικής Ανα?τύξεως (ΕΤΕΒΑ). Το 1964, δη&ιουργήθηκε
η κρατική Ελληνική Τρά?εζα Βιο&ηχανικής Ανα?τύξεως (ΕΤΒΑ), &ε σκο?ό την ανάληψη
?ρωτοβουλιών για βιο&ηχανικές ε?ενδύσεις. Στις τρά?εζες ε?ενδύσεων δόθηκαν ορισ&ένα
?ρονό&ια, ό?ως η δυνατότητα α?οδοχής ?ροθεσ&ιακών καταθέσεων, έκδοσης
ο&ολογιακών δανείων, συ&&ετοχής στο κεφάλαιο βιο&ηχανικών ε?ιχειρήσεων κ.λ?.
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Οι Παρενέργειες των Πιστωτικών Περιορισμών
Λόγω των ασφυκτικών ?εριορισ&ών στη χρη&ατοδότηση του ε&?ορίου και της
οικοδο&ικής δραστηριότητας, τα δάνεια τόσο των ε&?ορικών τρα?εζών, όσο και
των τρα?εζών ε?ενδύσεων, κατευθύνθηκαν στη &ετα?οίηση, η ο?οία &ε τη σειρά
της αναγκάστηκε να ?αίξει το ρόλο του χρη&ατοδότη του ε&?ορίου, ?ροκει&ένου
να &?ορέσει να διαθέσει τα ?ροϊόντα της.
Αντί για την καταναλωτική ?ίστη, είχα&ε ?ωλήσεις ε?ί ?ιστώσει των βιο&ηχανιών
σε ε&?ορικές ε?ιχειρήσεις, ?ου &ε τη σειρά τους ?ουλούσαν &ε δόσεις
(ελεγχό&ενες α?ό το Υ?ουργείο Ε&?ορίου και τη Νο&ισ&ατική Ε?ιτρο?ή), καθώς οι
καταναλωτές δεν ήταν σε θέση να ?άρουν καταναλωτικά δάνεια.
Αντί για &εγάλες οικοδο&ικές ε?ιχειρήσεις, ?ου θα &?ορούσαν, αν είχαν ε?αρκή
χρη&ατοδότηση, να ?ροχωρήσουν σε οργανω&ένη οικιστική δό&ηση, καθιερώθηκε
ο θεσ&ός της αντι?αροχής, ?ου στρέβλωσε την ?ροσφορά κατοικιών, καθώς
οδήγησε σε υ?ερβολική ε?έκταση των ?ολυκατοικιών σε όλη τη χώρα.
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Η Αθήνα το 1819
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Η Αθήνα το 1969
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Νομισματικές Αναστατώσεις
Πρέ?ει, ε?ίσης, να ση&ειωθεί ότι, και στην ?ερίοδο αυτή, ?αρά τη νο&ισ&ατική
σταθερότητα, τους ?εριορισ&ούς στην κίνηση κεφαλαίων και την α?οκατάσταση της
ε&?ιστοσύνης στη δραχ&ή, δεν έλλειψαν οι ?εριοδικές νο&ισ&ατικές αναστατώσεις.
Αυτές ?ήραν κυρίως τη &ορφή της έξαρσης της ζήτησης χρυσών λιρών, και της
α?όσυρσης καταθέσεων α?ό τις ε&?ορικές τρά?εζες.
Μία ?ρώτη κρίση ?αρουσιάσθηκε το Νοέ&βριο του 1963, &ετά την εκλογική νίκη της
Ένωσης Κέντρου. Η κρίση κράτησε έως και τον Ιανουάριο του 1964. Η Τρά?εζα της
Ελλάδος αναγκάστηκε να ?ωλήσει σε ένα τρί&ηνο ?ερί?ου 3,4 εκατο&&ύρια χρυσές
λίρες. Οι αγορές χρυσών λιρών εκ &έρους του κοινού είχαν ως συνέ?εια τη &ικρή
&είωση του ρυθ&ού αύξησης των καταθέσεων. ∆εύτερη κρίση εκδηλώθηκε &εταξύ
Ιουλίου και Οκτωβρίου του 1964, λόγω της όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων
και του βο&βαρδισ&ού της Κύ?ρου α?ό τους Τούρκους. Η Τρά?εζα της Ελλάδος,
?ροκει&ένου να στηρίξει την τι&ή της χρυσής λίρας, ?ούλησε στο εξά&ηνο ΜαΐουΟκτωβρίου 1964 3,6 εκατο&&ύρια λίρες. Μία τρίτη έξαρση της ζήτησης χρυσών λιρών
εκδηλώθηκε &ε την κυβερνητική και ?ολιτειακή κρίση του 1965.
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Η Κατάργηση της Ελεύθερης Αγοράς Χρυσών Λιρών
Α?ό την ?ρώτη κιόλας κρίση, η Τρά?εζα της Ελλάδος είχε ?ροτείνει τη διακο?ή της
?ολιτικής στήριξης της τι&ής της χρυσής λίρας. Η κυβέρνηση ό&ως είχε διαφωνήσει,
?ροκει&ένου να &η διαταραχθεί ?ερισσότερο το ψυχολογικό κλί&α. Η διαφωνία αυτή
Τρά?εζας και κυβέρνησης συνεχίσθηκε έως και το ∆εκέ&βριο του 1965, όταν η κυβέρνηση
Στεφανό?ουλου ?ροχώρησε στην κατάργηση της ελεύθερης αγοράς χρυσών λιρών.
Οι αγορα?ωλησίες χρυσών λιρών &?ορούσαν ?λέον να γίνονται &όνο &έσω της Τρά?εζας
της Ελλάδος, ενώ υιοθετήθηκε η διαδικασία ανώνυ&ης δραχ&ο?οίησης χρυσών λιρών εκ
&έρους του κοινού, σε τι&ές ?ου όριζε η Τρά?εζα της Ελλάδος.
Η κατάργηση της ελεύθερης αγοράς συνέ?εσε &ε τη &είωση της ?ολιτικής αβεβαιότητας,
καθώς α?ό το Σε?τέ&βριο του 1965 είχε σχη&ατισθεί κυβέρνηση ?ου ?ήρε ψήφο
ε&?ιστοσύνης α?ό τη Βουλή. Το ?ρώτο εξά&ηνο του 1966 υ?ήρξε &ία θεα&ατική εισροή
χρυσών λιρών στην Τρά?εζα της Ελλάδος. Η εισροή συνεχίσθηκε &ε &ικρότερους ρυθ&ούς
και στο δεύτερο εξά&ηνο, &ε α?οτέλεσ&α να ανακτηθεί α?ό την κεντρική τρά?εζα το
&εγαλύτερο &έρος των λιρών ?ου είχαν ?ωληθεί στην ?ροηγού&ενη τριετία.
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Η Απουσία Δημοσιονομικών Διαταραχών
Θα ήταν &εγάλη ?αράβλεψη αν δεν αναφερό&ασταν σε έναν α?ό τους ση&αντικότερους ?αράγοντες ?ου συνέβαλαν
στη χρυσή αυτή ε?οχή της ελληνικής οικονο&ίας. Αυτός δεν ήταν άλλος α?ό την α?οφυγή &εγάλων δη&οσιονο&ικών
διαταραχών.
Μετά τη &είωση των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων &εταξύ 1951 και 1953, οι δανειακές ανάγκες της κεντρικής
διοίκησης ?αρέ&ειναν σταθερά κάτω α?ό το 3% του ΑΕΠ, αν και ε?έδειξαν &ία ελαφρά ανοδική τάση.
Ο κύριος δη&οσιονο&ικός κανόνας ?ου ακολουθήθηκε στην ?ερίοδο αυτή ήταν ο κανόνας του ισοσκελισ&ένου
τακτικού ?ροϋ?ολογισ&ού, δηλαδή της ισοσκέλισης των δη&οσίων εσόδων και των τρεχουσών κρατικών δα?ανών.
Στην ?ραγ&ατικότητα, για &εγάλο &έρος αυτής της ?εριόδου (έως το 1963) ο τακτικός ?ροϋ?ολογισ&ός ήταν ελαφρά
?λεονασ&ατικός, και τα δη&όσια ελλεί&&ατα ?ροέρχονταν α?ό τον ?ροϋ?ολογισ&ό των δη&οσίων ε?ενδύσεων. Μετά
το 1963, ο τακτικός ?ροϋ?ολογισ&ός έ?αψε να είναι ?λεονασ&ατικός, καθώς αυξήθηκαν οι &ισθοί των δη&οσίων
υ?αλλήλων και υ?ήρξε ση&αντική ε?έκταση των λεγό&ενων κοινωνικών δα?ανών, κυρίως &έσω της καθιέρωσης της
δωρεάν ?αιδείας. Έτσι τα ελλεί&&ατα, ?αρότι έ&ειναν χα&ηλά ως ?οσοστό του ΑΕΠ, οφείλονταν τόσο στον τακτικό
?ροϋ?ολογισ&ό, όσο και στον ?ροϋ?ολογισ&ό δη&οσίων ε?ενδύσεων.
Ση&αντική ?ηγή ελλει&&άτων α?οτελούσε και ο λογαριασ&ός καταναλωτικών αγαθών του ∆η&οσίου στην Τρά?εζα
της Ελλάδος, ο ο?οίος δεν συνυ?ολογιζόταν στις δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης. Μέσω του λογαριασ&ού
αυτού, το κράτος αρχικά ασκούσε την ?αρέ&βασή του για τη ρύθ&ιση των τι&ών βασικών καταναλωτικών αγαθών.
Αργότερα, ο λογαριασ&ός αυτός ?εριέλαβε τη διαχείριση όλων των δα?ανών α?ό την κρατική ?αρέ&βαση για την
?ροστασία του εισοδή&ατος των καλλιεργητών βασικών αγροτικών ?ροϊόντων. Τα ελλεί&&ατα αυτά οδηγούσαν
α?ευθείας σε νο&ισ&ατική ε?έκταση, η ο?οία για την υ?ό εξέταση ?ερίοδο δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή.
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Η Κατάρρευση Bretton Woods και η Πρώτη Πετρελαϊκή
Κρίση, 1973
Το έτος 1973 α?οδείχθηκε κρίσι&ο για το ελληνικό οικονο&ικό ‘θαύ&α’. Το τέλος ε?οχής ήρθε εν &έρει ως
α?οτέλεσ&α τριών &εγάλων διαταραχών. Της κατάρρευσης του συστή&ατος σταθερών ισοτι&ιών του
Bretton Woods, της ?ρώτης διεθνούς ?ετρελαϊκής κρίσης και της αρχής του τέλους της δικτατορίας του
1967, &ετά τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο το Νοέ&βριο του 1973.
Tον Φεβρουάριο του 1973, οι χώρες της ΕΟΚ και η Ια?ωνία α?οφάσισαν να αφήσουν τα νο&ίσ&ατά τους
να διακυ&αίνονται ελεύθερα έναντι του δολαρίου. Αυτό α?οδείχθηκε η αρχή της κατάρρευσης του
συστή&ατος σταθερών ισοτι&ιών του Bretton Woods, το ο?οίο είχε αρχίσει να α?οσταθερο?οιείται ήδη
α?ό το 1968.
Tον Οκτώβριο του 1973 ξεκίνησε η ?ρώτη ?ετρελαϊκή κρίση, όταν τα &έλη του Οργανισ&ού των
Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC) ?ροχώρησαν σε α?αγόρευση εξαγωγής ?ετρελαίου (?ετρελαϊκό
ε&?άργκο) στα κράτη ?ου θεωρούνταν ότι στήριζαν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του ?ολέ&ου Yom
Kippur. Τα κράτη ?ου στοχο?οιήθηκαν αρχικά ήταν ο Καναδάς, η Ια?ωνία, οι Κάτω Χώρες, το Ηνω&ένο
Βασίλειο και οι Ηνω&ένες Πολιτείες. Το ε&?άργκο αργότερα ε?εκτάθηκε στην Πορτογαλία, τη Ροδεσία
και τη Νότια Αφρική. Μέχρι το τέλος του ε&?άργκο τον Μάρτιο του 1974 η διεθνής τι&ή του ?ετρελαίου
αυξήθηκε σχεδόν κατά 400%, α?ό 3 δολάρια ανά βαρέλι σε σχεδόν 12 δολάρια. Οι τι&ές των ΗΠΑ ήταν
ση&αντικά υψηλότερες. Το ε&?άργκο ?ροκάλεσε ?ετρελαϊκή κρίση &ε ?ολλές βραχυ?ρόθεσ&ες και
&ακρο?ρόθεσ&ες ε?ι?τώσεις στην ?αγκόσ&ια ?ολιτική και στην ?αγκόσ&ια οικονο&ία.
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Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου και οι Συνέπειές της, 1973
Α?ό τις αρχές Νοε&βρίου του 1973, κλι&ακώθηκε σταδιακά η φοιτητική εξέγερση κατά της δικτατορίας, η ο?οία
κατε?νίγει &ε ε?έ&βαση του στρατού στο Πολυτεχνείο της Αθήνας στις 17 Νοε&βρίου. Μετά την εξέγερση
ε?ανήλθε σε ισχύ ο στρατιωτικός νό&ος ?ου α?αγόρευε τις συγκεντρώσεις και την κυκλοφορία σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ?ροκάλεσε &ια σειρά γεγονότων ?ου έβαλαν ένα α?ότο&ο τέλος στις ?ροσ?άθειες
του Γεώργιου Πα?αδό?ουλου για ελεγχό&ενη φιλελευθερο?οίηση του δικτατορικού καθεστώτος. Ο ταξίαρχος
∆η&ήτριος Ιωαννίδης, οργάνωσε ?ραξικό?η&α &ε το ο?οίο ανατρά?ηκε ο Πα?αδό?ουλος και η κυβέρνηση
Μαρκεζίνη, στις 25 Νοε&βρίου 1973. Με την ε?ιβολή στρατιωτικού νό&ου ο Πα?αδό?ουλος αντικαταστάθηκε ως
‘Πρόεδρος της ∆η&οκρατίας’ α?ό τον στρατηγό Φαίδωνα Γκιζίκη και ?ρωθυ?ουργός διορίστηκε ο Αδα&άντιο
Ανδρουτσό?ουλος. Ο Ιωαννίδης ?αρέ&εινε ο ισχυρός άνδρας των ?αρασκηνίων. Τα γεγονότα αυτά ήταν η αρχή του
τέλους της δικτατορίας, η ο?οία κατέρρευσε λιγότερο α?ό ένα χρόνο αργότερα, &ετά το ?ραξικό?η&α εις βάρος της
Κυ?ριακής ∆η&οκρατίας και την τουρκική εισβολή στην Κύ?ρο τον Ιούλιο του 1974.
Τα τρία αυτά γεγονότα, η κατάρρευση του Bretton Woods, η ?ρώτη ?ετρελαϊκή κρίση και η κατάρρευση της
δικτατορίας, άλλαξαν άρδην τα δεδο&ένα ε?άνω στα ο?οία είχε στηριχθεί το ελληνικό οικονο&ικό ‘θαύ&α’. Το
διεθνές σύστη&α σταθερών ισοτι&ιών και νο&ισ&ατικής σταθερότητας, τη χα&ηλή διεθνή τι&ή του ?ετρελαίου και
τη συνακόλουθη υψηλή διεθνή ανά?τυξη χωρίς υψηλό ?ληθωρισ&ό, και το &ετε&φυλιακό ?ολιτικό καθεστώς της
Ελλάδας.
Vς εκ τούτου, το 1973 &?ορεί να θεωρηθεί ως τέλος ε?οχής τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή οικονο&ική
ιστορία.
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